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.كمواصفة قياسية سعودية إال بعد اعتمادها من الهيئة

تقديم
الهيئة جهة مستقلة الغرض األساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية
والتشخيصية ،ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجاالت الغذاء والدواء واألجهزة
والمنتجات الطبية سوا ًء كانت مستوردة أو مصنعة محليا ً بواسطة لجان فنية متخصصة ،وقد قام قطاع
الغذاء بالهيئة ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية () بإعداد هذه المواصفة () رقم () ،وقد تم اعداد المشروع
بعد استعراض المواصفات ذات الصلة
تم اعتماد المواصفة في مجلس إدارة الهيئة رقم () ،الذي عقد بتاريخ الموافق

االشتراطات العامة لتعبئة وتغليف المنتجات العلفية

.1

المجال:
تختص هذه االشتراطات لتعبئة وتغليف األعالف والمنتجات العلفية بجميع أنواعها وتشمل
العبوات المعدنية والزجاجية والبالستيكية والورقية والكرتونية والخشبية وأي مواد أخرى
يتم استخدامها لتعبئة وتغليف األعالف والمنتجات العلفية.

.2

المراجع التكميلية:

1.2

 " SFDA.FD/GSO 2487بطاقة البيان  -المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد
العلفية".

2.2

 "SFDA.FD/ GSO 1859عبوات المواد الغذائية  -الجزء الثاني  -العبوات البالستيكية -
اشتراطات عامة “.

3.2

 SFDA.FD 000المواصفة التي ستعتمدها الهيئة والخاصة ب "االشتراطات الصحية لمنشآت
تصنيع البروتين الحيواني من النواتج الثانوية لمسالخ الدواجن".

-3

التعاريف:

 1.3عبوات األعالف والمنتجات العلفية :أوعية مصنعة أو مشكلة من مواد التعبئة والتغليف المالئمة
لألعالف والمنتجات العلفية بغرض االحتواء والحماية والحفظ وتسهيل االستخدام مثل العلب المعدنية
والعبوات الزجاجية والبالستيكية واألكياس الورقية والبالستيكية والصناديق الخشبية والبالستيكية
واألوعية الكرتونية ،تشمل العبوات األساسية والعبوات الثانوية.
 1.1.3عبوة أساسية :عبوة تؤدي وظيفة االحتواء األساسية ويكون العلف أو المنتج العلفي مالمسا ً لها من
الداخل.
 2.1.3عبوة ثانوية :عبوة خارجية توضع بداخلها العبوات األساسية ألغراض النقل والتخزين والتوزيع
والتسويق.
 2.3المنتجات العلفية :العلف السائب ،مواد العلف الخام من أصل حيواني ،مواد العلف الخام من أصل
نباتي ،األعالف المصنعة ،اإلضافات العلفية ،بدائل الحليب لتغذية صغار الحيوانات ...إلخ.
 3.3بطاقة التعبئة :بيان أو رمز او عالمة تجارية او صورة او وصف للعلف او عبوته سواء كان مكتوبا ً
ام مطبوعا ام مرسوما ً او معلما ً ام ملصقا ً ام محفورا ً ام مضغوطا ً ام مرفقا ً لحاوية ام غطا ًء ام غالفاً.

 -4المتطلبات:
 1.4أن تكون نظيفة وبحالة ال تسمح بأي احتماالت لتلوث العلف أو المنتج العلفي المعبأ
 2.4أن تحافظ على خواص العلف أو المنتج العلفي المعبأ وأن تحميها من اكتساب الروائح غير المرغوبة
 3.4أن توفر الحماية للمنتج من التلوث بالكائنات المجهرية والحشرات والقوارض واألوساخ في حالة
المنتجات التي تتطلب ذلك.
 4.4أن تكون غير منفذة للرطوبة في حالة المنتجات التي تتطلب ذلك.
 5.4أن تكون غير منفذة للضوء واألكسجين في حالة المنتجات التي تتطلب ذلك.
 6.4أن توفر الحماية الالزمة ضد العوامل الجوية والمخاطر الميكانيكية كالصدمات واالهتزازات
واإلجهادات االستاتيكية وأن تبقى سليمة المظهر أثناء التداول.
 7.4أن ال تؤثر في طبيعة العلف أو المنتج العلفي المعبأ وال تتفاعل معه.
 8.4يراعى في تصميم العبوات ما يلي:
 1.8.4وجود مساحة كافية على السطح الخارجي تسمح بكتابة بيانات بطاقة المنتج العلفي طبقا ً للمواصفة
 " GSO 2487بطاقة البيان  -المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية".
 2.8.4أن تحمل العبوة بطاقة التعبئة غير قابلة للنزع أو المحو.
 3.8.4سهولة عمليات النقل والتخزين والتوزيع.
 4.8.4أن تكون سهلة الفتح وإعادة الغلق.
 5.8.4أن ال يكون لها شكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع
خاطئ لدى المشتري.
 6.8.4أن يتناسب حجم العبوة مع حجم أو كمية المادة المعبأة.
 7.8.4أن تستخدم العبوة لمرة واحدة فقط إال إذا كانت مصنعة أصالً لتالئم عمليات الغسيل والتعقيم وإعادة
التعبئة مثل القوارير الزجاجية ذات االستخدامات المتعددة.
 8.8.4أال تشكل العبوة أي أخطار على العاملين عند استخدامها لتغذية الحيوان أو التصنيع
 9.8.4أن تبقى مغلقة بصورة محكمة لتفادي تعرضها ألي تلوث إلى حين استعمالها.
 10.8.4أن يراعى سهولة التخلص أو إعادة االستفادة منها (تدويرها).
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