
 )33من ( )1(صفحة     

  2020-87 لزاميةإل التعليمات الفنية ا
  المواد غير المرغوب فيها في األعالف الحيوانية

)13\9\2020(  
  
 )1مادة (

المعدة للتغذيه تضع هذه التعليمات الفنية اإللزاميه اشتراطات للمواد غير المرغوب فيها في المنتجات   -1
  الحيوانية.

  تسري هذه التعليمات دون االخالل باألحكام الواردة في:  -2
 التعليمات الفنية اإللزاميه الخاصة بالمضافات للمواد العلفية بعد صدورها. - أ
 التعليمات الفنية اإللزاميه الخاصة بتسويق المواد العلفية المركبة بعد صدورها.  -ب
الخاصة بالملوثات في االغذية في حال  2011-31) من التعليمات الفنية اإللزامية 6المادة (  -ت

 من هذه التعليمات. )1ملحق (عدم ادراج هذه المتبقيات في 
التشريعات الوطنية الخاصة بشأن المسائل البيطرية المتعلقة بالصحة العامة والصحة   -ث

 الحيوانية.
  
  )2مادة (

  التعليمات، تسري التعريفات التالية:الغراض هذه 
ومنتجاتها ، األعالف: منتجات من اصل نباتي أو حيواني في حالتها الطبيعية الطازجة أو المحفوظة  - أ

المشتقة صناعيا والمواد العضوية أو غير العضوية المستخدمة بشكل منفرد أو خليط بوجود مضافات 
  طريق الفم. علفية أو بدونها مخصصة لتغذية الحيوانات عن

حالتها الطبيعية الطازجة أو المحفوظة،  فيالمواد العلفية: منتجات ذات اصل نباتي أو حيواني   -ب
عضوية أو غير العضوية بوجود مضافات علفية أو بدونها الومنتجاتها المشتقة صناعيا والمواد 

ف مركبة أو كمواد مخصصة لتغذية الحيوانات عن طريق الفم كما هي أو بعد معالجتها لتحضير اعال
  حاملة لخليط المضافات العلفية.

(أ) من التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمضافات 2 المضافات: كما هي معرفة في المادة  -ت
  المستخدمة في التغذية الحيوانية.

خليط المضافات العلفية: المضافات أو خليط من واحدة أو اكثر من المواد المضافة مع المواد   -ث
  المستخدمة كحامالت والمعدة لتصنيع األعالف.
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األعالف المركبة: مخاليط من المواد العلفية التي يمكن أن تحتوي على مضافات علفية مخصصة   -ج
  لتغذية الحيوانات عن طريق الفم على شكل اعالف كاملة أو مكملة.

افية لعليقة يومية بسبب األعالف المكملة: مخاليط من األعالف ذات محتوى عال من مواد معينة ك  -ح
  فقط أذا استعملت بالتوافق مع اعالف اخرى. ،تركيبتها

  األعالف الكاملة: مخاليط من األعالف كافية لعليقة يومية بسبب تركيبتها المتوازنة.  -خ
المنتجات المعدة للتغذية الحيوانية: مواد علفية وخليط المضافات العلفية والمضافات واألعالف وجميع   - د

  اد االخرى المعدة لالستخدام أو المستخدمة في تغذية الحيوانات.المو 
العليقة اليومية: معدل كمية األعالف اليومية المقدمة للحيوانات محسوبة على اساس محتوى رطوبة   - ذ

  % لتلبية احتياجاتها اليومية حسب نوعها وعمرها وحالتها اإلنتاجية.12
وعادة ما يتم تربيتها أو استهالكها من قبل االنسان وكذلك الحيوانات: حيوانات تنتمي الى فصائل   -ر

  الحيوانات البرية التي تتغذى على األعالف.
  الطرح للتداول أو التداول: االحتفاظ بمنتجات معدة للتغذية الحيوانية الحدى األغراض التالية:  -ز

  البيع بما فيه العرض للبيع.  - أ
  لطرف ثالث سواء بمقابل مادي أو بشكل مجاني.العرض الي شكل من اشكال نقل الملكية   -ب

أو على \المواد غير المرغوب فيها: اي مادة أو منتج بإستثناء العوامل الممرضة التي تتواجد في و  -س
المنتج المعد لتغذية الحيوانات والتي تشكل خطر على صحة الحيوان أو صحة االنسان أو البيئة أو قد 

  ي.تؤثر سلبا على اإلنتاج الحيوان
تلبية كافة المتطلبات في الشخصية الطبيعية او االعتبارية المسؤولة عن ضمان : االعالف مشتغل  -ش

  تحت سيطرته.التشريعات السارية والتعليمات الفنية االلزامية ضمن المنشأة العلفية 
  
  )3مادة (

أو طرحها في \التداول ويحظر طرح المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات بهدف االستخدام، ووضعها في   -1
السوق اال اذا كانت صحية ونقية وذات نوعية قابلة للتداول التجاري، وأن ال تشكل خطرا على صحة 

  االنسان أو الحيوان أو البيئة أو قد تؤثر سلبا على اإلنتاج الحيواني.
) اذا كان 1رة (على وجه الخصوص تعتبر المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات غير مطابقة وفقا للفق   -2

  .)1(مستوى المواد غير المرغوب فيها التي تحتوي عليها ال يتوافق مع الحدود العليا الواردة في ملحق 
  
  )4مادة (

في المنتجات المعدة للتغذية الحيوانية  )1ملحق (يسمح بوجود المواد غير المرغوب فيها الواردة في   -1
  شريطة أن تلبي الشروط الواردة في نفس الملحق.
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من اجل التقليل أو ازالة مصادر المواد غير المرغوب فيها من المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات،   -2
المرغوب يجب على الجهة المختصة وبالتعاون مع المشتغلين اجراء تحقق لتحديد مصادر المواد غير 

فيها في الحاالت التي يتم فيها تجاوز الحدود العليا وفي الحاالت التي تم فيها الكشف عن زيادة حدود 
هذه المواد مع االخذ بعين االعتبار الحدود المرجعية. قد يكون من الضروري وضع حدود عملية 

، ويمكن ادراجها في إلجراء مثل هذه التحققات من اجل إتباع منهج موحد في حاالت زيادة الحدود
  .)2(ملحق 

  
  )5مادة (

يحظر خلط المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات التي تحتوي على حدود من مواد غير مرغوب فيها تتجاوز الحد 
الغراض التخفيف سواء مع نفس المنتجات أو غيرها من المنتجات ) 1ملحق (االعلى للمستوى المحدد في 

  المعدة لتغذية الحيوانات.
  
  )6ة (ماد

حتى صدور تعليمات فنية إلزامية خاصة باألعالف المكملة يمنع أن تحتوي األعالف المكملة على مستويات من 
عالف الكاملة مع االخذ بعين االعتبار تتجاوز تلك الحدود لأل) 1ملحق (غير المرغوب فيها والمدرجة في  المواد

  النسب المقررة الستخدامها في العليقة اليومية.
  
  )7(مادة 

معايير القبول لعمليات ازالة السموم الستكمال المعايير المنصوص عليها للمنتجات ) 3ملحق (يحدد   -1
  عالف الحيوانية والتي مرت بمثل هذه العمليات.المعدة لأل

يجب على الجهة المختصة التأكد من اتخاذ التدابير الالزمة لضمان التطبيق الصحيح الي عملية   -2
لألعالف ) من هذه المادة ومطابقة المنتجات التي إزيلت السمية منها والمعدة 1للفقرة (مقبولة تبعًا 

  .)1ملحق (الحيوانية مع متطلبات احكام 
  
  )8مادة (

يجب على الجهة المختصة التأكد من أن المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات التي تتوافق مع هذه التعليمات ال 
فيما يتعلق بوجود مواد غير مرغوب فيها غير تلك الواردة في هذه التعليمات وقيود تخضع الي قيود على التداول 

  عمليات التفتيش الرسمية.
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  )9مادة (
يجب على الجهة المختصة تطبيق انفاذ احكام هذه التعليمات على المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات   -1

  المنتجة محليا والمستوردة.
) من هذه المادة على حق الجهة المختصة في منحها أذونات إعادة 1الفقرة (يجب أن التؤثر أحكام   -2

  التصدير وفق الشروط التي ترتئيها مناسبة.
  
  )10مادة (
  النفاذ

 .من تاريخ صدورها شهور) 6(تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بعد 
  
  )11مادة (

  ازالة التعارض
  .كل ما يتعارض مع هذه التعليمات لغىالتنفيذ، ياعتبارا من تاريخ دخول هذه التعليمات حيز 

  
  )12مادة (

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

  الفنيةاإللزامية.
  
  )13مادة (

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

  قرار بذلك.
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  )1(ملحق 
  )3(المادة ) من 2الفقرة (الحدود العليا لمواد غير مرغوب فيها كما هو مشار اليه في 

  
  القسم األول

 الملوثات غير العضوية والمركبات اآلزوتية
 )(جزء في المليون كغم\في ملغم المحتوى األعلى الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها

 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 
 2 د العلفية بإستثناء ماورد ادناه:الموا  .)1(.الزرنيخ1

بنجر لب وجبه مصنوعة من العشب ومن البرسيم المجفف والبرسيم االحمر المجفف ولب بنجر السكر المجفف وموالس   -
 السكر المجفف (لب البنجر).

4 

 4(2) .جفت نواة نخيل الزيت  -

 10 البحرية الكلسية.والطحالب  مركبات الفوسفات  -
واالصداف  )calcium carbonate)10وmagnesium carbonate خليط مركب منو  calcium carbonateمركب   -

  . calcareous marine shellsالبحرية الكلسية
15 

 magnesium carbonate. 20و magnesium oxideمركب   -
 25(2) المنتجات المشتقة منها.و  االخرى والحيوانات المائية األسماك  -
 40(2)  المشتقة من االعشاب البحرية.ية وجبة االعشاب البحرية والمواد العلف  -

 tracer(.  50لتتبع أنواع مختلفة من الفحوصات مثل كفاءة الخلط (جزيئات الحديد المستخدمة 
 30  بإستثناء ماورد ادناه: مضافات علفية تنتمي الى مركبات من عناصر نادرة ذات مجموعة وظيفية

 di copper chloride trihydroxideو cupric carbonateوcupric sulphate pentahydrate مركب   -
  .ferrous carbonateو

50 

 cupric oxide.  100و manganous oxideو zinc oxideمركب   -
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 )(جزء في المليون كغم\في ملغم المحتوى األعلى الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 

 4  :ورد ادناه مكملة بإستثناء مااألعالف ال
 12  .اعالف معدنية  -
والمنتجات المشتقة منها األخرى  المائية الحيواناتاألسماك و تحتوي على األليفة التي  لتغذية الحيواناتمكملة األعالف ال  -

  ة.المشتقة من االعشاب البحري العلفية أو وجبة االعشاب البحرية والمواد\و

(2)10 

لتي تزيد بمئة ضعف العناصر النادرة ا محددة والتي تحتوي علىالغراض تغذوية والمعدة  االمد طويلة األعالفركيبات ت  -
  كاملة.األعالف ال في المحدداالعلى  الحد عن

30 

 2  :كاملة بإستثناء ماورد ادناهاألعالف ال
 10(2)  الفراء. اتكاملة لالسماك والحيوانات ذاألعالف ال  -
والمنتجات المشتقة منها المائية األخرى والحيوانات  األسماكتحتوي على األليفة التي لتغذية الحيوانات كاملة األعالف ال  -

  المشتقة من االعشاب البحرية. العلفية االعشاب البحرية والموادأو وجبة \و

(2)10 

 1  األصل النباتي. اتالمواد العلفية ذ .دميوم.الكا2
 2  األصل الحيواني. اتالمواد العلفية ذ
 2  ل المعدني بإستثناء ماورد ادناه:االص اتالمواد العلفية ذ

 phosphates.(  10الفوسفات (مركبات   -
 10  ماورد ادناه: بإستثناء علفية تنتمي الى مركبات من عناصر نادرة ذات مجموعة وظيفيةمضافات 

 manganous sulphate monohydrate.  30و zinc oxideوmanganous oxide و cupric oxideمركب   -
 2  للتكتل.لرابطة والعوامل المضادة مواد الل الوظيفية مجموعاتالتنتمي الى  علفيةمضافات 

 15  .)6(خليط المضافات العلفية
 0.5  مكملة بإستثناء ماورد ادناه:األعالف ال

   :اعالف معدنية  -

  5  .)8(ر% فسفو 7التي تحتوي على اقل من 
  7.5كحد اقصى من )8(ر% فسفو 1لكل  0.75  .)8(ر% فسفو 7أو يساوي  أكبر منالتي تحتوي على. 
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 )(جزء في المليون كغم\في ملغم المحتوى األعلى الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 

 2  األليفة. مكملة للحيواناتال األعالف  -
لتي تزيد بمئة ضعف العناصر النادرة ا محددة والتي تحتوي علىالغراض تغذوية والمعدة  االمد طويلة األعالفركيبات ت  -

  كاملة.األعالف ال المحدد فياالعلى  الحد عن
15 

 0.5  بإستثناء ماورد ادناه:الكاملة  األعالف
 1  .واألسماكبإستثناء صغارها ، والماعز واالغنام لالبقار ةالكامل األعالف  -
 2  للحيوانات األليفة.ة الكامل األعالف  -

 150  د العلفية بإستثناء ماورد ادناه:الموا  .)7(.الفلور3
 البحرية الصدافوا marine krillاألصل الحيواني بإستثناء القشريات البحرية مثل الكريل البحري  ذاتالمواد العلفية   -

  .الكلسية
500 

 3000  القشريات البحرية مثل الكريل البحري.  -
 2000  الفوسفات.مركبات   -
 magnesium carbonate)10(.  350 وcalcium carbonate خليط من و  calcium carbonate مركبات  -
 magnesium oxide.(  600أكسيد المغنيسيوم(  -
 1000  .الكلسية الطحالب البحرية  -
 Vermiculite (E 561).  3000 مادة الفيرمي كوليت  -

   التي: مكملةاألعالف ال
 500  .)8(ر% فسفو 4تحتوي على اقل أو يساوي   -
 .)8(% فسفور1لكل  125  .)8(% فسفور4تحتوي على اكثر من   -

 150   :بإستثناء ماورد ادناه األعالف الكاملة
 100  للخنازير. األعالف الكاملة  -
 350  (بإستثناء الفراخ) واألسماك. للدواجن األعالف الكاملة  -
 250  لدواجن.فراخ ال األعالف الكاملة  -
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 )(جزء في المليون كغم\في ملغم المحتوى األعلى الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 

   في: واألغنام والماعز لالبقار األعالف الكاملة  -
 30  ادرار الحليب. ترةف 
 50  .خارج فترة ادرار الحليب 

 10  د العلفية بإستثناء ماورد ادناه:الموا .)12(.الرصاص4
 30  .)3(اعالف مالئة  -
 15  .الكلسيةوالقشريات البحرية  الكلسيةالفوسفات والطحالب البحرية مجموعة   -
 magnesium carbonate)10(.  20 وcalcium carbonate خليط من و  calcium carbonate مركبات  -
 5  مائر.الخ  -

 100  بإستثناء ماورد ادناه: ذات مجموعة وظيفية من عناصر نادرة ركباتتنتمي الى م علفيةمضافات 
 400  اكسيد الزنك.  -
 cupric carbonate.  200وferrous carbonate و manganous oxide اتمركب  -

 30  للتكتل بإستثناء ماورد ادناه: مضادةال للمواد الرابطة والعواملوظيفية المجموعات التنتمي الى  علفيةمضافات 
 clinoptilolite of volcanic .  60من أصل بركاني حجر  -

 200  .)6(خليط المضافات العلفية
 10  مكملة بإستثناء ماورد ادناه:األعالف ال

 15  المعدنية. األعالف  -
لتي تزيد بمئة ضعف العناصر النادرة ا محددة والتي تحتوي علىالغراض تغذوية والمعدة  االمد طويلة األعالفركيبات ت  -

  كاملة.العالف ألا المحدد فياالعلى  الحد عن
60 

 5  .األعالف الكاملة
 0.1  ورد ادناه:المواد العلفية بإستثناء ما .)4(.الزئبق5

 (13) 0.5  االخرى والمنتجات المشتقة منها. األسماك والحيوانات المائية  -
 magnesium carbonate)28(.  0.3و calcium carbonateخليط من و  calcium carbonate مركبات  -
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 )(جزء في المليون كغم\في ملغم المحتوى األعلى الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 

 0.1  بإستثناء ماورد ادناه: األعالف المركبة
 0.2  المعدنية. األعالف  -
 0.2  لألسماك. األعالف المركبة  -
 0.3  للكالب والقطط واسماك الزينة وحيوانات الفراء. األعالف المركبة  -

 15  د العلفية بإستثناء ماورد ادناه:الموا .)5(تريتي.الن6
 30  .السمك مسحوق  -
 —  السيالج.  -
انتاج المشروبات  المنتجات الناتجة عن النشأ ومن ، منقصب السكر ،المنتجات والنواتج الثانوية من بنجر السكر  -

  الكحولية.
— 

 15  بإستثناء ماورد ادناه: األعالف المركبة
 —  %.20لقطط مع محتوى رطوبي يتجاوز للكالب وا األعالف الكاملة  -

 2.5  العلف بإستثناء ماورد ادناه:  .)9(.الميالمين7
 (11)2.5  لغذاء المعلب للحيوانات األليفة.ا  -
   مضافات األعالف التالية:  -

 حامض(GAA) guanidino acetic.  — 
 يا.ر ليو ا  — 
  .بيوريت  — 

  ):1من ملحق ( مالحظات القسم االول
  الحدود العليا تشير الى اجمالي الزرنيخ.  )1(
 Hizikiaهذا التحليل له اهمية خاصة بالنسبة ألنواع األعشاب البحرية  بالمليون،جزء  2بناءًا على طلب الجهة المختصة، يجب على المشتغل المسؤول اجراء تحليل إلثبات أن محتوى الزرنيخ غير العضوي أقل من   )2(

fusiforme.  



 )33من ( )10(صفحة     

  ف الحيوانات مثل القش والسيالج والعشب الطازج وما الى ذلك.المنتجات المعدة من اعال هابما في المالئة األعالف  )3(
  الحدود العليا تشير الى اجمالي الزئبق.  )4(
  ).sodium nitriteتريت الصوديوم(ييتم التعبير عن الحدود العليا كن  )5(
اشترطت عليه المادة الخاصة ببيان وعبوات المضافات حساسية انواع الحيوانات المختلفة للرصاص والكادميوم كما درجة  توليس ،لخليط المضافات العلفية في االعتبار مستوى الحد األعلى من الرصاص والكادميوميؤخذ   )6(

فانه من مسؤولية المنتج لخليط المضافات العلفية التأكد من انه  ،حماية صحة الحيوان والصحة العامة بهدف انيةتغذية الحيو الالتعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمضافات المستخدمة في  وخالئط المضافات العلفية في
  وفقًا للحدود العليا للعلف المكمل والعلف الكامل. تكون فان تعليمات األستخدام لخليط المضافات العلفية ،باإلضافة لإلمتثال للحد األعلى لمستويات خليط المضافات العلفية

اثبات ان اجراءات االستخالص  حالكافئ ميمكن تطبيق اجراءات استخالص  ،دقيقة عند درجة حرارة الغرفة 20مول لمدة  1حامض الهيدروكلوريك بليلي للفلور وفقًا لالستخالص الحدود العليا تشير الى تحديد تح  )7(
  المستخدمة لها كفاءة استخالص متساوية.

  %.12محتوى رطوبي يصل  ذوللعلف  نسبةية للفسفور هي ئو النسبة الم  )8(
  في مرحلة الحقة.للحدود العليا  ammelideواالميليد  ammelineواالميلين  cyanuric acidعلى أن يتم النظر في ادراج المركبات ذات الصلة هيكليا مع حامض السيانوريك ، فقط الحدود العليا تشير الى الميالمين  )9(
  ).magnesium carbonate( ) ومركبcalcium carbonateمركب (ليقصد بها الخليط الطبيعي   )10(
  يطبق مستوى الحد األعلى على الغذاء المعلب الذي يباع للحيوانات األليفة.  )11(
وزن) لمدة \% وزن5ي حامض النيتريك (الكاوليين يشير الحد األعلى الى تحديد تحليلي للرصاص، حيث يتم االستخالص فعلى التي تحتوي  األعالف) وفي kaoliniticلتحديد الرصاص في الكاوليين(الصلصال الصيني   )12(

  اثبات ان اجراءات االستخالص المستخدمة لها كفاءة استخالص متساوية.تطبيق إجراءات استخالص مكافئ حال يمكن  .دقيقية عند درجة حرارة الغليان 30
  الفراء. ذاتسماك الزينة والحيوانات للكالب والقطط وأل األعالف المركبةتجات المشتقة منها إلنتاج يتم تطبيق الحد األعلى على أساس الوزن الرطب لألسماك والحيوانات المائية األخرى والمن  )13(

  
  القسم الثاني
 السموم الفطرية

 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 

1.Aflatoxin B1 .0.02 المواد العلفية 
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 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 

 0.01 ثناء ماورد ادناه:بإستالمكملة  األعالف الكاملة واألعالف
وصغار واغنام الحليب والحمالن وصغار ماعز الحليب والخنازير الصغيرة الحليب والعجول  البقار األعالف المركبة  -

 .الدواجن
0.005 

 ) واألغنام (بإستثناء اغنام الحليب والحمالن) والماعزالصغيرة الحليب والعجول ابقار(بإستثناء  لالبقار األعالف المركبة  -
 ).الدواجن(بإستثناء صغار  (بإستثناء صغار الخنازير) والدواجن ) والخنازيرهاصغار و  (بإستثناء ماعز الحليب

0.02 

2.Rye ergot (Claviceps 
purpurea) 

 1000  المطحونة. غير حتوي على الحبوبت التي المركبةواألعالف المواد العلفية 

  
  القسم الثالث

  السموم النباتية المتأصلة
 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  ير المرغوب فيهاالمادة غ

 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 
1.Free gossypol 20 بإستثناء ماورد ادناه: د العلفيةالموا 

 5000 بذور القطن.  -
 1200 بذور القطن ووجبة بذور القطن. كسبة  -

 20 بإستثناء ماورد ادناه: األعالف الكاملة
 500 ).الصغيرة (بإستثناء العجول لالبقار األعالف الكاملة  -
 300 صغارها).مالن) والماعز(بإستثناء لألغنام (بإستثناء الح األعالف الكاملة  -
 100 (بإستثناء الدجاج البياض).للعجول الصغيرة والدواجن  األعالف الكاملة  -
 60  ناء صغار الخنازير).الخنازير (بإستثصغار الماعز و لألرانب والحمالن و  األعالف الكاملة  -

2.Hydrocyanic acid 50  د العلفية بإستثناء ماورد ادناه:الموا 



 )33من ( )12(صفحة     

 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  ير المرغوب فيهاالمادة غ
 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 

 250  بذر الكتان. -
 350  بذر الكتان. كسبة  -
 100  اللوز. وكسبة) manioc( المنيهوت منتجات نبات  -

 50  ثناء ماورد ادناه:بإست األعالف الكاملة
 10  سابيع).ا 6(اقل من  لصغار الدجاج األعالف الكاملة  -

3.Theobromine 300  بإستثناء ماورد ادناه: األعالف الكاملة 
 200  للخنازير. األعالف الكاملة  -
 50  الفراء. ذاتللكالب واألرانب والخيول والحيوانات  األعالف الكاملة  -

-vinyl thiooxazolidone (5.مركب4
vinyloxazolidine-2-thione) 

 1000  بإستثناء ماورد ادناه: للدواجن األعالف الكاملة
 500  للدجاج البياض. األعالف الكاملة  -

5.Volatile mustard oil(1) 100  د العلفية بإستثناء ماورد ادناه:الموا 
) rapeوبذور نبات السلجم( )2(والمنتجات المشتقة من بذور الخردل )2() والمنتجات المشتقة منهاCamelinaبذور(  -

  والمنتجات المشتقة منها.
4000 

 150  بإستثناء ماورد ادناه: األعالف الكاملة
 1000  .بإستثناء صغارها والماعز واالغنام لالبقار األعالف الكاملة  -
 500  ) والدواجن.هاللخنازير (بإستثناء صغار  األعالف الكاملة  -

  :)1من ملحق ( مالحظات القسم الثالث
 .allyl isothiocyanateالحد األعلى معبر عنه كـ   )1(
 .ISO 9167-1:1995كغم. طريقة التحليل المرجعية هي \مول مل 30أقل من  glucosinolatesغل المسؤول اجراء تحليل إلثبات أن المحتوى الكلي للـ تبناًء على طلب الجهة المختصة، يجب على المش  )2(
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  القسم الرابع
 )PCBs(باستثناء الديوكسينات و ORGANOCHLORINEمركبات 

 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 

1.Aldrin(1)   (2)0.01 تثناء ماورد ادناه:بإس واألعالف المركبةالمواد العلفية 
2. Dieldrin(1) -  .(2) 0.1 الزيوت والدهون 

 (2) 0.02 لألسماك. األعالف المركبة  -
3.Camphechlor (toxaphene) – 

 CHB 26مجموع المتجانسات المؤشرة 
 .)3(62و 50و

 0.02  بإستثناء ماورد ادناه: والحيوانات المائية األخرى والمنتجات المشتقة منها األسماك
 0.2  زيت السمك.  -

 0.05  لألسماك. األعالف الكاملة
4 .Chlordane  مجموع النظائر من)cis 

المعبر  oxychlordane ومن transو
 .Chlordaneكـ اعنه

 0.02  بإستثناء ماورد ادناه: واألعالف المركبةالمواد العلفية 
 0.05  الزيوت والدهون.  -

5. DDT  مجموع النظائر من)DDT- 
 -DDE) و-TDE(أو -DDDو

 ).DDTالمعبر عنه كـ

 0.05  بإستثناء ماورد ادناه: واألعالف المركبةالمواد العلفية 
 0.5  الزيوت والدهون.  -

6. Endosulfan  مجموع النظائر من)
alpha- وbeta-  من

endosulfansulphate  المعبر عنها
 ).endosulfanكـ

 0.1  بإستثناء ماورد ادناه: واألعالف المركبةالمواد العلفية 
 0.3  بإستثناء زيت بذور القطن الخام. هابذور القطن والمنتجات المشتقة من  -
 0.5  لخام.بإستثناء زيت فول الصويا ا هاالصويا والمنتجات المشتقة منفول   -
 1.0  الزيت النباتي الخام.  -
 0.005  سمك السلمون.علف لألسماك بإستثناء  ةالكامل األعالف  -
 0.05  .سلمونلسمك ال ةالكامل األعالف  -

7. Endrin  المجموع من)endrin  0.01  اورد ادناه:بإستثناء م المركبة األعالفو المواد العلفية ومن 
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 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 

delta-ketoi-endrin االمعبر عنه 
 ).endrinكـ

 0.05  الزيوت والدهون.  -

8. Heptachlor  المجموع من)
heptachlor  ومن

heptachlorepoxide االمعبر عنه 
  ).heptachlorكـ

 0.01  بإستثناء ماورد ادناه: المركبة األعالفو المواد العلفية 
 0.2  والدهون.الزيوت   -

9. Hexachlorobenzene (HCB).   0.01  بإستثناء ماورد ادناه: المركبة األعالفو المواد العلفية 
 0.2  الزيوت والدهون.  -

10.Hexachlorocyclohexane 
(HCH).  

   

 0.02  بإستثناء ماورد ادناه: المركبة األعالفو المواد العلفية   alpha.نظائر  -
 0.2  الزيوت والدهون.  -

 0.01  د العلفية بإستثناء ماورد ادناه:الموا  beta.نظائر  -
 0.1  زيوت والدهون.ال  -

 0.01  بإستثناء ماورد ادناه: الكاملة األعالف
 0.005  .البقار الحليب المركبة األعالف  -

 0.2  بإستثناء ماورد ادناه: المركبة األعالفو المواد العلفية   .gammaنظائر  -
 2.0  والدهون.الزيوت   -

  ):1من ملحق ( مالحظات القسم الرابع
 منفردة أو مجتمعة. dieldrinمعبر عنها كـ  )1(
 .dieldrinمنفردة أو مجتمعة و المعبر عنها كـdieldrin و aldrinالحد األعلى للـ  )2(
  :Parlerأو  CHBمسبوقًا بـ  Parlarنظام الترقيم وفقًا لـ  )3(
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CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octochlorobornane,  
CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane,  

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.  

  
 القسم الخامس

 PCBsالديوكسينات و
(جزء في  كغم\المحتوى األعلى في (النانوغرام)  الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها

-PCDD/ Fحسب تعليمات )1(تريليون)
TEQ الصادرة عن منظمة الصحة العالمية نسبة

 %12 عند محتوى رطوبةالى العلف 
.الديوكسينات (مجموع 1

polychlorinated dibenzo-para-
dioxins (PCDDs) 

 polychlorinated dibenzofuransو
(PCDFs) معادلة  بمكافئات االمعبر عنه

 (WHO)السمية لمنظمة الصحة العالمية 
منظمة الصحة العالمية  معادالتبإستخدام 

WHO-TEFs السمية  فؤ(عوامل تكا
2005()2(.( 

 0.75 ل النباتي بإستثناء ماورد ادناه:األص ذاتالمواد العلفية 
 0.75 وت النباتية ومنتجاتها الثانوية.الزي  -

 0.75 األصل المعدني. ذاتالمواد العلفية 
  :األصل الحيواني ذاتالمواد العلفية 

 1.50 دهن الحليب ودهن البيض. فيهاالدهون الحيوانية بما   -
 0.75 .هماالحليب والبيض ومنتجات فيهااألخرى بما البرية المنتجات الحيوانية   -
 5.0 زيت السمك.  -
والحيوانات المائية األخرى والمنتجات المشتقة منها بإستثناء زيت السمك وبروتين السمك ذو التحلل المائي الذي  األسماك  -

  ووجبة القشريات. )3(% دهن20يحتوي على اكثر من 
1.25 

 1.75  % دهن ووجبة القشريات.20بروتين السمك ذو التحلل المائي الذي يحتوي على اكثر من   -
) ومعدن natrolite-phonolite) ومعدن (vermiculite) ومعدن (kaolinitic clayالطيني( من الصلصالعلفية مضافات 

)synthetic calcium aluminates)ومعدن (clinoptilolite (وظيفية المجموعات الالى  الذي ينتمياألصل الرسوبي  ذات
  للتكتل. مضادةالعوامل اللتغليف و ل

0.75 
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(جزء في  كغم\المحتوى األعلى في (النانوغرام)  الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
-PCDD/ Fحسب تعليمات )1(تريليون)

TEQ الصادرة عن منظمة الصحة العالمية نسبة
 %12 عند محتوى رطوبةالى العلف 

 1.0  .وظيفيةمركبات من عناصر نادرة ذات مجموعة  تنتمي الى علفيةمضافات 
 1.0  المضافات العلفية.خليط 

 0.75  بإستثناء ماورد ادناه: المركبة األعالف
 1.75  للحيوانات األليفة واألسماك. المركبة األعالف  -
 —  الفراء. ذاتللحيوانات  المركبة األعالف  -

الديوكسين شبيه مجموع الديوكسينات و  .2
(مجموع  PCBsمثل

polychlorinated dibenzo-
para- dioxins (PCDDs) 

 polychlorinatedو
dibenzofurans (PCDFs) 

 polychlorinated biphenylsو
(PCBs) بمكافئات االمعبر عنه 

السمية لمنظمة الصحة العالمية 
(WHO)  منظمة  معادالتبإستخدام

 WHO-TEFsالصحة العالمية 
  ).)2()2005 السمية ؤ(عوامل تكاف

 1.25  ل النباتي بإستثناء ماورد ادناه:األص ذاتالمواد العلفية 
 1.5  وت النباتية ومنتجاتها الثانوية.الزي  -

 1.0  األصل المعدني. ذاتالمواد العلفية 
   :األصل الحيواني ذاتالمواد العلفية 

 2.0  دهن الحليب ودهن البيض. هاالدهون الحيوانية بما في  -
 1.25  .هماالحليب والبيض ومنتجات فيهااألخرى بما  البرية المنتجات الحيوانية  -
 20.0  زيت السمك.  -
والحيوانات المائية األخرى والمنتجات المشتقة منها بإستثناء بروتين السمك ذو التحلل المائي الذي يحتوي على  األسماك  -

  .زيت السمكو  )3(% دهن20اكثر من 
4.0 

 9.0  % دهن.20األسماك ذو التحلل المائي الذي يحتوي على اكثر من بروتين   -
) ومعدن natrolite-phonolite) ومعدن (vermiculite) ومعدن (kaolinitic clay( الطيني علفية من الصلصالمضافات 

)synthetic calcium aluminates) ومعدن (clinoptilolite (وظيفية المجموعات الالى  الذي ينتمياألصل الرسوبي  ذات
  للتكتل. مضادةالعوامل اللتغليف و ل

1.5 

 1.5  .مجموعة وظيفيةمركبات من عناصر نادرة ذات تنتمي الى  علفيةمضافات 
 1.5  المضافات العلفية.خليط 
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(جزء في  كغم\المحتوى األعلى في (النانوغرام)  الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
-PCDD/ Fحسب تعليمات )1(تريليون)

TEQ الصادرة عن منظمة الصحة العالمية نسبة
 %12 عند محتوى رطوبةالى العلف 

 1.5  بإستثناء ماورد ادناه: المركبة األعالف
 5.5  للحيوانات األليفة واألسماك. المركبة األعالف  -
 -  الفراء. ذاتللحيوانات  المركبة األعالف  -

 PCBsغير الديوكسين مثل مشابهات  .3
 PCB 52و  PCB 28(مجموع

 PCBو PCB 138و PCB 101و
 –PCB 180 (ICESو 153

(6)(1)).  

 10  األصل النباتي. ذاتالمواد العلفية 
 10  األصل المعدني. ذاتالمواد العلفية 
   :الحيوانياألصل  ذاتالمواد العلفية 

 10  دهن الحليب ودهن البيض. فيهاالدهون الحيوانية بما   -
 10  .هماالحليب والبيض ومنتجات فيهااألخرى بما البرية المنتجات الحيوانية   -
 175  زيت السمك.  -
والحيوانات المائية األخرى والمنتجات المشتقة منها بإستثناء بروتين السمك ذو التحلل المائي الذي يحتوي على  األسماك  -

  .زيت السمكو  )4(% دهن20اكثر من 
30 

 50  % دهن.20بروتين األسماك ذو التحلل المائي الذي يحتوي على اكثر من   -
) natrolite-phonolite) ومعدن(vermiculite) ومعدن (kaolinitic clay( الطيني علفية من الصلصالمضافات 

مجموعات الالى  الذي ينتمياألصل الرسوبي  ذات) clinoptilolite) ومعدن (synthetic calcium aluminatesومعدن(
  .مضادة للتكتلالعوامل اللتغليف و لوظيفية ال

10 

 10  .وظيفيةمن عناصر نادرة ذات مجموعة  مركبات تنتمي الى علفيةمضافات 
 10  المضافات العلفية.خليط 

 10  بإستثناء ماورد ادناه: المركبة األعالف
 40  للحيوانات األليفة واألسماك. المركبة األعالف  -
 -  الفراء. ذاتللحيوانات  المركبة األعالف  -
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  ):1من ملحق ( مالحظات القسم الخامس
 .للتراكيز: يتم احتسابها باعتبار أن جميع قيم المتجانسات المختلفة دون حد كشف التحديد تساوي حد الكشف نفسةالحدود العليا   )1(
)2(  TEF  (=عوامل مكافئ السمية للديوكسينات) للـdioxins و furansو dioxinشبيهات-PCBs  رنامج العالمي للسالمة الكيميائية المنبثق خبراء البلجنة لعملية تقييم المخاطر على االنسان مبنية على مخرجات اجتماع

 .2005عن منظمة التجارة العالمية الذي عقد في جنيف في حزيران 
 TEF قيمة عامل مكافئ السمية متجانس TEF قيمة عامل مكافئ السمية متجانس

Dibenzo-para-dioxins (‘PCDDs’) and Dibenzo-para-furans (PCDFs) ‘Dioxin-like’ PCBs: Non-ortho PCBs + Mono-ortho PCBs 
2,3,7,8-TCDD 1   
1,2,3,7,8-PeCDD 1 Non-ortho PCBs 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1 PCB 77 0.0001 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1 PCB 81 0.0003 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1 PCB 126 0.1 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01 PCB 169 0.03 
OCDD 0.0003   
  Mono-ortho PCBs 
2,3,7,8-TCDF 0.1 PCB 105 0.00003 
1,2,3,7,8-PeCDF 0.03 PCB 114 0.00003 
2,3,4,7,8-PeCDF 0.3 PCB 118 0.00003 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1 PCB 123 0.00003 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1 PCB 156 0.00003 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 PCB 157 0.00003 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1 PCB 167 0.00003 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01 PCB 189 0.00003 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01   
OCDF 0.0003   
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 TEF قيمة عامل مكافئ السمية متجانس TEF قيمة عامل مكافئ السمية متجانس
  االختصارات المستخدمة:

Tرباعي =      Peخماسي =        Hxسداسي =      Hpسباعي =  
Oثماني =      CDD =chlorodibenzodioxin    CDF =chlorodibenzofuran  CB  chlorobiphenyl  

Abbreviations used: ‘T’ = tetra; ‘Pe’ = penta; ‘Hx’ = hexa; ‘Hp’ = hepta; ‘O’ = octa; ‘CDD’ = chlorodibenzodioxin; ‘CDF’ = 
chlorodibenzofuran; ‘CB’ = chlorobiphenyl. 

-WHOكغم \نانوجرام 3.5ون معالجة وسيطة النتاج اعالف الحيوانات ذات الفراء للحدود العليا، في حين أن الحدود العليا للمنتجات التي تصل ال تخضع األسماك والحيوانات المائية األخرى التي يتم نقلها واستخدامها د  )3(
PCDD/F-TEQ  كغم \نانوجرام 6.5حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية والمنتجات التي تصلWHO- PCDD/F-PCB-TEQ الطازجة والمنتجات  األسماكلمية تنطبق على حسب تعليمات منظمة الصحة العا

المستخدمة للتغذية المباشرة للحيوانات األليفة وحيوانات الحديقة والسيرك أو تستخدم  األسماكحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية تنطبق على كبدة  WHO-PCDD/F-PCB-TEQكغم \نانوجرام 20.0التي تصل 
سلسله الغذائية وال يمكن اطعامها حيوانات الحديقة والسيرك) لل ،الحيوانات األليفة ، يمكن أن تدخل المنتجات أو البروتينات المصنعة من هذه الحيوانات (الحيوانات ذات الفراءالكمواد علفية إلنتاج اغذية للحيونات األليفة. 

 للحيوانات المستزرعة التي يتم اقتنائها أوتسمينها أو تربيتها النتاج الغذاء المعد لالستهالك اآلدمي.
كغم تنطبق \ميكروغرام 75ود العليا، في حين أن الحدود العليا للمنتجات التي تصل ال تخضع األسماك والحيوانات المائية األخرى التي يتم نقلها واستخدامها دون معالجة وسيطة النتاج اعالف الحيوانات ذات الفراء للحد  )4(

ت اناغذية للحيو المستخدمة للتغذية المباشرة للحيوانات األليفة وحيوانات الحديقة والسيرك أو تستخدم كمواد علفية إلنتاج ا األسماككغم تنطبق على كبدة \ميكروغرام 200الطازجة والمنتجات التي تصل  األسماكعلى 
حيوانات الحديقة والسيرك) للسلسلة الغذائية وال يمكن اطعامها للحيوانات المستزرعة التي يتم  ،الحيوانات األليفة ،األليفة. ال يمكن أن تدخل المنتجات أو البروتينات المصنعة من هذه الحيوانات (الحيوانات ذات الفراء

 لغذاء المعد لالستهالك اآلدمي.اقتنائها أوتسمينها أو تربيتها النتاج ا
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 القسم السادس
 الشوائب النباتية الضارة

 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 

. بذور االعشاب الضارة وبذور الفواكة 1
التي  وغير المطحونةالمسحوقة غير 

 alkaloidsتحتوي على اشباه القلويات 
المواد  أو glucosidesوالغليكوزيدات 

بما  منفردة أو مجتمعةاألخرى  السامة
 فيها:

 3000 .المركبة األعالفو المواد العلفية 

 Datura sp(.   1000جنس نبات الداتورة ( -
 100  .المركبة األعالفو المواد العلفية  .Crotalaria sppجنس النبات العشبي .2
 Ricinusالبذور والقشور من الخروع   .3

communis L   ونبات عشبة
ونبات  .Croton tiglium Lالكروتون

 Abrus precatoriusالبروسوريوس
L. 1(فضًال عن مشتقاتها المصنعة( 

 منفردة أو مجتمعة.

 10(2)  .المركبة األعالفو المواد العلفية 

مكسرات حبات شجر الزان غير المقشرة  .4
 Unhuskedوشجرة الزان األوروبي (

beech mast —Fagus 
sylvatica L..( 

وكذلك مشتقاتها المصنعة التي قد  والثمارالبذور   .المركبة األعالفو المواد العلفية 
تكون موجودة في العلف فقط بكميات ضئيلة 

  اليمكن تحديدها كميا.
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 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 

 Purghera —Jatrophaنباتات الـ ( .5
curcas L..( 

وكذلك مشتقاتها المصنعة التي قد  والثمارالبذور   المركبة. األعالفو المواد العلفية 
تكون موجودة في العلف فقط بكميات ضئيلة 

  اليمكن تحديدها كميا.
 Ambrosiaالنباتات المزهرة من جنس ( .6

spp..( 
 50  بإستثناء ماورد ادناه: )3(المواد العلفية

 Sorghum(بلونيها(الحبوب من اجناس الذرة  جم) والسور .Panicum miliaceum Lالدخن(الحبوب من اجناس الدخن   -  
bicolor (L) Moench s.l.3() ليس للتغذية المباشرة للحيوانات(.  

200 

 50  لى الحبوب والبذور غير المطحونة.ع التي تحتوي المركبة األعالف
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 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى العلف 

 :البذور من .7
 Brassica( –الهندي الخردل   -

juncea (L.) Czern  و اجناس
 )..Coss. sspشجرة (

 Sareptian –Brassicaخردل   -
juncea (L.) Czern  و اجناس

 )..Coss.sspالخردل الهندي (
 Brassica( –الخردل الصيني   -

juncea (L.) Czern  و اجناس
 junceaالخردل البني الصيني (

var.) وبتوال الصفراء (lutea 
Batalin.( 

من  –الخردل األسود   -
 Brassica nigra (L.)اجناس(
Koch.الكوخية ( 

من  –الخردل األثيوبي   -
 .Brassica carinata Aاجناس(
Braun.(  

قد تكون البذور موجودة في العلف فقط بكميات   .المركبة األعالفو المواد العلفية 
  ضئيلة اليمكن تحديدها كميا.

  ):1من ملحق ( مالحظات القسم السادس
 يمكن تحديدها بواسطة التحليل المجهري.  )1(
 بما فيها اجزاء قشور البذور.  )2(
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) قبل الطحن أو السحق Ambrosia sppى حدود متوافقة من اجناس بذور (في حال وجود ادلة ال لبس فيها بان الحبوب والبذور معدة للطحن أو السحق، ليس هنالك حاجة ألجراء تنظيف للحبوب والبذور التي تحتوي عل  )3(
 في حالة:

) من اجل اتخاذ تدابير وقائية اضافية لتجنب انتشارها في Ambrosia sppتم نقل جميع الشحنة الى مصنع الطحن أو السحق، يتم ابالغ مصنع الطحن أو السحق مسبقًا بوجود مستوى عال من اجناس بذور (  -
 البيئة.

 ) اثناء النقل لمصانع الطحن أو السحق.Ambrosia sppعلى اتخاذ تدابير وقائية لتجنب انتشار اجناس بذور ( دامغةيتم تقديم ادلة   -
الف نواتج عملية التنظيف بشكل حنة قبل أي نقل، ويجب أن يتم اتموافقة الجهة المختصة على النقل بعد التأكد من استيفاء الشروط المشار اليها اعاله. وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط. يجب تنظيف الش  -

 مناسب.

  
 القسم السابع

 المضافات العلفية المسموح بها في العلف تبعًا لعملية إرتحال ال يمكن تجنبها
 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم )1(الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  )Coccidiostat( األكرياتمضادات 

 %12 محتوى رطوبةعند نسبة الى العلف 
1. Decoquinate   0.4 المركبة: األعالفو المواد العلفية 

 0.4 اسبوع).16(اكثر من والدواجن المنتجة للبيضطيور ال  -
 0.4  دجاج التسمين لفترة ماقبل الذبح.ل ما قبل التسويقعلف في  )decoquinate(مادة يحظر استخدام   -
 1.2  :االنواع الحيوانية األخرى  -

 )2( .خليط المضافات العلفية المستخدم في العلففي  )decoquinate( مادة اليسمح باستخدام

2 .Diclazuril   0.01  :المركبة األعالفو المواد العلفية 
 0.01  اسبوع).16(اكثر من  والدواجن المنتجة للبيضطيور ال  -
 0.01  .لفترة ماقبل الذبح والتناسل ألرانب التي تربى للتسمينما قبل التسويق ل علففي  )diclazuril(مادة يحظر استخدام   -
 اسبوع) ودواجن التسمين والدجاج الغيني16األنواع الحيوانية األخرى غير الدواجن التي تربى لوضع البيض(اقل من   -

  للتسمين. (الحبش) ) والديك الرومي guinea fowl(الفرعوني
0.03 
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 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم )1(الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  )Coccidiostat( األكرياتمضادات 
 %12 محتوى رطوبةعند نسبة الى العلف 

 (2)  .خليط المضافات العلفية المستخدم في العلففي  )Diclazuril( مادة اليسمح باستخدام
3. Halofuginone hydrobromide   0.03  :المركبة األعالفو المواد العلفية 

 0.03  اسبوع).12(اكثر من  المنتجة للبيض والدواجن والديك الرومي (الحبش)طيور ال  -
والديك  للتسمين ما قبل التسويق للدجاج الذي يربى علففي  )Halofuginone hydrobromide( مادة يحظر استخدام  -

  .اسبوع) لفترة ماقبل الذبح12(اقل من  (للتسمين) الرومي
0.03 

 0.09  :االنواع الحيوانية األخرى  -
 (2)  .خليط المضافات العلفية المستخدم في العلففي  )Halofuginone hydrobromide( مادة اليسمح باستخدام

4. Lasalocid A sodium   1.25  :المركبة األعالفو المواد العلفية 
(اكثر من  المنتجة للبيضطيور وال والديك الرومي الحليبالعجول واألرانب وانواع الخيول وحيوانات صغار الكالب و   -

  اسبوع).16(اكثر من والدواجن المنتجة للبيض اسبوع) 16
1.25 

والدواجن التي تربى لوضع  ،التسمين لدجاج ما قبل التسويق علففي  )lasalocid A sodium( مادة يحظر استخدام  -
  .اسبوع) لفترة ماقبل الذبح16(اقل من  (للتسمين) اسبوع) والديك الرومي16البيض (اقل من 

1.25 

الغيني ) والدجاج pheasantsطائر التدرج (ما قبل التسويق ل علففي  )lasalocid A sodium( مادة يحظر استخدام  -
)guinea fowl) وطائر السمان (quails) وطائر الحجل (partridges بإستثناء) الطيور المنتجة ) لفترة ماقبل الذبح

  .)للبيض

1.25 

 3.75  :االنواع الحيوانية األخرى  -
 (2)  خليط المضافات العلفية المستخدم في العلف.في  )lasalocid A sodium( مادة اليسمح باستخدام

5. Maduramicin ammonium alpha  0.05  :المركبة األعالفو المواد العلفية 
 0.05  اسبوع).16(اكثر من  بيضالمنتجة للطيور والدواجن الاسبوع) و 16الخيول واألرانب والديك الرومي (اكثر من جميع أنواع   -
 التسمين والديك الرومي لدجاج ما قبل التسويق علففي  )maduramicin ammonium alpha( مادة يحظر استخدام  -

  .اسبوع) لفترة ماقبل الذبح16(اقل من  (للتسمين)
0.05 

 0.15  :االنواع الحيوانية األخرى  -



 )33من ( )25(صفحة     

 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم )1(الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  )Coccidiostat( األكرياتمضادات 
 %12 محتوى رطوبةعند نسبة الى العلف 

 (2)  .خليط المضافات العلفية المستخدم في العلففي  )maduramicin ammonium alpha( مادة اليسمح باستخدام

6. Monensin sodium   1.25  :المركبة األعالفو المواد العلفية 
طيور وال وابقار الحليب ذوات االظالفالخيول والكالب والحيوانات المجترة الصغيرة (األغنام والماعز) والبط و  جميع انواع  -

  اسبوع).16الديك الرومي (اكثر من اسبوع) و 16(اكثر من والدواجن المنتجة للبيض 
1.25 

التسمين والدواجن التي تربى لوضع  لدجاج ما قبل التسويق علففي  )monensin sodium(مادة يحظر استخدام   -
  اسبوع) لفترة ماقبل الذبح.16(اقل من  (للتسمين)اسبوع) والديك الرومي 16البيض(اقل من 

1.25 

 3.75  االنواع الحيوانية األخرى.  -
 (2)  .المستخدم في العلفخليط المضافات العلفية في  )monensin sodium( مادة اليسمح باستخدام

 0.7  :المركبة األعالفو المواد العلفية   Narasin المضاد .7
 0.7  اسبوع).16بى لوضع البيض(اكثر من والدواجن التي تر  المنتجة للبيضالديك الرومي واألرانب وانواع الخيول والطيور   -
 2.1  :االنواع الحيوانية األخرى  -

 (2)  .خليط المضافات العلفية المستخدم في العلففي  )narasin( مادة اليسمح باستخدام

 1.25  :المركبة األعالفو المواد العلفية   Nicarbazinالمضاد .8
 1.25  اسبوع).16بى لوضع البيض(اكثر من والدواجن التي تر  المنتجة للبيضانواع الخيول والطيور   -
 3.75  :االنواع الحيوانية األخرى  -

 narasin.(  (2)(منفرد أو مجتمعة مع  خليط المضافات العلفية المستخدم في العلففي ) nicarbazin( مادة باستخداماليسمح 

 0.7  :المركبة األعالفو المواد العلفية   Robenidine hydrochlorideالمضاد .9
 0.7  اسبوع).16بى لوضع البيض(اكثر من والدواجن التي تر  المنتجة للبيضالطيور   -
تسمين والتربية الوارانب ما قبل التسويق لدجاج التسمين  علففي  )robenidine hydrochloride( مادة يحظر استخدام  -

  .لفترة ماقبل الذبح (للتسمين) والديك الرومي
0.7 

 2.1  :االنواع الحيوانية األخرى  -
 (2)  .العلفية المستخدم في العلفخليط المضافات في  )robenidine hydrochloride( مادة اليسمح باستخدام
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 (جزء في المليون) كغم\المحتوى األعلى في ملغم )1(الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  )Coccidiostat( األكرياتمضادات 
 %12 محتوى رطوبةعند نسبة الى العلف 

10. Salinomycin sodium   0.7  :المركبة األعالفو المواد العلفية 
 0.7  اسبوع).12بى لوضع البيض(اكثر من والدواجن التي تر  المنتجة للبيضانواع الخيول والديك الرومي والطيور   -
والدواجن التي تربى لوضع  لدجاج التسمين ما قبل التسويق علففي  )salinomycin sodium( مادة يحظر استخدام  -

  .تسمين لفترة ماقبل الذبحالاسبوع) وارانب  12البيض (اقل من 
0.7 

 2.1  :االنواع الحيوانية األخرى  -
 (2)  .خليط المضافات العلفية المستخدم في العلففي  )salinomycin sodium( مادة اليسمح باستخدام

11. Semduramicin sodium   0.25  :المركبة األعالفو المواد العلفية 
 0.25  اسبوع).16بى لوضع البيض(اكثر من والدواجن التي تر  المنتجة للبيض الطيور  -
 0.25  .لفترة ماقبل الذبح لدجاج التسمين ما قبل التسويق علففي ) semduramicin sodium(مادة يحظر استخدام   -
 0.75  :الحيوانية األخرىاالنواع   -

 (2)  .خليط المضافات العلفية المستخدم في العلففي  )semduramicin sodium( مادة اليسمح باستخدام

  ):1من ملحق ( مالحظات القسم السابع
 .في التغذية الحيوانية دون االخالل بالحدود العليا المسموح بها في التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمضافات المستخدمة  )1(
 % من الحدود العليا المحددة في العلف عند اتباع تعليمات خليط المضافات العلفية.50الحد األعلى لمستوى المواد في خليط المضافات العلفية هو التركيز الذي الينتج عنه مستوى من المواد اعلى من   )2(
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  )2ملحق (
  )4(المادة ) من 2الفقرة (الحدود العملية التي تتيح للجهات المختصة اطالق التحققات كما هو مشار اليه في 

  
 PCBsالديوكسينات و

حسب  )2((جزء في تريليون) كغم\درجة اإلجراء في (النانوغرام) الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
الصادرة عن منظمة الصحة العالمية PCDD/F TEQ تعليمات

 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى المواد العلفية 

(مثل  والمعلومات اإلضافية المالحظات
 التي يتعين اجرائها) التحققاتطبيعة 

 polychlorinatedالديوكسينات (مجموع  .1
dibenzo-para-dioxins (PCDDs) 

 polychlorinated dibenzofuransو
(PCDFs) السمية  بمكافئات االمعبر عنه

بإستخدام  (WHO)لمنظمة الصحة العالمية 
-WHOمعادالت منظمة الصحة العالمية 

TEFs 1()2005السمية  فؤ(عوامل تكا(.(  

 (3)  0.5 ل النباتي بإستثناء ماورد ادناه:األص ذاتالمواد العلفية 

 (3)  0.5 وت النباتية ومنتجاتها الثانوية.الزي -

 (3)  0.5 األصل المعدني. ذاتالمواد العلفية 

   األصل الحيواني: ذاتالمواد العلفية 

دهن الحليب ودهن  فيهاالدهون الحيوانية بما  -
 البيض.

0.75  (3) 

الحليب والبيض  فيهاالمنتجات الحيوانية األخرى بما  -
 .هماومنتجات

0.5  (3) 

 (4)  4.0 زيت السمك. -

والحيوانات المائية األخرى والمنتجات األسماك  -
المشتقة منها بإستثناء زيت األسماك وبروتين 
األسماك ذو التحلل المائي الذي يحتوي على اكثر 

 % من الدهن ووجبة القشريات.20من 

0.75  (4) 

بروتين األسماك ذو التحلل المائي الذي يحتوي على  -
  % من الدهن ووجبة القشريات.20اكثر من 

1.25  (4) 



 )33من ( )28(صفحة     

حسب  )2((جزء في تريليون) كغم\درجة اإلجراء في (النانوغرام) الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
الصادرة عن منظمة الصحة العالمية PCDD/F TEQ تعليمات

 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى المواد العلفية 

(مثل  والمعلومات اإلضافية المالحظات
 التي يتعين اجرائها) التحققاتطبيعة 

للمواد وظيفية المجموعات التنتمي الى  علفيةمضافات 
 مضادة للتكتل.العوامل الو الرابطة 

0.5  (3) 

من عناصر نادرة  مركبات تنتمي الى علفيةمضافات 
 .وظيفيةذات مجموعة 

0.5  (3) 

 (3)  0.5 المضافات العلفية.خليط 

 (3)  0.5  بإستثناء ماورد ادناه: المركبة األعالف

 (4)  1.25  األسماك.و للحيوانات األليفة  األعالف المركبة -

   —  الفراء. ذاتللحيوانات  األعالف المركبة -

(مجموع  PCBsالديوكسين مثل  شبيه .2
polychlorinated biphenyls (PCBs)  

السمية لمنظمة الصحة  بمكافئات االمعبر عنه
بإستخدام معادالت منظمة  (WHO)العالمية 

(بإستخدام  WHO-TEFsالصحة العالمية 
  ).)1()2005السمية  تكافؤعوامل 

 (3) 0.35  ل النباتي بإستثناء ماورد ادناه:األص ذاتالمواد العلفية 

 (3)  0.5  وت النباتية ومنتجاتها الثانوية.الزي -

 (3)  0.35  األصل المعدني. ذاتالمواد العلفية 

    األصل الحيواني: ذاتالمواد العلفية 

دهن الحليب ودهن  فيهاالدهون الحيوانية بما  -
  البيض.

0.75  (3) 

الحليب والبيض  فيهاالمنتجات الحيوانية األخرى بما  -
  هما.ومنتجات

0.35  (3) 

 (4) 11.0  زيت السمك. -

األسماك والحيوانات المائية األخرى والمنتجات  -
وبروتين  منها بإستثناء زيت األسماكالمشتقة 
ذو التحلل المائي الذي يحتوي على اكثر  األسماك

  .)3(% من الدهن20من 

2.0 (4) 
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حسب  )2((جزء في تريليون) كغم\درجة اإلجراء في (النانوغرام) الحيوانات لتغذيةالمنتجات المعدة  المادة غير المرغوب فيها
الصادرة عن منظمة الصحة العالمية PCDD/F TEQ تعليمات

 %12 عند محتوى رطوبةنسبة الى المواد العلفية 

(مثل  والمعلومات اإلضافية المالحظات
 التي يتعين اجرائها) التحققاتطبيعة 

بروتين األسماك ذو التحلل المائي الذي يحتوي على  -
  % من الدهن.20اكثر من 

5.0  (4) 

للمواد وظيفية المجموعات التنتمي الى  علفيةمضافات 
  .مضادة للتكتلالعوامل الو الرابطة 

0.5  (3) 

من عناصر نادرة  مركبات تنتمي الى علفيةمضافات 
  .وظيفيةذات مجموعة 

0.35  (3) 

 (3)  0.35  المضافات العلفية.خليط 

 (3)  0.5  بإستثناء ماورد ادناه: األعالف المركبة

 (4)  2.5  للحيوانات األليفة واألسماك. األعالف المركبة -

  —  الفراء. ذاتللحيوانات  األعالف المركبة -

  ).2ملحق (مالحظات 
)1(  TEF  (=عوامل مكافئ السمية للديوكسينات) للـdioxins و furansو dioxinشبيهات-PCBs  خبراء البرنامج العالمي للسالمة الكيميائية المنبثق لجنة لعملية تقييم المخاطر على االنسان مبنية على مخرجات اجتماع

 .2005العالمية الذي عقد في جنيف في حزيران عن منظمة التجارة 
 TEF قيمة عامل مكافئ السمية متجانس TEF قيمة عامل مكافئ السمية متجانس

Dibenzo-para-dioxins (‘PCDDs’) and Dibenzo-para-furans (PCDFs) ‘Dioxin-شبيهات’ PCBs: Non-ortho PCBs + Mono-ortho PCBs 
2,3,7,8-TCDD 1   
1,2,3,7,8-PeCDD 1 Non-ortho PCBs 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1 PCB 77 0.0001 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1 PCB 81 0.0003 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1 PCB 126 0.1 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01 PCB 169 0.03 
OCDD 0.0003   
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 TEF قيمة عامل مكافئ السمية متجانس TEF قيمة عامل مكافئ السمية متجانس
  Mono-ortho PCBs 
2,3,7,8-TCDF 0.1 PCB 105 0.00003 
1,2,3,7,8-PeCDF 0.03 PCB 114 0.00003 
2,3,4,7,8-PeCDF 0.3 PCB 118 0.00003 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1 PCB 123 0.00003 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1 PCB 156 0.00003 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 PCB 157 0.00003 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1 PCB 167 0.00003 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01 PCB 189 0.00003 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01   
OCDF 0.0003   

  االختصارات المستخدمة:
Tرباعي =      Peخماسي =        Hxسداسي =      Hpسباعي =  
Oثماني =      CDD =chlorodibenzodioxin    CDF =chlorodibenzofuran  CB  chlorobiphenyl  

Abbreviations used: ‘T’ = tetra; ‘Pe’ = penta; ‘Hx’ = hexa; ‘Hp’ = hepta; ‘O’ = octa; ‘CDD’ = chlorodibenzodioxin; ‘CDF’ = 
chlorodibenzofuran; ‘CB’ = chlorobiphenyl. 

 تم احتسابها باعتبار أن جميع قيم المتجانسات المختلفة دون حد كشف التحديد تساوي حد الكشف نفسة.يالحدود العليا للتراكيز:   )2(
 التلوث: بمجرد تحديد المصدر يتم اتخاذ التدابير المناسبة للتقليل أو ازالة مصدر التلوث.تحديد مصدر   )3(
الحاالت التي تجاوز تحقق من مصدر التلوث أو اعلى منه، بينما في في كثير من الحاالت قد ال يكون من الضروري اجراء تحقق في مصدر التلوث، حيث أن مستوى المرجعية في بعض المجاالت القريبة من مستوى ال  )4(

 dioxinsالخ، بهدف اتخاذ التدابير المستقبلية لضبط وجود مركبات الديوكسينات ...فيها مستوى التحقق من مصدر التلوث. يجب تسجيل جميع المعلومات مثل فترة اخذ العينات والموقع الجغرافي وانواع األسماك
 لمواد للتغذية الحيوانية.ومثل هذه ا dioxin-likeوالمركبات المشابهة للديوكسين
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  )3ملحق (
 الحيوانات معايير القبول السارية لعمليات ازالة السموم السارية على المنتجات المعدة لتغذية

  كما هو مشار اليه في هذه التعليمات
  
إزالة السموم والتي يتم من خاللها إزالة مادة غير مرغوب فيها وردت تسري هذه التعليمات على عملية  )1(

) من هذه التعليمات بغرض إزالتها من األعالف الملوثه غير المطابقة، والمتعارف عليها 1في ملحق (
(بالعملية الفيزيائية إلزالة السموم)، أو التي يتم تحطيمها أو تدميرها من خالل مادة كيميائية الى 

غير ضارة والمتعارف عليها (بالعملية الكيميائية إلزالة السموم)، أو التي يتم أيضها أو تدميرها مركبات 
أو تعطيلها من خالل عملية بيولوجية (كائنات حيه دقيقة) الى مركبات غير ضارة والمتعارف عليها 

 (بالعملية البيولوجية إلزالة السموم).
لبسيطة إلزالة السموم التي يتم من خاللها تقليل أو إزالة التلوث ال تسري هذه التعليمات على العملية ا )2(

بمادة غير مرغوب فيها من خالل عملية التنقية المعتادة أو التنظيف أو الفرز أو اإلزالة الميكانيكية 
 للملوثات أو اجزاء معينة من العلف الملوث.

  يسمح باجراء عملية إزالة السموم فقط إذا:  )3(
معدة بشكل حصري إلزالة السموم من األعالف التي يكون عدم مطابقتها لهذه  كانت العملية  -

 عمدة اللتزامات المشتغل اتجاه الشروط الصحية لألعالف.تليس ناتجًا عن المخالفة المو التعليمات 
على تقييم علمي نتج عنه أن العملية  حظيت عملية إزالة السموم على موافقة الجهة المختصة بناءً   -

 ).5) و(4) و(3عايير القبول الواردة في المواد (تفي بم
يجب اجراء تقييم علمي من قبل الجهة المختصة للتحقق من أن العملية الفيزيائية إلزالة السموم تلبي  )4(

 المعايير التالية:
 أن تكون العملية فعالة. - أ
 أن التؤثر العملية سلبا على خصائص وطبيعة العلف. -ب
 من من الجزء المزال من العلف.تخلص اآللل اتضمان -ت

 يجب على مشتغل األعالف تزويد الجهة المختصة بالمعلومات التالية: )5(
البيانات المتعلقة بكفاءة العملية الفيزيائية إلزالة السموم المستخدمة في إزالة التلوث من شحنة  - أ

 تتوافق مع متطلبات هذه التعليمات. هااألعالف بحيث تجعل
 العملية الفيزيائية إلزالة السموم التؤثر سلبا على خصائص وطبيعة العلف.اثبات أن  -ب
 من من الجزء المزال من العلف.آلضمانات للتخلص ا -ت

يجب اجراء تقييم علمي من قبل الجهة المختصة للتحقق من أن العملية الكيميائية إلزالة السموم تلبي   )6(
 المعايير التالية:
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 ملية مع مادة كيميائية ذات خصائص مميزة ومقبولة.أن يتم تنفيذ هذه الع - أ
 عالف.أن تكون العملية فعالة تضمن عدم رجوع السمية لأل -ب
أن ال تؤدي هذه العملية الى وجود بقايا ضارة من المادة الكيميائية المستخدمة في عملية ازالة  -ت

 السمية في األعالف التي ازيلت منها السموم.
عملية الى انتاج مواد ضارة بسبب التفاعل الناتج عن المواد الكيميائية أن ال تؤدي هذه ال -ث

 المستخدمة تعرض صحة الحيوان أو الصحة العامة أو البيئة للخطر.
 أن العملية التؤثر سلبا على خصائص وطبيعة العلف. -ج

 يجب على مشتغل األعالف تزويد الجهة المختصة بالمعلومات التالية:  )7(
ملية إزالة السموم فعالة بشكل ملموس، بحيث أن العلف المزال منه السموم يلبي اثبات أن ع - أ

 .لألعالفمتطلبات هذه التعليمات لضمان عدم رجوع السمية 
اثبات أن عملية إزالة السموم التؤدي الى وجود بقايا ضارة من المادة الكيميائية المستخدمة إلزالة  -ب

 التفاعل) في المنتج المزال منه السموم.السموم (كوجود مركب أو منتج من 
بيانات مفصلة عن المادة الكيميائية وطريقة عملها فيما يتعلق بعملية إزالة السموم ومصير تلك  -ت

 المادة الكيميائية.
اثبات أن نواتج التفاعل من الملوثات التي تشكلت بعد اداء عملية إزالة السموم التعرض صحة  -ث

 العامة أو البيئة للخطر.الحيوان أو الصحة 
اثبات أن عملية إزالة السموم التؤثر سلبا على خصائص وطبيعة األعالف التي ازيلت منها  -ج

 السموم.
يجب اجراء تقييم علمي من قبل الجهة المختصة للتحقق من أن العملية البيولوجية (الكائنات الحيه  )8(

 الدقيقة) إلزالة السموم تلبي المعايير التالية:
 أن يتم تنفيذ هذه العملية مع عوامل بيولوجية (كائنات حيه دقيقة) ذات خصائص مميزة ومقبوله. - أ
 عالف.أن تكون العملية فعالة تضمن عدم رجوع السمية لأل -ب
أن ال تؤدي هذه العملية الى انتاج بقايا ضارة للعوامل البيولوجية (كائنات حيه دقيقة) المستخدمة  -ت

 لسموم في األعالف التي ازيلت منها السموم.في عملية ازالة ا
أن ال تؤدي العملية الى ايض الملوثات التي تعرض صحة الحيوان أو الصحة العامة أو البيئة  -ث

 للخطر.
 أن التؤثر العملية سلبا على خصائص وطبيعة العلف. -ج

 يجب على مشتغل األعالف تزويد الجهة المختصة بالمعلومات التالية: )9(
بات أن عملية إزالة السموم فعالة بشكل ملموس، بحيث أن العلف المزال منه السموم يلبي اث - أ

 .لألعالفمتطلبات هذه التعليمات لضمان عدم رجوع السمية 



 )33من ( )33(صفحة     

اثبات أن عملية إزالة السموم التؤدي الى وجود بقايا ضارة من العامل البيولوجي المستخدم  -ب
وجود مركب أو منتج من عملية اآليض) في المنتج المزال (كائنات حيه دقيقة) إلزالة السموم (ك

 منه السموم.
اثبات أنه تم القضاء على الكائنات الحية الدقيقة المستخدمة في عملية إزالة السموم بعد انتهاء  -ت

 هذه العملية.
إزالة بيانات مفصلة عن طريقة عمل العامل البيولوجي (كائنات حيه دقيقة) فيما يتعلق بعملية  -ث

 السموم ومصير العامل البيولوجي (كائنات حيه دقيقة).
تعرض صحة  اثبات أن نواتج اآليض التي تشكلت من الملوثات بعد اداء عملية إزالة السموم ال -ج

 الحيوان أو الصحة العامة أو البيئة للخطر.
ي ازيلت منها تؤثر سلبا على خصائص وطبيعة األعالف الت اثبات أن عملية إزالة السموم ال -ح

 السموم.
ي تسري عليها التعليمات الفنية توالمشتغل األعالف التاكد من أن المرافق الخاضعة لهم  ىيجب عل )10(

اذا ، افقة عليها من قبل الجهة المختصةتم المو  قد فالشروط الصحية لالعألبااللزامية الخاصة 
 .) من هذا الملحق1( الفقرةمشار اليها في العمليات إزالة السموم اشتملت تلك المرافق على 

يمكن للجهة المختصة أن تطلب من مشتغل األعالف رأي خبراء مستقليين من اجل اتخاذ القرار في  )11(
مدى قبول عملية إزالة السموم في منشأتهم ذات الصلة بما يكفل التطبيق الصحيح والفعال لعملية إزالة 

 السموم في تلك المنشأت.
الجهة المختصة إدراج المنشآت التي تم الموافقة عليها في قائمة وطنية معلنة بارقام تعريفية وأن  على )12(

إزالة  ةالتي تمت الموافقة عليها لتنفيذ عمليفي المنشآت لعملية المقبولة إلزالة السموم لذكر تضمن ت
 السموم.


