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  2011-30التعليمات الفنية اإللزامية 
  تسويق البيض

)16/2/2011(  
  )*()2021\6\15(طبعة مدمجة في  

  
  )1مادة (
  المجال

  تسري هذه التعليمات على البيض المسوَّق محليا أّيًا كان مصدره.  1-1
  يمكن للجهة المختصة وضع إجراءات خاصة للتعامل مع التالية:  1-2

  الباعة المتجولون.  -
  باعة األسواق الشعبية.  -
  البيع المباشر للمستهلك في مواقع اإلنتاج.  -

  
  )2مادة (

  تعريفات
ــن وغيــر المطهــي، والــذي تــم وضــعه مــن قبــل   2-1 البــيض: البــيض ســليم القشــرة غيــر المكســور وغيــر المحضَّ

 Gallusدجـــاج بيـــاض مـــن النـــوع  gallus  ويصـــلح لالســـتهالك اآلدمـــي المباشـــر أو إلعـــداد منتجـــات
  البيض.

أيــام وال يزيــد  9الذي لم يمض على تاريخ وضــعه أكثــر مــن  (A)البيض الطازج: هو البيض من صنف   2-2
  ملم. 4ارتفاع الفراغ الهوائي داخله عن 

  البيض المتشقق: بيض ذو قشرة متضررة وغشاء سليم.  2-3
  البيض المكسور: البيض الذي تظهر فيه كسور في القشرة والغشاء تؤدي إلى كشف محتوياته.  2-4
  ظة دخوله للحاضنة.البيض المحضَّن: البيض من لح  2-5
  البيض السائب: عرض البيض بقصد بيعه للمستهلك النهائي دون أن يكون معبأ في عبوات.  2-6
منتجات البيض: منتجات مصنعة ناتجة عن معاملة البيض أو أي مــن أجزائــه المختلفــة أو مخاليطــه أو   2-7

  من أي معاملة إضافية لمثل هذه المنتجات المصنعة.
  البيض غير المخصص لالستهالك اآلدمي المباشر.بيض التصنيع:   2-8

                                                            

 2021-90التعليمات الفنية االلزامية مواد ج ادمتم من خاللها ا 2021\6\15هذه الوثيقة هي طبعة مدمجة صدرت بتاريخ   (*)
الخاصة بتسويق البيض. ال  2011-30في التعليمات الفنية االلزامية  2011- 30بتعديل التعليمات الفنية االلزامية الخاصة 

تحل هذه الوثيقة محل التعليمات الفنية االلزامية االصلية الصادرة عن الوزراء المختصين ولكنها للتسهيل على ذوي العالقة فهم 
 .2021-90ان تم تعديلها من قبل التعليمات الفنية االلزامية  بعد 2011- 30الوضع الجديد للتعليمات 
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جــامع البــيض: أي منشــأة مســجلة لــدى وزارة الزراعــة لتجميــع البــيض مــن المنتجــين لتســليمه الــى مراكــز   2-9
التعبئــة أو إلــى أســـواق بيــع الجملـــة التــي تبيـــع فقــط لمراكــز التعبئـــة أو إلــى الصـــناعات الغذائيــة أو غيـــر 

  الغذائية.
  وحدة من وحدات القطاع الغذائي.منشأة: أي   2-10
  التعبئة: وضع منتج غذائي مغلف أو أكثر في وعاء ثانوي (تشمل الوعاء).  2-11
  وال يشمل عبوات وحاويات نقل البيض للصناعة. Bأو  Aالعبوة: تغليف يحتوي على بيض من صنف   2-12
الفنيــة  تشــروط التعليمــا تلبــيو  والنوعيــة الــوزن حســب البــيض تصــنيف فيهــا يــتم منشــأة :التعبئــة مركــز  2-13

  .الخاصة بالشروط الصحية للغذاء ذو األصل الحيواني 2016-62اإللزامية 
التغليف: وضع منتج غــذائي داخــل غــالف أو وعــاء بتمــاس مباشــر مــع المنــتج نفســه (تشــمل الغــالف أو   2-14

  الوعاء).
الموقــع اإلنتــاجي (أو مركــز التعبئــة التشــغيلة: مجموعــة مــن البــيض المعبــأ أو الســائب صــادرة عــن نفــس   2-15

الواقع في نفس المكان) ومعبأة في نفس العبوات أو على شكل سائب ولها نفس تــاريخ الوضــع أو تــاريخ 
انتهـــاء مـــدة الصـــالحية أو تـــاريخ التعبئـــة ونـــاتج عـــن نفـــس طريقـــة اإلنتـــاج وأن تكـــون مـــن نفـــس النوعيـــة 

  والوزن في حالة البيض المصنف.
  منتج أو أي شخصية طبيعية أو اعتبارية مشتركة في تسويق البيض.المشتغل: ال  2-16
  موقع اإلنتاج: منشأة تحتفظ بالدجاج البياض ومرخصة لهذا العمل وفق التشريعات.  2-17
: أي فعل يؤدي إلى تغيير أساســي فــي المنــتج األولــي بمــا فيــه التســخين أو التــدخين أو الحفــظ أو معاملة  2-18

  النقع أو االستخالص أو البثق أو أي مجموعة من هذه العمليات. اإلنضاج أو التجفيف أو
منتجـــات مصـــنعة: منتجـــات غذائيـــة ناتجـــة عـــن معاملـــة منتجـــات غيـــر مصـــنعة والتـــي قـــد تحتـــوي علـــى   2-19

  مكونات ضرورية لعملية تصنيعها أو لمنحها خصائص محددة.
لمنتجــات التــي تــم تقســيمها أو تجزئتهــا منتجات غير مصــنعة: منتجــات غذائيــة لــم يــتم معاملتهــا وتشــمل ا  2-20

أو نزعها أو تشريحها أو إزالة عظامها أو فرمها أو سلخها أو طحنها أو جرشــها أو تقطيعهــا أو تنظيفهــا 
  أو تشذيبها أو تقشيرها أو تبريدها أو تجميدها بشكل عادي أو عميق أو إذابتها.

ض المخصصــة لالســتهالك اآلدمــي وال تشــمل صناعات غذائية: أي منشأة مرخصة إلنتاج منتجــات البــي  2-21
  متعهدي الطعام.

صــناعات غيــر غذائيــة: أي منشــأة مرخصــة إلنتــاج منتجــات تحتــوي علــى بــيض لكنهــا غيــر مخصصــة   2-22
  لالستهالك اآلدمي.

لســنة  21) مــن التعليمــات الفنيــة اإللزاميــة رقــم 2-1متعهــدو الطعــام: كمــا ورد ضــمن المفهــوم فــي بنــد (  2-23
  الخاصة بوسم وعرض المنتجات الغذائية واإلعالن عنها. 2008

  إعادة التعبئة: نقل البيض إلى عبوة أخرى أو إعادة وسم عبوة تحتوي على البيض.  2-24
الجهــة المختصــة: وزارة الصــحة أو وزارة الزراعــة أو وزارة االقتصــاد الــوطني علــى أن يــتم التنســيق بيــنهم   2-25

  لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  رمز مكافئ: رمز مختلف وقادر على تحقيق نفس األهداف.  2-26
  يوما من تاريخ وضع البيض. 21وهو  تاريخ البيع: التاريخ النهائي لبيع البيض للمستهلك النهائي  2-27
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التسويق: االحتفــاظ بــالبيض بهــدف بيعــه ويشــمل عرضــه للبيــع أو تخزينــه أو تعبئتــه أو وســمه أو تســليمه   2-28
  أشكال نقل ملكيته سواء كان ذلك مجانًا أو بمقابل. أو أي شكل من

المستهلك النهائي: المستهلك األخير للمنتج غذائي الذي لن يقوم باستخدامه كجزء من أي نشاط تجاري   2-29
  أو عملية تشغيلية.

  رمز المنتج: الرقم المميز للموقع اإلنتاجي وفق إجراءات وزارة الزراعة.  2-30
  
  )3مادة (

  وفق النوعية والوزنالتصنيف 
  يجب تصنيف البيض وفق نوعيته إلى:  3-1

  .Aصنف   -
  .Bصنف   -

حســب الــوزن أيضــا مــع إعفــاء البــيض المرســل للصــناعة الغذائيــة  Aيجــب تصــنيف البــيض مــن صــنف   3-2
  وغير الغذائية من الوسم.

  لإلرسال إلى الصناعة الغذائية وغير الغذائية فقط. Bيخصص البيض من صنف   3-3
  
  )4ة (ماد

  الصفات النوعية للبيض
  الصفات النوعية التالية: Aيجب أن تتوفر في البيض من صنف   4-1

  أن تكون القشرة والغشاء ذات شكل طبيعي ونظيفة وأن ال تكون مصابة بضرر.  (أ)
ملم. أما في حالة البيض المسوق علــى  6أن يكون الفراغ الهوائي ساكنا وال يزيد ارتفاعه عن   (ب)

  ملم. 4فيجب أن ال يزيد ارتفاع الفراغ الهوائي عن  طازجأنه بيض 
أن يظهـــر خيـــال ُمـــّح البـــيض (الصـــفار) باســـتخدام ضـــوء الشـــمعة دون إمكانيـــة لتمييـــز حـــدوده   (ت)

  بشكل جلي. وأن تكون حركته عند قلب البيضة خفيفة مع عودة إلى موقع متوسط.
  أن يكون ُأّح البيض (البياض) صاٍفيا وشفافا.  (ث)
  أن ال يكون نمو الجنين ملحوظا.  (ج)
  أن ال يحتوي على أي مادة غريبة.  (ح)
  أن ال يصدر عنها أي رائحة غريبة.  (خ)

  أو تنظيفه قبل الفرز أو بعده. Aيمنع غسل البيض من صنف   4-2
مــن أجــل الحفــظ ويمنــع تبريــده فــي وحــدات التبريــد االصــطناعية  Aيجب أن ال يعامل البيض من صنف   4-3

  م.º 5حرارة أقل من على درجة 
). 1-4إذا لم تتوافق صــفاته النوعيــة مــع مــا هــو مــذكور فــي البنــد ( Bيصنف البيض كبيض من صنف   4-4

  إذا لم يعد يملك تلك الصفات النوعية. Bإلى صنف  Aكما يجب إعادة تصنيف البيض من صنف 
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  )5مادة (
  حسب الوزن Aتصنيف البيض من صنف 

  حسب وزنه كما يلي: Aيجب تصنيف البيض من صنف   5-1
  غرام.  73إذا كان وزن البيضة  (XL)كبير جدا   (أ)

  غرام.  63غرام لكن   73إذا كان وزن البيضة  (L)كبير   (ب)
  غرام.  53غرام لكن   63إذا كان وزن البيضة  (M)متوسط   (ت)
  غرام.  53إذا كان وزن البيضة  (S)صغير   (ث)

إشــارات  ) كمــا ويمكــن اســتخدام1-5روف أو الكلمــات المــذكورة فــي البنــد (يجب إظهار الوزن ســواًء بــالح  5-2
) وأن ال 1-3إضافية بشرط أن ال تتسبب في حدوث لبس مع الحــروف أو الكلمــات المــذكورة فــي البنــد (

وســم وعــرض المنتجــات الغذائيــة واإلعــالن الخاصــة ب 2008-21تتعارض مع التعليمات الفنية اإللزاميــة 
  .عنها

  
  )6مادة (

  مراكز التعبئة
نظــرًا لتحقيقهــا شــروط هــذه المــادة بتصــنيف مــن قبــل الجهــة المخولــة يسمح فقط لمراكز التعبئة المرخصة   6-1

  العبوات. البيض وتعبئته ووسم
رمــز (كــود) لكــل مشــتغل إذا وجــد بــأن مبنــاه  يجــب تــرخيص مراكــز التعبئــة لتصــنيف البــيض وتخصــيص  6-2

ومعداته الفنية مالئمة لتصــنيف البــيض حســب النوعيــة والــوزن. تعفــى مراكــز التعبئــة التــي تعمــل حصــريا 
للصــناعات الغذائيــة وغيــر الغذائيــة مــن متطلــب تــوفير أي معــدات فنيــة مالئمــة لتصــنيف البــيض حســب 

  الوزن.
المعدات الفنية الضرورية لضــمان التعامــل مــع البــيض بشــكل مناســب يجب أن يتوفر لدى مراكز التعبئة   6-3

  وهذا يتضمن عند اللزوم ما يلي: 
معـــدات مالئمـــة إلصـــدار ضـــوء معـــادل لضـــوء الشـــمعة ســـواء كانـــت تلقائيـــة أو يدويـــة أو أي   (أ)

  معدات مالئمة أخرى تسمح بفحص نوعية كل بيضة بشكل منفرد.
  ائي في البيضة.أجهزة لقياس ارتفاع الفراغ الهو   (ب)
  معدات لتصنيف البيض حسب الوزن.  (ت)
  موازين موثوق بدقتها لوزن البيض.  (ث)
  معدات لوسم البيض.  (ج)

المــذكورة  ) في أي وقت إذا تبين أن الشــروط2-6) و (1-6يمكن سحب الترخيص المذكور في البنود (  6-4
  في هذه المادة لم تعد مستوفاة.
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  )7مادة (
  وى لتصنيف ووسم وتعبئة البيض ووسم العبواتالمدة الزمنية القص

  أيام من وضعه. 4يجب تصنيف ووسم وتعبئة البيض بأنواعه خالل   7-1
) لحظة التعبئة ووفــق البنــد 1-13يجب وسم تاريخ انتهاء الصالحية المشار إليه في فقرة (ث) من بند (  7-2

وســم وعــرض المنتجــات الغذائيــة واإلعــالن الخاصــة ب 2008-21) مــن التعليمــات الفنيــة اإللزاميــة 9-2(
  .عنها

  
  )8مادة (

  المعلومات المعروضة على صناديق نقل البيض 
قبل خروج البيض من مكان اإلنتاج، يجب أن يقوم كل منتج للبيض بوضع المعلومات التالية علــى كــل   8-1

  لنقل البيض:صندوق 
  اسم المنتج وعنوانه.  (أ)

  رمز (كود) المنتج.  (ب)
  عدد البيض و/أو وزنه.  (ت)
  تاريخ وضع البيض أو الفترة الزمنية لوضعه.  (ث)
  تاريخ اإلرسالية.  (ج)

د بــالبيض غيــر  يمكن وضع المعلومات المطلوبة على صــناديق نقــل البــيض فــي مراكــز التعبئــة التــي تــزوَّ
  اإلنتاجية الخاصة المتواجدة في نفس موقع المركز.المعبأ من وحداتها 

) على صناديق نقل البيض وفي الوثــائق المصــاحبة لهــا. 1-8يجب وضع المعلومات المذكورة في بند (  8-2
أمـــا فـــي حالـــة تســـليم الصـــناديق إلـــى مشـــتغل وســـيط (مثـــل جـــامع البـــيض)، فيجـــب علـــى هـــذا المشـــتغل 

  يحتفظ مركز التعبئة بالنسخة األصلية منها.االحتفاظ بنسخة عن هذه الوثائق على أن 
إذا قــام جــامع البــيض بتقســيم التشــغيالت المســتلمة مــن البــيض إلرســالها إلــى أكثــر مــن مشــتغل، فــيمكن 
عندئذ االستعاضة عن الوثائق المصاحبة ببطاقات بيان مناسبة على الحاويــات المعــدة للنقــل شــريطة أن 

  ).1-8ذكورة في بند (تحتوي بطاقة البيان على المعلومات الم
) والموضــوعة علــى صــناديق نقــل البــيض أو إزالتهــا حتــى 1-8يمنع تعديل المعلومات المذكورة في بنــد (  8-3

  لحظة تصنيفها ووسمها وتعبئتها أو إخضاعها ألي معاملة إضافية.
  
  )9مادة (

  وسم البيض
برمــز المنــتج و/أو أي رمــز  Bبرمــز المنــتج ووســم البــيض مــن صــنف  Aيجــب وســم البــيض مــن صــنف   9-1

  ). كما يجب وسم البيض من جميع األصناف بتاريخ وضع البيض.11آخر حسب المادة (
) فــي موقــع اإلنتــاج أو فــي أول مركــز تعبئــة يــتم تســليم 1-9يجــب وســم البــيض وفــق مــا ورد فــي البنــد (  9-2

  البيض إليه.



  )16من ( )6(صفحة     

سواق الشعبية وفــق مــا ورد فــي مباشرة في األ يجب وسم البيض المباع من المنتج الى المستهلك النهائي  9-3
دجاجــة  50). ولكن يسمح للجهة الرقابية أن ُتعفي المنتجــين الــذين بحــوزتهم مــا ال يزيــد عــن 1-9البند (

  من هذا المتطلب بشرط إبراز اسم وعنوان المنتج عند نقطة البيع.
  
  )10مادة (

  رمز المنتج
والحــروف التــي تحــددها وزارة الزراعــة وأن يظهــر بشــكل واضــح يجــب أن يتكــون رمــز المنــتج مــن األرقــام   10-1

  ملم على األقل. 2ومقروء وبارتفاع 
)، إذا كان ليس باإلمكان ألسباب فنية وسم البيض المتشقق أو الوسخ، يصــبح 1-9دون اإلخالل ببند (  10-2

  الوسم برمز المنتج اختياريا.
  
  )11مادة (

   Bالرموز على البيض من صنف 
ملم  12) عبارة عن دائرة قطرها 1-9ليه في بند (إالمشار  (B)يكون الرمز المستخدم في وسم البيض من صنف 

  قل.ملم على األ 5الذي ارتفاعه  Bتحيط بحرف 
  
  )12مادة (

  رساله مباشرة إلى الصناعات الغذائية وسم البيض المخصص إل 
) إذا تــم تســليم 1-9( بنــد فــي المــذكورة الوســم متطلبــات مــن طلــبهم علــى بنــاء المشــتغلين إعفــاء مكــني  12-1

 متطلبــات مــع ذلــك يتعــارض ال أن علــى مباشــر بشــكل الغذائيــة الصناعات إلى اإلنتاج موقع من البيض
الخاصــة بالشــروط الصــحية للغــذاء والتعليمــات الفنيــة اإللزاميــة  2011-33الفنيــة اإللزاميــة  التعليمــات

62-2016.  
) علــى البــيض المســتورد شــرط أن يــتم التحقــق بشــكل رســمي مــن 1-12البنــد ( يمكــن تعمــيم اإلعفــاء فــي  12-2

وجهـــة الشـــحنة وأنـــه تـــم اســـتخدامها فـــي العمليـــات اإلنتاجيـــة. وتكـــون مســـؤولية المشـــتغل فـــي الصـــناعات 
  الغذائية على الشحنة كاملة وتتضمن استخدام البيض في الصناعة فقط.

  
  )13مادة (

  وسم العبوات
بشــكل واضــح  Aمعلومــات التاليــة علــى الســطح الخــارجي لعبــوات البــيض مــن صــنف يجــب أن تظهــر ال  13-1

  ومقروء:
  رمز مركز التعبئة.  (أ)

بشـــكل  A" أو بـــالحرف Aالعبـــوات بالكلمـــات "صـــنف  تمييـــزالتصـــنيف حســـب النوعيـــة، يجـــب   (ب)
  منفرد أو مجتمع مع كلمة "طازج".
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  ).2-5تصنيف الوزن وفق بند (  (ت)
  ).14حية وفق مادة (تاريخ انتهاء الصال  (ث)
-3) مــن بنــد (6إرشادات للمستهلكين بتخــزين البــيض مبــردا بعــد شــرائه باالنســجام مــع الفقــرة (  (ج)

وســــم وعــــرض المنتجــــات الغذائيــــة الخاصــــة ب 2008-21) مــــن التعليمــــات الفنيــــة اإللزاميــــة 1
  .عالن عنهاواإل

  ).27-2التاريخ النهائي للبيع حسب بند (  (ح)
)، فإنـــه يجـــب أن يشـــار علـــى الســـطح الخـــارجي 1-13باإلضـــافة إلـــى المتطلبـــات المـــذكورة فـــي البنـــد (  13-2

 بشــكل واضــح ومقــروء طريقــة إنتــاج البــيض باســتخدام Aللعبــوات التــي تحتــوي علــى بــيض مــن صــنف 
  المصطلحات التالية فقط:

المصــطلحات "بــيض حقــول" أو "بــيض حظــائر" أو "بــيض دجــاج األقفــاص" إذا كانــت الطريقــة   (أ)
  المتبعة في إنتاج البيض أحد الطرق التقليدية بشرط استيفاء المتطلبات المذكورة في الملحق.

 المصــــطلح "بــــيض عضــــوي" إذا اســــتخدمت أحــــدى طــــرق اإلنتــــاج العضــــوي المقــــرة مــــن وزارة  (ب)
  البيض.في إنتاج  (*)الزراعة

  يجب تفسير مدلول رمز المنتج على سطح العبوة أو داخلها.
المعلومــات التاليــة  Bيجب أن يشار على السطح الخارجي للعبوات التــي تحتــوي علــى بــيض مــن صــنف   13-3

  بشكل واضح ومقروء:
  رمز مركز التعبئة.  (أ)

  .Bرف " أو بالحBالعبوات بالكلمات "صنف  تمييزالتصنيف حسب النوعية، يجب   (ب)
  تاريخ التعبئة.  (ت)

  يجب تثبيت بطاقات البيان على العبوة بحيث تتمزق عند فتح العبوة.  13-4
ألغـــراض ذكـــر المـــواد أو المنتجـــات المعينـــة المســـببة للتحســـس أو عـــدم التحمـــل، كمـــا وردت فـــي المـــادة   13-5

للمســــتهلكين، فــــإن المصــــطلحات ) مــــن التعليمــــات الفنيــــة اإللزاميــــة الخاصــــة بالمعلومــــات الغذائيــــة 21(
المتعلقــة بــالبيض والمنتجــات المصــنعة منــه التــي يجــب اســتخدامها هــي "البــيض" أو "بــروتين البــيض" أو 

  البيض" أو "ألبومين البيض. ليزوزيم"منتج من البيض" أو "
  
  )14مادة (

  تاريخ انتهاء الصالحية
 2008-21مـــن التعليمـــات الفنيـــة االلزاميـــة رقـــم  )1-3يجـــب تثبيـــت تـــاريخ انتهـــاء الصـــالحية المـــذكور فـــي البنـــد (

يوما من تاريخ وضع البيض. أما اذا توفرت فترة لوضــع البــيض بــدال مــن تــاريخ محــدد، فيــتم  28بحيث ال يتجاوز 
  ول من هذه الفترة.تحديد تاريخ انتهاء الصالحية منذ اليوم األ

  
                                                            

للقرار بشأن اإلنتاج العضوي إلى حين إعداد التعليمات الفنية  2007لسنة  834يمكن الرجوع إلى التشريع األوروبي رقم   (*)
 اإللزامية الخاصة باإلنتاج العضوي ووسم المنتجات العضوية.
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  )15مادة (
  عبوات البيض الطازج

حتــى اليــوم التاســع  Aيســمح باســتعمال صــفة الطــازج علــى العبــوات التــي تحتــوي علــى بــيض مــن صــنف   15-1
  من وضع البيض.

)، فيجب ان يذكر على العبوة وتاريخ انتهاء مــدة األيــام 1-15إذا تم استخدام الصفة المذكورة في البند (  15-2
  التسعة بشكل واضح ومقروء.

  
  )16مادة (

  الدجاج البياضإشارات حول طريقة تغذية 
شــارات تــدل علــى الطريقــة التــي تــم فيهــا تغذيــة الــدجاج البيــاض، فيجــب اســتيفاء المتطلبــات التاليــة إإذا تــم اســتخدام 

  كحد أدنى:
 % مــن60يسمح باإلشارة إلى الحبوب كمكون من مكونات العلف فقط إذا شــكلت علــى األقــل مــا نســبته   (أ)

% مــن مخلفــات 15توي هذه النســبة علــى أكثــر مــن مــا نســبته ن ال تحأوزن الخلطة العلفية المعلنة على 
  الحبوب.

% التــي ذكــرت فــي الفقــرة الســابقة (أ)، فإنــه إذا تمــت اإلشــارة إلــى نــوع محــدد 60مع مراعاة النسبة الــدنيا   (ب)
ذا تمــت إ% مــن وزن الخلطــة العلفيــة المســتخدمة. أمــا 30ن ال تقــل نســبته عــن أمــن الحبــوب ، فيجــب 

% مــن وزن الخلطــة 5ن ال تقل نســبة كــل نــوع عــن أثر من نوع واحد من الحبوب، فيجب شارة الى أكاإل
 العلفية.

  
  )17مادة (

  نوعية العبوات
يجــب أن تكــون العبــوات مقاومــة للصــدمات وجافــة ونظيفــة وفــي حالــة جيــدة ومصــنعة مــن مــواد تعمــل علــى حمايــة 

الــواردة فــي الفصــل العاشــر مــن ملحــق  المتطلبــاتمــع مراعــاة  البــيض مــن الــروائح الغريبــة ومخــاطر تــردي النوعيــة
  .والواجب توفرها في مواد التعبئة والتغليف. "2011-33) من التعليمات الفنية اإللزامية 2(

  
  )18مادة (

  البيض المخصص للصناعة
يجـــب تســـويق البـــيض المخصـــص للصـــناعة فـــي عبـــوات تعبئـــة ذات أشـــرطة أو بطاقـــة بيـــان حمـــراء بحيـــث تظهـــر 

 لتالية:المعلومات ا

  اسم وعنوان المشتغل المستقبل للبيض.  (أ)
  اسم وعنوان المشتغل المرسل للبيض.  (ب)
ســــم والكلمــــات "لــــيس لالســــتهالك اآلدمــــي"  2الكلمــــات "بــــيض مخصــــص للصــــناعة" بحــــروف ارتفاعهــــا   (ت)

  قل.ملم على األ 8بحروف ارتفاعها 
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  )19مادة (

  عادة التعبئةإ
فــي مراكــز  Aأيام في عبــوات بــيض مــن صــنف  9عادة تعبئة البيض الطازج الذي مر على تاريخ وضعه إيسمح ب

  على أن يكون البيض من تشغيلة واحدة.التعبئة فقط 
  
  )20مادة (

  حفظ السجالت
  يجب على منتجي البيض تسجيل التفاصيل التالية لكل طريقة إنتاج مستخدمة:  20-1

  ض وعمره وعدده عندئذ.تاريخ إدخال الدجاج البيا  (أ)
  ستبعاد وعدد الدجاجات المستبعدة.تاريخ عمليات اال  (ب)
  كمية اإلنتاج اليومية من البيض.  (ت)
  عدد و/أو وزن البيض المباع يوميا أو المسلم يوميا بوسائل أخرى.  (ث)
  أسماء وعناوين المشترين.  (ج)

 فإنه يجب على منتجي البيض تسجيل التفاصيل )،16مادة (اإلشارة إلى طريقة التغذية حسب  تتمإذا   20-2
الــواردة  اإلنتــاج الغــذائي لكل طريقة تغذيــة مســتخدمة دون اإلخــالل بالقواعــد العامــة لحفــظ ســجالت، ادناه

  :2016-62في التعليمات الفنية االلزامية 
  .الموقع في المخلوط أو المورد العلف ونوع كمية  (أ)

  .العلف تسليم تاريخ  (ب)
إذا استخدم المنــتج طــرق إنتــاج مختلفــة فــي موقــع إنتــاج واحــد، فيجــب أن تشــير المعلومــات المطلوبــة فــي   20-3

  ) إلى أقنان الدجاج وليس لمواقع اإلنتاج.2-20) و (1-20البند (
يســمح للمنتجــين باالحتفــاظ بملفــات للفــواتير وٕاشــارات لإلرســاليات بــدال مــن االحتفــاظ بســجالت للمبيعــات   20-4

 ).2-20) و (1-20لتسليم على أن تكون موثقة بما هو مطلوب في البنود (وعمليات ا

  
  )21مادة (

  سجالت جامعي البيض
  على جامع البيض أن يقوم بتسجيل التفاصيل التالية على أساس طريقة اإلنتاج واليوم:  21-1

وتــاريخ أو فتــرة كمية البيض المستلمة من كل منتج مع اإلشارة إلى اسم المنتج وعنوانــه ورمــزه   (أ)
  الوضع.

كميــة البـــيض المرســـلة إلــى مراكـــز التعبئـــة ذات العالقـــة وفــق كـــل منـــتج مــع اإلشـــارة إلـــى اســـم   (ب)
  وعنوان مركز التعبئة ورمزه وتاريخ أو فترة الوضع.

لغايـــات هـــذه المـــادة، يســـمح لجـــامعي البـــيض باالحتفـــاظ بملفـــات للفـــواتير وٕاشـــارات لإلرســـاليات علـــى أن   21-2
  ) بدال من االحتفاظ بسجالت للمبيعات واإلرساليات.1-21قة بما هو مطلوب في البند (تكون موث
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  )22مادة (

  سجالت مراكز التعبئة
  على مراكز التعبئة أن تقوم بتسجيل التفاصيل التالية على أساس طريقة اإلنتاج واليوم:  22-1

اســـمه وعنوانـــه ورمـــزه كميـــات البـــيض غيـــر المصـــنف المســـتلم حســـب المنـــتج مـــع اإلشـــارة إلـــى   (أ)
  وتاريخ أو فترة الوضع.

  كميات البيض حسب الوزن والنوعية بعد تصنيفه.  (ب)
كميــات البــيض المصــنف المســتلم مــن مراكــز التعبئــة األخــرى مــع رمــوز هــذه المراكــز وتــاريخ   (ت)

  انتهاء الصالحية للبيض المستلم.
حســب المنــتج مــع رمــوز هــذه كميــات البــيض غيــر المصــنف المرســل إلــى مراكــز تعبئــة أخــرى   (ث)

  المراكز وتاريخ أو فترة الوضع.
عـــدد و/أو وزن البـــيض المرســـل، المصـــنف حســـب وزنـــه ونوعيتـــه، وتـــاريخ التعبئـــة فـــي حالـــة   (ج)

وحســـب  Aأو تـــاريخ انتهـــاء الصـــالحية فـــي حالـــة البـــيض مـــن صـــنف  Bالبـــيض مـــن صـــنف 
  المشتري مع ذكر اسمه وعنوانه.

  سبوعي.ألى تحديث سجالت مخزنها بشكل على مراكز التعبئة أن تعمل ع
)، 16وعبواتــه أي إشــارة حــول طريقــة تغذيــة الــدجاج البيــاض وفــق مــادة ( Aإذا حمل البــيض مــن صــنف   22-2

-22فيجب على مراكز التعبئة التي تستخدم مثل هذه اإلشارات أن تحتفظ بسجالت منفصــلة وفــق بنــد (
1.(  

التعبئــة االحتفــاظ بملفــات للفــواتير وٕاشــارات لإلرســاليات موثقــة بمــا فيما يخــص هــذه المــادة، يمكــن لمراكــز   22-3
  ) بدال من االحتفاظ بسجالت للمبيعات واإلرساليات.2-22) و (1-22هو مطلوب في البنود (

  
  )23مادة (

  االحتفاظ بالسجالت
 12) لمــدة 22مــادة () وال21) والمــادة (20) والمــادة (2-8يجب االحتفاظ بالسجالت والملفــات المــذكورة فــي البنــد (

  شهرا من تاريخ بدء التسجيل.
  
  )24مادة (

  عمليات التحقق
  على الجهة المختصة أن تتحقق من المطابقة مع هذه التعليمات الفنية اإللزامية.  24-1
يجــب التحقــق مــن المنتجــات التــي تســري عليهــا هــذه التعليمــات خــالل جميــع مراحــل التســويق. باإلضــافة   24-2

شـــوائية، يجـــب أن تـــتم عمليـــات التحقـــق علـــى أســـاس مبـــدأ تحليـــل المخـــاطر مـــع األخـــذ إلـــى العينـــات الع
بالحســـبان نـــوع المنشـــأة المعنيـــة وحجمهـــا باإلضـــافة إلـــى النتـــائج الســـابقة للمشـــتغل بمـــا يتعلـــق بمطابقتـــه 

  لقواعد تسويق البيض.
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لحظــة عنــد  A) للبــيض المســتورد مــن صــنف 2-24يجب إجراء عمليات التحقق المشار إليها في البند (  24-3
التحقق مــن أنــه  ، فيسمح بتداوله بعدBالتخليص الجمركي وقبل تداوله. أما البيض المستورد من صنف 

  مرسل للصناعة فقط عند التخليص الجمركي.
ســاس ألمشــتغلين بــوتيرة تحــددها الجهــات المختصــة علــى إلــى جانــب العينــات العشــوائية، يجــب فحــص ا  24-4

  قل ما يلي:خذ بعين االعتبار على األ)، مع األ2-24مبدأ تحليل المخاطر المذكور في بند (
  نتائج عمليات التحقق السابقة.  (أ)

  درجة التعقيد في قنوات التسويق التي يمر فيها البيض.  (ب)
  عبئة.نتاج والتدرجة التجزئة في منشآت اإل  (ت)
  كمية البيض المنتج أو المعبأ.  (ث)
أي تغييـــرات أساســـية عـــن الســـنوات الســـابقة فيمـــا يخـــص نـــوع البـــيض المنـــتج أو المصـــنع أو   (ج)

  طريقة تسويقه.
) و 20يجـــب إجـــراء الفحوصـــات بشـــكل منـــتظم وغيـــر معلـــن مـــع تـــوفير الســـجالت المـــذكورة فـــي المـــواد (  24-5

  المختصة.) عند أول طلب من الجهات 22) و (21(
  
  )25مادة (

  عدم المطابقة
) بعــدم مطابقــة 24القــرارات المتخــذة مــن قبــل الجهــات المختصــة الالحقــة لعمليــات التفتــيش وفقــا للمــادة (  25-1

  التشغيلة للتعليمات يجب أن تشمل جميع التشغيلة التي تم التحقق منها.
التعليمـــات، فيجـــب علـــى الجهـــات المخولـــة إذا ثبـــت بـــأن التشـــغيلة التـــي تـــم التحقـــق منهـــا ال تطـــابق هـــذه   25-2

  مطابقة لهذه التعليمات. بالتفتيش حظر تسويقها أو استيرادها إال بعد أن تصبح
المرفوضـــة قـــد أصـــبحت مطابقـــة لهـــذه التشـــغيلة يجــب أن تتحقـــق الجهـــة التـــي قامـــت بـــالتفتيش مـــن كـــون   25-3

  التعليمات قبل السماح بتسويقها.
  
  )26مادة (
  ة في عيوب النوعيةالتفاوتات المسموح

  :Aالبيض من صنف تشغيالت يسمح بالتفاوتات التالية عند التحقق من   26-1
  % من البيض بعيوب في النوعية في مراكز التعبئة.5  (أ)

  خرى.% من البيض بعيوب في النوعية خالل مراحل التسويق األ7  (ب)
ع الفراغ الهوائي عند التعبئة أو عند ن ال يحتوي البيض الطازج على أي عيوب فيما يخص ارتفاأيجب   26-2

 االستيراد.
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  )27مادة (
  التفاوت المسموح في الوزن

، كما يسمح أن تحتوي مثل هــذه Aالبيض من صنف تشغيالت يسمح بتفاوت في وزن كل بيضة عند التحقق من 
وسومة على العبوة وزان المجاورة لدرجة الوزن الم% من البيض من درجات األ10على ما ال يزيد عن التشغيالت 

  %.5قل وزنا عن على أن ال تزيد نسبة البيض من الدرجة المجاورة األ
  
  )28مادة (

  التفاوت المسموح في وسم البيض
% مــــن عــــدد البــــيض خــــالل التحقــــق مــــن 20ن ال تزيــــد نســــبة البــــيض الموســــوم بوســــم غيــــر مقــــروء عــــن أيجــــب 

  والعبوات.التشغيالت 
  
  )29مادة (

  البيض المعد للتصدير
ضـــافية أو مختلفـــة عـــن إلـــى البلـــد المســـتورد مطابقـــا لمتطلبـــات إيســـمح بـــأن يكـــون البـــيض المعبـــأ والمعـــد للتصـــدير 

  المتطلبات المذكورة في هذه التعليمات بما يتعلق بالنوعية والوسم وبطاقة البيان.
  
  )30مادة (

  البيض المستورد
 رة بنــاء علــى طلبهــا علــى أن يشــمل هــذا التقيــيميجب تقييم المعــايير التســويقية للبــيض فــي البلــدان المصــد  30-1

حكــام. إذا تــوفر األحكام الخاصة بالوسم وبطاقة البيان وطرق اإلنتاج والضوابط وعمليات تطبيق هذه األ
مــا يــدل علــى أن األحكــام التــي يــتم تطبيقهــا فــي البلــد المصــدِّر كافيــة ألن تكــون مكافئــة لألحكــام الســارية 

  البيض المستورد من تلك البلدان برقم مميز مكافئ لرمز المنتج.المحلية، فيجب عندها وسم 
)، تقييمــــا يحــــدد مــــدى تلبيــــة 1-30بنــــد (ليــــه فــــي إيجــــب أن يشــــمل أي تقــــدير لتكــــافؤ األحكــــام المشــــار   30-2

 المشتغلين للمتطلبات الواردة في هذه التعليمات بشكل فعلي. ويجب تحديث هذا التقدير بشكل دوري.

ســم البــيض المســتورد فــي بلــد المنشــأ بشــكل واضــح ومقــروء علــى أن يشــمل الوســم رمــز يجــب أن يــتم و   30-3
  .ISO 3166الدولة وفق المواصفة العالمية 

 )، فيجــب عنــدها وســم العبــوات2-30بنــد (إذا لــم يتــوفر ضــمان كــافي لتكــافؤ األحكــام المشــار إليــه فــي   30-4
  واضح ومقروء:المحتوية على البيض المستورد بالمعلومات التالية وبشكل 

  بلد المنشأ.  (أ)
  نتاج "غير معروفة".طريقة اإل  (ب)
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  )31مادة (
  أحكام عامة

  تسري هذه التعليمات الفنية اإللزامية اعتبارا من تاريخ إصدارها.  31-1
فــي حــال ظهــور أي خــالف فــي تفســير أحــد نصــوص هــذه التعليمــات الفنيــة اإللزاميــة، فإنــه يجــب اعتمــاد   31-2

  عن لجنة التعليمات الفنية اإللزامية.التفسير الصادر 
 يجب تعديل كل ما يتعارض مع هذه التعليمات.  31-3
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  ملحق
 البيض إلنتاج المختلفة بالطرق الخاصة لألنظمة الدنيا المتطلبات

  
 بيض الحقول -1

  :التالية االشتراطات األدنى بالحد تلبي إنتاج أنظمة باستخدام الحقول بيض إنتاج يجب
  ما يلي: البياض يتوفر للدجاجبحيث  أنظمة اإلنتاجيجب تجهيز  - أ

سم على  4 تتيحأو دائرية  دجاجةسم لكل  10ما ال يقل عن معالف تغذية خطية تتيح  -
 دجاجة.األقل لكل 

، سم لكل دجاجة 1دائرية توفر مشارب أو  ،سم لكل دجاجة 2.5توفر  مشارب متواصلة -
حلمة  مشربيجب أن يكون هناك كوب أو  .أكواب حلماتفي حالة استخدام أكواب أو و 

في  أن يكون يجب ،دجاجات. عند توصيل نقاط الشرب 10لكل على األقل واحد 
 .الحلمات مشاربمتناول كل دجاجة ما ال يقل عن كوبين أو اثنين من 

 عش واحد على األقل لكل سبع دجاجات.  -
على األقل لكل دجاجة. يجب عدم سم  15بدون حواف حادة وتوفر  كافيةمجثمات  -

سم  30عن  اتمثويجب أال تقل المسافة األفقية بين المج ،فوق الفرشة اتتركيب المجثم
 .سم على األقل 20والجدار  المجثموأن تكون المسافة األفقية بين 

على أن ال يقل اجمالي هذه  المفروشة لكل دجاجةمن المساحة  2سم 250توفير  -
 .المساحة الكليةالمساحة عن ثلث 

 المخالب الموجهة لألمام.ب شكل يتيح تمسك الدجاجةبمبنية رضيات األ أن تكونيجب  -ب
  ، فيجب تلبية الشروط التالية:بحرية بين مستويات مختلفة االنتقالللدجاج البياض أتيح إذا  -ت

 عن أربعة. مستوياتال يزيد عدد الأن يجب   -
 .سم 45المستويات عن  بينالفراغ الرأسي ال يقل ن يجب أ  -
 .لجميع الدجاجاتأن تتيح معدات الشرب والتغذية عند توزيعها الوصول المتساوي يجب   -
 السفلى.بحيث تمنع سقوط الفضالت على المستويات  مراعاة ترتيب المستوياتيجب   -

 ة، فيجب تلبية الشروط التالية:مفتوح مناطقلدجاج البياض الوصول إلى ل اتيحإذا  -ث
يجب أن يكون هناك العديد من الفتحات التي تتيح الوصول المباشر إلى المنطقة   -

في و  ،طول المبنى وعلى امتدادسم على األقل  40سم وعرض  35بارتفاع  المفتوحة
لكل  م 2 عن للفتحات الخارجية اإلجمالي ال يقل العرضيجب أن  جميع األحوال.

 .دجاجة 1000
منع من اجل طبيعة األرض لو  مالئمة لكثافة السرب المفتوحة المساحةيجب أن تكون   -
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، وأن تكون مجهزة بملجأ لحماية الدجاج من تقلبات الطقس والمفترسات أي تلوثحدوث 
 وعند الضرورة بمشارب مناسبة.

 .المستعملةمن المساحة  2عن تسع دجاجات لكل م السربيجب أال تزيد كثافة  -ج
دخول مناطق مفتوحة طوال ساعات النهار. ولكن يمكن للمنتج  حرية للدجاج يتاحيجب أن  -ح

تقييد دخولها خالل فترة محدودة من ساعات الصباح من اجل تطبيق الممارسات الجيدة في 
في حال وجود إجراءات تتطلب تقييد . اإلنتاج بما فيها الممارسات الجيدة في اإلنتاج الحيواني

 _ماية الصحة العامة وصحة الحيوان، فيسمح عندئذ دخول الدجاج الى المناطق المفتوحة لح
بتسويق البيض كبيض حقول، شريطة بأن الدجاج البياض لم  _بالرغم من هذا التقييد 

  أسبوع. 16يتعرض الى تقييد الدخول لمدة متواصلة تزيد عن 
ناطق تبدأ هذه المدة ابتداء من التاريخ الفعلي لتقييد دخول مجموعة الدجاج المعنية الى الم

  .المفتوحة
يجب أن تكون المناطق المفتوحة المذكورة في الفقرة (أ) مغطـاة بغطـاء نبـاتي وأن ال تستخدم  -خ

  .ألهداف أخرى باستثناء البستنة أو التحريج أو الرعي أذا سمحت وزارة الزراعـة بذلك
عن  األوقاتال يزيد الحد األقصى لكثافة الدجاج في المناطق المفتوحة في جميع يجب أن  - د

لكل  2م 10للدجاجة الواحدة). اال انه عند توفر مساحة  2م 4لدونم الواحد (أو دجاجة ل 250
دجاجة وتم العمل بموجب مبدأ تدوير الدجاج مع اتاحة المجال لها الدخول الى المنطقة 
الكاملة طوال فترة حياة القطيع. فيجب على كل مساحة مستخدمة في أي وقت من االوقات 

  لكل دجاجة. 2م 2.5ضمن توفير أن ت
. متـر 150يجب أن ال تزيد المسافة من مخرج القن إلى أبعد حدود المنطقة المفتوحة عن  - ذ

ملجأ لكل دونم موزعين بشكل  0.4ولكن أذا توفر عدد كاف من المالجئ ال يقل عن 
اعلى من  متر كحد 350متساوي على المنطقة المفتوحة، فيسمح عندئذ أن تزيد المسافة الى 

  مخرج القن.
  الحظائربيض  -2

تستوفي بالحد األدنى االشتراطات الواردة في الفقرات من أنظمة  الحظائر باستخداميجب إنتاج بيض 
 ) من هذا الملحق.1() الواردة في الفقرة ج(أ) الى (

  بيض االقفاص -3
 :المتطلبات التالية إنتاج بيض دجاج االقفاص باستخدام أنظمة إنتاج تستوفي بالحد األدنىيجب 

 :أن يكون متاح للدجاج البياض ما يلييجب  - أ
منها  2سم 600 على أن يكونعلى األقل من مساحة القفص لكل دجاجة،  2سم 750 -

الصالحة  غير تلكارتفاع القفص فوق المساحة  ال يقليجب أن  لالستعمال.صالحة 
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قفص  ة أليجمالياإلمساحة القل ال تيجب أن . كما سم في كل نقطة 20عن لالستخدام 
 .2سم 2000عن 

 عش. -
 النقر والخدش. تتيح إمكانية أرضية مفروشة -
 لكل دجاجة. على األقلسم  15ذات طول مجثمات مناسبة  -

سم  12 عن طولها ، على أن ال يقلدون قيود تتيح االستخدام تغذية معالفيجب توفير  -ب
 .في عدد الدجاجات في القفصا مضروب

 مشاربتم توفير  وٕاذا ،نظام شرب مناسب لحجم المجموعةبكل قفص  يجهزيجب أن  -ت
كوبين أو اثنين  يجب أن يكون في متناول كل دجاجة ما ال يقل عن أو االكواب. الحلمات

 .الحلمات مشاربمن 
ال توفير ممر ذو عرض يجب  وتخفيف عدد الدجاجات، النشاءوا عمليات التفتيشلتسهيل  -ث

سم بين أرضية المبنى والصف  35سم بين حواف االقفاص ومسافة ال تقل عن  90 يقل عن
 السفلي لألقفاص.

 .المخالبتقصير ل مناسبة يجب تزويد األقفاص بأجهزة -ج


