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 مقدمة:

للتأكد  األعالف مصانع أو مستودعاتالفنية الواجب توفرها في  تاالشتراطايشرح الدليل 

 لممارسة الجيدةولضمان اتباعها لالهيئة المعتمدة من لمواصفات وا للوائح مطابقتها مدىمن 

 أمونية الغذاء لإلنسان والحيوان.ق سالمة وممما يحقلإلنتاج 

 

 

 ل: التعاريفوالباب األ

 الهيئة العامة للغذاء والدواء. الهيئة: -

نشاط في مجال األعالف  تزاول جراءات التي تتعلق بتسجيل منشأةاإل التسجيل: -

 .العلفية هامنتجاتو

نشاط في قبل ممارسة أي  الحصول عليها من الهيئة يجبالوثيقة التي  الترخيص: -

ً للشروط والمتطلبات التي تحددها  -ما عدا نشاط الزراعة  -مجال األعالف  وفقا

 .الهيئة

 . كلهاأو  لاوالتدأي كيان نظامي تتم فيه إحدى مراحل  المنشأة: -

، من اإلنتاج مكوناتهاأو المراحل التي تمر بها األعالف والمنتجات العلفية  :لاوالتد -

فيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، لي حتى وصولها إلى المستواأل

تها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها، وتغليفها، وتجهيزها، وتخزينها، ونقلها، وحياز

 وتوزيعها، وعرضها، وبيعها.

جزء من عملية ضمان الجودة التي تضمن بأن المنتجات  الممارسات الجيدة لإلنتاج: -

ووفق المعايير المحكمة للجودة، بغرض تحقيق تنتج على الدوام بطريقة منتظمة 

 الهدف من إنتاجها، وفق المواصفات الفنية المعتمدة. 
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المنشأة )مؤسسة/شركة( التي تقوم باستئجار مساحة معينة داخل المستودع  المستأجر: -

 .لديه بغرض التخزين الجيد

 .المؤجر والمستأجر الطرفين: -

هي المنشآت التي تقوم بتصنيع النواتج الثانوية  مصنع النواتج الثانوية لمسالخ الدواجن: -

لمسالخ الدواجن لغرض استخدامها في تصنيع أعالف األحياء المائية كمصدر 

 .للبروتين

هي المنشآت التي تقوم بتصنيع النواتج الثانوية : الغذائيةخلفات الصناعات مصنع م -

 .يوت وغيرهاالنشا والجلوكوز واستخالص الزالخبز و مثلللصناعات الغذائية 

 

بها إلى األعالف بواسطة  غير المرغوب الموادأو انتقال الملوثات  التلوث الخلطي: -

 للحيوان. ضارةأو مما يسبب آثار اً سلبية  آخر، منتجأو مادة علفية أخرى 

 الطرقأو الميكروبات باستعمال الوسائل الكيميائية الصحية  تقليل نسبة التطهير: -
 .باإلنسانأو  المنتجات العلفيةال يسبب تلوثا ضارًا في الطبيعية إلى الحد الذي 

معادن المثل: كيميائية )كانت لتي تؤدي الى تلوث العلف، سواًء المواد ا الملوثات: -

 ،السالمونيالمثل: ) ميكروبيةأو  بيولوجيةأو  (،والمبيدات، يوكسيناوالد، الثقيلة

، (الحشراتأو ، غريبةالجسام األمثل: ) فيزيائيةأو (. سموم فطريةوال والكلوستريديوم

 مواد غير مرغوب إضافتها. أيأو 

تصدقها الهيئة أو أو إرشادية  وثائق إلزامية المواصفات القياسية:و للوائح الفنيةا -

تصف خصائص األعالف أو طرق إنتاجها وتصنيعها، بما فيها التعليمات  ،تتبناها

ات اإليضاحية، والبطاقة المنظمة لذلك، وتشمل المصطلحات، والرموز، والبيان

، ويمكن الحصول عليها من متجر الخاصة بالعلف، وطريقة إنتاجه، وتعبئته

 المواصفات السعودية أو الخليجية. 
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ما يعد لتغذية الحيوانات سواء أكان مادة واحدة أم مواد مخلوطة أم مصنعة  :عالفاأل -

ومعالجته، سواء  حضيرهتأو أم شبه مصنعة، ام خاما، أم مادة تدخل في تصنيع العلف 

 .من االحياء المائيةأومصرح بها  حيوانيةأو كانت من مصادر نباتية 

هي الجهة التي تقوم باالختبارات والقياسات التي تقع ضمن نطاق عمل  المختبرات: -

تابع لجهة أو الهيئة تحت ظروف معيارية، سواء كان المختبر الخاص قائما بذاته 

 .أخرى

وتكون مسؤولة  المخولةأو هي الجهة المالكة للمنشأة أة األعالف: اإلدارة العليا لمنش -

العامة وتحديد أهداف المنشأة واتخاذ القرارات  تواالستراتيجيا تعن رسم السياسيا

وتحقيق األهداف، وقد تكون اإلدارة العليا  تاالزمة لاللتزام بالسياسات واالستراتيجيا

 .مفوض شخصأو مجلس إدارة ممثل بعدة أشخاص 

لتحويل المدخالت إلى  سلسلة عمليات مصطلح يُشير إلى يات التشغيلية:لالعم -

 .أو خدمات أو منتجاتمخرجات 

تصنيع وإنتاج  بهدف منهجية سلسلة عمليات مصطلح يُشير إلى العملية التصنيعية: -

ً  إنتاج مدخالتأو تحويل المواد الخام ، حيث يتم من خاللها السلع )شبه  ُمصنعة جزئيا

 والتقنيات. استخدام اآلالت بدونأو نهائية مع  خدماتأو ية( إلى منتجات النهائ

الحتفاظ بالموجودات بكميات إلى عملية منهجية ل مصطلح يُشير العملية التخزينية: -

قريبة من جهة االستخدام على أن  مستودعاتأو مخازن  فيمناسبة لحين طلبها 

 للمواد المخزنة.هذه المخازن أسلوب التخزين المناسب  فييتوافر 

التي يتم تقديمها من خالل العديد من  أو لخدماتهي العمليات  العمليات المساندة: -

، بهدف دعم العمليات الرئيسية التي تقوم بها أو الشركةفي نفس المؤسسة  جزأ/أجزاء

تأمين كل ما تحتاج إليه المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها ورفع جودة خدماتها، ويمكن ل

 .ومهام الشركة الرئيسيةألقسام ا بأنها أنشطة الدعم اللوجستي وصفها أيضً 

هي مجموعة من اإلجراءات والعمليات والسياسات تركز على سياسة نظام الجودة:  -

 بسالمة المنتج النهائي. المساهمةأو الجودة بما يضمن تحقيق 

تم متطلبات  مجموعةأو هو جزء من نظام الجودة يتكون من متطلب  إجراء معتمد: -

بحيث أن االجراء تم اختبار فعاليته وكفاءته مسبقاً  تبنيهاأو إعدادها من قبل المنشأة 

 قبل اعتماده بما يضمن المساهمة بسالمة المنتج النهائي بشكل صحيح وآمن.
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 االشتراطات الفنية لمصانع األعالفالباب الثاني: 

 

للتأكد من مدى  ع األعالفاالشتراطات الفنية الواجب توفرها في مصان هذا البابيشرح 

ذات  والتعاميم واالشتراطاتالهيئة  المعتمدة لدى للوائح الفنية والمواصفات القياسية مطابقتها

  والحيوان. ومأمونية الغذاء لإلنسان مما يحقق رسالتها التي تؤكد على سالمةالعالقة 

النواتج الثانوية من منتجات علفية انع التي تقوم بإنتاج مصال تيستثنى من هذه االشتراطا

تصنيع البروتين الحيواني االشتراطات الخاصة بمنشآت  حيث سيطبق عليها لمسالخ الدواجن

 .من النواتج الثانوية لمسالخ الدواجن

 :الموقع 1

ادر المحتملة للتلوث في موقع المناسب إلنشاء مصنع للعلف البد من وضع المصعند اختيار ال

  ومنها:  التي ستتخذ لحماية األعالف التدابيرالية عف االعتبار، كما يجب التأكد من

يجب أن يكون موقع مصنع األعالف خارج النطاق السكني للمدن والقرى وخارج  1.1

 التجمعات السكنية والتوسع العمراني السكني المستقبلي.

 الممهدة. الطرقأو أن يكون موقع مصنع األعالف قريب من الطرق المعبدة  1.2

 غير مرغوب فيها األعالف غير معرض لمستويات عمصنيجب أن يكون موقع  1.3

الكسارات ومصانع  غبارأو  ياتاوالكيممثل دخان مصانع  الغبارأو  من الدخان

من الملوثات للمستوى الذي قد يؤثر على سالمة العملية  غيرهاأو األسمنت، 

 .النهائي المنتجأو التصنيعية 

المصانع  مخلفاتأو نفايات يجب أال يكون موقع مصنع األعالف قريب من مكب ال 1.4

 أماكن تجميع مياه الصرف الصحي. أو، طمرهاأو لحرق النفايات  موقعأو 

 أن يكون مصدر الكهرباء والمياه مناسبة في عمليات التشغيل. 1.5
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، الحيواناتاألعالف بعيد عن البيئة الطبيعية لتواجد  منشأةيفضل أن يكون موقع  1.6

إال في جد الثعابين، تواجد القرود...إلخ، اواألليفة بكثرة مثل تو البرية الزواحف

 .الفعالةأساليب الحماية  وجودحال 

 1 ال تقل عنمسافة بمشاريع انتاج حيواني أي  يبعد عن أن يكون الموقع بعيد عن 1.7

 .كم

في حال كان مصنع األعالف ملحق بمشروع زراعي فيجب أال تقل المسافة  1.8

 .متر 300عن شروع الزراعي الفاصلة بين مصنع األعالف والم

 لفي حال كان مصنع األعالف ملحق بمشروع زراعي يتضمن مسلخ فيجب أال تق 1.9

 متر. 500مصنع األعالف والمسلخ عن المسافة الفاصلة بين 
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 :المباني تاشتراطا 2

سالمة كامل حماية ب يساهم التصميمبحيث  وملحقات المبنى المبنىتشييد وتصميم  يجب

 :.لها المساحة المناسبةويساهم بتوفير يات المساندة سلسلة العملية التصنيعية والعم

بخط اللغة العربية تتضمن المعلومات بثابتة للمصنع وضع لوحة خارجية يجب  2.1

 ورقم الترخيص هنشاطالمصنع واسم  واضح ومقروء بحيث تحتوي اللوحة على

 قات العمل أوو وأرقام التواصل

 .نيةيجب أن يراعي التصميم تحقيق مبدأ السالمة المه 2.2

( 1.5يجب وجود سور محيط بالمصنع بشكل مناسب بحيث ال يقل ارتفاعه عن ) 2.3

متر، ويحقق السور الحماية الالزمة من اآلفات وتتم صيانته بشكل مستمر متى ما 

 استدعت الحاجة لذلك.

يجب أن يكون في سور مصنع األعالف بوابة واحدة على األقل تكون مخصصة  2.4

بوابة وون تصميمها مالئما لحركتها وعبورها، لدخول الشاحنات والعربات ويك

 مخصصة للخروج.أخرى 

عند تعذر تخصيص بوابة منفصلة لدخول الشاحنات والعربات ألسباب خارجة  2.5

عن قدرة اإلدارة العليا لمصنع األعالف فيتم تطبيق اإلجراءات الالزمة التي تحقق 

 والتصنيعية. سهولة الدخول والخروج بما يضمن سالمة العمليات التشغيلية

يجب أن يوفر تصميم مدخل الشاحنات والعربات إمكانية مراقبة وتسجيل حركة  2.6

الدخول والخروج وكذلك إمكانية مراقبة تطبيق إجراءات التعقيم والتطهير قبل 

 دخول الشاحنات والعربات إلى داخل محيط مصنع األعالف.

ومقروءة بعدة يجب تزويد مدخل الشاحنات والعربات بلوحة إرشادية واضحة  2.7

لغات تتضمن إرشادات االتجاهات وتعليمات السالمة واإلجراءات الوقائية 

 الواجب إتباعها.
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في حال كان مصنع األعالف ملحق بمشروع زراعي فيجب أن يحاط مصنع  2.8

 (.8.1األعالف بحاجز فاصل يحقق االشتراطات المشار إليها في الفقرة )

زراعي يتضمن مسلخ فيجب أن في حال كان مصنع األعالف ملحق بمشروع  2.9

يحاط مصنع األعالف بحاجز فاصل يحقق االشتراطات المشار إليها في الفقرة 

(9.1.) 

تعقيم وتطهير عند  وسائل سياراتأن تتوفر في بوابة دخول الشاحنات واليجب  2.10

 التي أوآلية  مرشَّاتأو  تعقيم ر حوضيتوفوذلك عبر  لمصنعا وخروجها دخولها

والعربات بحيث يتم تعقيم وتطهير اإلطارات  لمركباتاتطهير ل تحمل على الظهر

 وكذلك محيط المركبة.

بعوادم  تسمح بتجنب تلوث منطقة اإلنتاج ركباتالم النتظار أماكن يجب توفير 2.11

، مع الناتج عنها الغبارأو خالل آثار عجالت المركبات  منأو دخان المركبات 

 هذه األماكن. توفيرعلى رة القد ضرورة وضع إجراءات وقائية في حال عدم

المبنى/المباني اإلدارية  بجانبأو يجب توفير منطقة مواقف للزوار تكون جانبية  2.12

بحيث ال تكون بالقرب من منطقة العملية التصنيعية مع ضرورة وضع إجراءات 

 ر هذه المنطقة.يتوفالقدرة على وقائية في حال عدم 

سالمة مدخالت اإلنتاج بما في ذلك  المحافظة على تصميم المبانييجب أن يراعي  2.13

 .التلوثو الفساد منالوسيطة، والمنتجات النهائية  تمواد التعبئة والتغليف، المنتجا

 .بسهولة بالتنظيف والحواجز ملساء وتسمحالجدران تكون أسطح  أن يجب 2.14

وتسمح بدخول  محميةفتحات غير في المباني واألسقف والجدران  تكونال يجب أ 2.15

 ،جدرانفي المباني واألسقف وال حات ال تمنع دخول الغبار أو المياهاآلفات أو فت

 .لمباني واألسقف والجدرانلمع مراعاة الصيانة المستمرة 
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يمكن إجراء  بحيث مساحة كافية يعطيتصميم المباني والمنشآت أن يكون  يجب 2.16

سبة بطريقة منا على المنتج المراقبةوإجراءات  اإلنتاجية والتخزينية كل العمليات

 التلوث.ضمن عدم تومنظمة 

الفصل اآلمن بين أجزاء العملية التصنيعية والعمليات  جب أن يراعي التصميمي 2.17

المساندة، مثل: فصل استقبال المواد، االستالم، التصنيع، الخلط، توزين خلطات 

اإلضافات، مناطق انتظار المنتجات، مناطق المنتجات المرفوضة، مناطق 

ناطق المنتجات المنتهية الصالحية، مناطق المنتجات المنتجات المرتجعة، م

النهائية، مناطق تخزين المواد السائبة، المختبر، ورشة الصيانة، مستودع قطع 

حدوث وضمان عدم  الغيار، وكل ماله عالقة بالعملية التصنيعية والعمليات المساندة

 تلوث خلطي.

انع ومستودعات يجب أن يراعي التصميم وجود أماكن تخزين مبردة في مص 2.18

 األعالف للمواد العلفية التي يتطلب تخزينها درجات حرارة باردة.

حتى يمكن إجراء كل  مساحة كافية يعطيتصميم المباني والمنشآت يجب أن يكون  2.19

بطريقة مناسبة  على المنتج المراقبةوإجراءات  اإلنتاجية والتخزينية العمليات

 التلوث.ضمن عدم تومنظمة 

 بسهولة الدخول من أجل التنظيف. يسمحميم المباني والمنشآت تصأن يكون  يجب 2.20

 جيدة ومحكمة االغالقبحالة  المخازن ومناطق اإلنتاجأبواب أن تكون يجب   2.21

 .لفتحهاعند عدم الحاجة 

المخازن ومناطق اإلنتاج التي هناك أبواب يراعي التصميم بأن تكون أن  يجب 2.22

تضمن بقاء بوسائل مناسبة  مزودة بأن تكون متكررأو حاجة لفتحها بشكل مستمر 

والحيوانات والقوارض  مؤمنة ضد دخول الطيورالمخازن ومناطق اإلنتاج 

 الحشرات أثناء فترة فتح األبواب.و
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 والحواجز ملساء وتسمحالجدران أسطح  جميع تكونيراعي التصميم بأن أن  يجب 2.23

 .بسهولة بالتنظيف

 بالتنظيف وتسمحوصلبة  ويةمست األرضياتتكون يراعي التصميم بأن أن  يجب 2.24

 .وال تسمح بتجمع السوائل بسهولة

 فاتحة. واألرضياتوالحواجز والجدران سطح جميع ألوان األ تكونبأن يراعى  2.25

 .التنظيف وسهلة غير قابلة لالمتصاصأن تجهز األبواب بأسطح ملساء و يجب 2.26

ار تجدد وتدفق تي ةيراعي التصميم وجود تهوية جيدة تضمن استمراريأن  يجب 2.27

 نقي. يهوائ

درجة الحرارة في مناطق  لتقليليراعي التصميم بأن تكون هناك وسائل أن يجب  2.28

ً في أشهر فصل الصيف بما يضمن  اإلنتاج والتخزين األشد حرارة خصوصا

 توفير بيئة مناسبة وآمنة.

والنفايات لجمع المخلفات  ةمخصص أماكن/مكانيراعي التصميم وجود أن يجب  2.29

 مناطق المنشأة.بشكل آمن في كافة 

لحد من الحدائق وغيرها من المزروعات لتكون فقط في المناطق ينصح با 2.30

 الخارجية. 
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 :النظافة تاشتراطا 3

مستوى جراءات النظافة والتعقيم بحيث تحقق اإلجراءات دليل إل توفيرأن يجب  3.1

كافة مناطق  نظافة يضمن سالمة العملية التصنيعية والعمليات المساندة في

 لمنشأة.وأرجاء ا

يجب أن تتضمن إجراءات النظافة التحقق الدوري من نظافة المداخل، األسقف،  3.2

، األرضيات، النوافذ، مكائن اإلنتاج، أدوات اإلنتاج الحواجزاألسطح، الجدران، 

 .التخزينيةأو  التصنيعيةأو المساعدة، وكل ما يتعلق بالعملية اإلنتاجية 

 افة مناطق المنشأة.كفي  مناسب مستوى النظافةأن يكون يجب  3.3

داخل المنشاة أو البيئة  راكدةالمياه للتجمعات الحرص على إزالة أي أن يجب  3.4

 بشكل مستمر. المحيطة

 .عليها ساخواأل تراكميجب الحرص على نظافة األسقف لمنع  3.5

 بشبكساخ، وأن تكون مجهزة واأل تراكم النوافذ لتقليليجب الحرص على نظافة  3.6

الشبك  ، على أن ال يكونواآلفات لحشراتع دخول اقابل للتنظيف ويمن معدني

 .ممزق، أو به فتحات كبيرة

والنفايات في كافة مناطق لجمع المخلفات  ةمخصص أو أماكن مكان يجب أن يوجد 3.7

  المنشأة.

اًل أو البيئة المحيطةأو داخل المنشأة التي  والنفاياتالمخلفات  التخلص منيجب  3.8

 .البيئة ال يشكل خطراً على بشكل آمن لأوب

 .تالفة أو غير محكمة الغلقغير حاويات النفايات يجب أن تكون  3.9

في  والقوارض والحشرات الحيوانات والطيور لمكافحة آلية فعالة أن توجد يجب 3.10

 .مصنع األعالفكافة أقسام 

 :المياه تاشتراطا 4
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 من مصادر آمنة في تصنيع األعالف المستخدمةمياه المصدر  يجب أن يكون 4.1

 .وصالحة للشرب

أو داخل منطقة اإلنتاج  الصرف الصحي وجود غرفة تفتيشيجب التأكد من عدم  4.2

 .التوزيعأو  التخزين

وجود تسرب في إمدادات وتوصيالت الصرف الصحي داخل يجب التأكد من عدم  4.3

 .في البيئة المحيطةأو المنشاة 

 .محكمة اإلغالق غيرأو الصرف مفتوحة  اتترك فتحيجب عدم  4.4

 :اإلضاءة تاشتراطا 5

كافية ومناسبة للقيام بالعمل  كافة مناطق المنشأةاإلضاءة في تكون  أن يجب 5.1

 .المطلوب

 المنطقة
 الحد األدنى لشدة اإلضاءة

 (lx)وحدة القياس 

لية واألمناطق تفريغ واستالم المواد العلفية 

 والمخازن ومناطق اإلنتاج والخام
220 

 450 مناطق الفحص

 110 المناطق األخرى

 لكل متر مربع( أو شمعة )لومن=  lxلوكس 

 الحرارة والرطوبة داخل المباني: تاشتراطا 6

مستودعات المواد كافة مقاييس الحرارة والرطوبة موزعة في أن تكون يجب  6.1

قياس كفايتها بحسب نوعية الجهاز وبياناته الخاصة يتم وبشكل كافي، العلفية 

 والمدى الذي يقيسه. نطاقالب

 لحرارة والرطوبة بمناطق التخزين واإلنتاج.يجب توفير سجل عن درجات ا 6.2

والتأكد من فعاليتها بشكل مقاييس الحرارة والرطوبة أن يتم صيانة ومعايرة جب ي 6.3

 .، مع حفظ سجالت المعايرةدوري ويكون ذلك مضمناً بدليل إجراءات الجودة
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 :التهوية تاشتراطا 7

تسليم والتصنيع بمناطق االستالم والتوفير الوسائل المناسبة للتهوية  يجب 7.1

 .نقي يتجدد وتدفق تيار هوائ ةوالتخزين، تضمن استمراري

تساعد في الوصول لدرجات الحرارة والرطوبة لتهوية اوسائل ال بد أن تكون  7.2

مناطق  في اشتراطاتالمناسبة لسالمة العاملين والمنتجات والمشار لها ادناه 

 والمنتجات. التداول

 

 نظام الجودة: 8

( GMPة معتمد من قبل اإلدارة العليا مثل نظام الـــ )يجب وجود نظام جود 8.1

نظام جودة متكامل يكافئه بحيث يحقق  أوالجيد(  اإلنتاجأو )ممارسات التصنيع 

نظام الجودة ضمان سالمة كامل سلسلة اإلنتاج والتصنيع والعمليات التشغيلية 

 والعمليات المساندة.

 اإلدارة العليا. يجب أن يكون نظام الجودة موثق ومعتمد من قبل 8.2

 يجب أن يكون لنظام الجودة دليل إجراءات ورقي مفهرس. 8.3

 يجب أن يكون نظام الجودة واضح ومفهوم لكافة العاملين في مصنع األعالف. 8.4

 يجب أن يكون نظام الجودة متاح لالطالع عليه من قبل الموظفين. 8.5

أو ن يجب أن يكون نظام الجودة مرن وقابل للتطوير والتعديل بهدف التحسي 8.6

 على المعوقات والتحديات. التغلبأو التغيرات  مواكبة

يجب أن يراعي نظام الجودة اشتراطات وأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء  8.7

 لمصانع األعالف.

يجب أن يراعي نظام الجودة ما قد يصدر من الهيئة العامة للغذاء والدواء من  8.8

 .تختص بمصانع األعالف تعاميمأو  تعديلأو تحديث 
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مسؤول عن نظام الجودة بحيث يكون هو الشخص  شخصيجب أن يكون هناك  8.9

 الفني المسؤول عن التأكد من تطبيق النظام بالشكل الصحيح.

يكون مدير الجودة هو الشخص السؤول أمام اإلدارة العليا عن تطبيق النظام وما  8.10

 دريب، تأهيل العاملينقد يتطلب تطبيق نظام الجودة من أدوات مساندة، ت

 والموظفين.

أو يكون مدير الجودة هو الشخص السؤول أمام اإلدارة العليا عن إجراء أي تعديل  8.11

 تطوير للنظام.

تطوير في نظام الجودة معتمداً إال بعد موافقة موثقة من قبل أو ال يعتبر أي تعديل  8.12

 اإلدارة العليا.

أو المعدلة  تطوير على نظام الجودة، فيجب إعطاء النسخةأو عند إجراء أي تعديل  8.13

من النظام رقم وتاريخ مرجعي جديد بحيث يوضحان رقم نسخة نظام  المطورة

 الجودة وتاريخ التعديل.

 

 :والجودة المستندات والتوثيق 9

مع مراعاة ما ورد في " اشتراطات نظام الجودة " فيجب على مصنع األعالف ما  9.1

 يلي:

 .الحرجة تطبيق مبدأ تحليل األخطار ونظام التحكم في النقاطيجب  9.2

 نسخ واضحة وموثقة.أو يجب أن توجد أصول التراخيص الالزمة  9.3

نسخ واضحة أو  أن توجد أصول الشهادات والهويات الالزمة للعاملين يجب 9.4

 وموثقة.

 .وواجباتهم وصالحياتهميجب أن توجد قائمة بالموظفين موضحة فيها مسؤولياتهم  9.5

ً وصالحي مسؤولياتهماخطار العاملين بواجباتهم و يجب 9.6  .اتهم خطيا

 .وتتبعها اتالمنتجواستدعاء سحب آلية يجب أن توجد  9.7
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لمدة ال  والمنتجات النهائيةاألعالف احتفاظ بالسجالت والمعلومات الخاصة بتتبع  9.8

 .( يوًما بعد انتهاء فترة الصالحية180تقل عن )

 التي تم األخرى الموادأو المواد أولية أو  اتمنتجالمن  آلية التخلصيجب أن توجد  9.9

 تلوثها.للمواصفات أو  تهامطابق بسبب عدم رفضها

بيان يوضح فيه اإلجراءات والسجالت والمالحظات التي تخص مكافحة  9.10

 الحيوانات والطيور والقوارض والحشرات.

 يجب أن يوجد سجل لعمليات تنظيف خط اإلنتاج من المنتج السابق. 9.11

 .يجب أن يوجد سجل لألخطاء التصنيعية وطرق تصحيحها 9.12

التأكد من وجود سجل يثبت تنظيف خط اإلنتاج من المنتج السابق، قبل  يجب أن 9.13

 البدء في تعبئة المنتج الجديد.

 من كافة مراحل التخزين والتصنيع يجب أن توجد سجالت للعينات المسحوبة 9.14

 . اجراؤهاسجل باالختبارات التي يتم  أن يوجديجب  9.15

 يجب أن يوجد سجالت لنتائج التحليل. 9.16

( يوًما بعد انتهاء 180لمدة ال تقل عن ) تفاظ بالعينات المرجعيةيجب أن يتم االح 9.17

 .فترة الصالحية

 سنوات قبل اتالفها. 3أن تحفظ السجالت لمدة ال تقل عن يجب  9.18

  :واالحتفاظ بها التي يجب توفيرها سجالتأنواع ال 9.19

 تركيزه، نتجاألصناف الواردة: )اسم المو ليةوالمواد األوبيانات كميات سجل ب ،

 بلد المنشأ، رقم التشغيلة، تاريخ الصالحية، رقم فاتورة الشراء وتاريخها(.

 سجالت للعينات المسحوبةونتائجها، و ليةوسجالت تحليل المواد األ. 

 والمواد المرفوضة سجالت اإلتالف. 

  النهائية المنتجاتسجالت. 
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 صنف، رقم التشغيلة، : )اسم الالمباعةالمنتجات النهائية وبيانات كميات سجل ب

، رقم فاتورة البيع وتاريخها، توقيع من قام البيعتاريخ اإلنتاج، الكمية، جهة 

 بالصرف، والمتبقي(.

 سجالت للعينات المسحوبةو ونتائجها، سجالت تحليل المنتج النهائي.. 

 سجالت شكوى العمالء. 

 سجالت تدريب العاملين. 

 .سجالت التنظيف  
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 :ومدخالت اإلنتاج والخاملية ولعلفية األااستالم المواد منطقة  .10

 .من الباب الثاني 9إلى  1فقرة  فيمراعاة ما ورد باالشتراطات العامة  .10.1

أن تكون مصحوبة  يجب األولية ومدخالت اإلنتاج،مواد العلفية عند استالم ال .10.2

اللوائح لالشتراطات و من مصدرها ومطابقتها التأكد بمستندات موثوقة تساعد على

 .الخاصة بكل مادة علفية ات الفنيةالمواصفو

األخرى  لجميع المواد المستلمة والبيانات يتم تسجيل جميع المعلوماتأن يجب  10.3

 وغيرها. ، مواد التنظيفمواد تغليف مثل:

 .يعطى رقم معين لكل منتج يتم استالمه لغرض التتبعأن  يجب 10.4

ً وقياس درجة الحرأن  يجب 10.5  ارة والرطوبةيتم فحص المواد المستلمة فيزيائيا

 التعفن.للمواصفات أو ما يظهر عليه عالمات التلف أو  غير المطابقواستبعاد 

لتجنب األخطاء  لضمان دخول الشاحنة لمكان التفريغ الصحيح آلية أن توجد يجب 10.6

  في عملية التفريغ.

 .اثناء عملية التفريغ تفريغ الحبوبمين منطقة أعزل وتأن يتم يتم  يجب 10.7

 .نقاط التفريغ عند االنتهاء من استخدامها بشكل جيد وآمن يتم اغالقأن  يجب 10.8

 .الغبار والبودرة الناتجة من عملية التفريغمن  التخلصيتم  أن يجب 10.9

 التي تم رفضها األخرى الموادأو المواد أولية أو  اتمنتجالمن  التخلصيجب  10.10

 تلوثها.للمواصفات أو  تهامطابق بسبب عدم
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  :تخزينال اطقمن تاشتراطا 11

 ة مناطق التخزين:كاف 

 .من الباب الثاني 9إلى  1فقرة  فيمراعاة ما ورد باالشتراطات العامة  11.1

مواد التنظيف، مثل  لها تأثير سلبي أوكيمائية  تخزين أي موادتجنب أن يتم  يجب 11.2

أو المنتجات  لية والخامواأل العلفية الموادبجانب  أو المبيدات وما في حكمها

 .النهائية

ال أو للمخازن والصوامع الوارد بحيث يكون( FIFOنظام ) يتم تطبيقأن  يجب 11.3

 .الأو ه واستخدامهفيصريتم ت

 .منطقة مخصصة للمواد التالفة والمنتهية الصالحية والرجيع أن توجد يجب 11.4

المنتجات،  أورفوف التخزين تكثيف فوق أو يراعى عدم حدوث تنقيط يجب أن  11.5

أو نها تنقيط م ثددات قد يحأي معأو بحيث يتم تجنب التخزين تحت المكيفات 

 .تسرب

 على األرض مباشرة. المصنعة أو المعبأةيجب عدم تخزين المواد والمنتجات  11.6

 يجب عدم تخزين األعالف خارج المستودعات. 11.7

 

  والخام: العلفية األوليةالمواد مخازن 

 مفصولة بشكل واضح لية والخاموالعلفية األلمواد تكون أماكن تخزين اأن  يجب 11.8

 .المستودعاتأو خازن داخل الم

التي تحتاج التخزين  والخاملية والعلفية األصوامع مخصصة للمواد  أن توجد يجب 11.9

 في صوامع.

يجب وجود إجراء فعال وآمن للحفاظ على نظافة أماكن التخزين الخاصة  11.10

 والخام. ليةوالمواد العلفية األب
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طوبة حرارة والردرجة االلتزام بوجود إجراء فعال وآمن لمراعاة يجب  11.11

صفات واللوائح الفنية المناسبة لتخزين كل مادة علفية أولية أو خام حسب الموا

 الخاصة بها.

رطوبة معينة أو موضح على بطاقتها درجة حرارة  مواد أوليةفي حال وجود  11.12

 فيجب االلتزام بها.

وذلك  ،لية التي تحتاج تبريدوللمواد العلفية األمخزن  يجب أن يتم تخصيص 11.13

 .لمخزن به منتجات أخرى ال تحتاج تبريدفي حالة كان ا

لمواد المصرح لها باستخدام ا مصانع أعالف الحيوانات األليفة والمصانعفي   11.14

 يجب تخصيص مخزن مبرد لهذه المواد. حيوانيالذات أصل 

الزيتية أو السائلة العلفية األولية  يجب وجود إجراء فعال وآمن لتخزين المواد 11.15

 بشكل صحيح وآمن.

 

 منتجات النهائيةال مخازن: 

 تكون أماكن تخزين المنتجات النهائية بأنواعها )المعبأة والسائبة(أن  يجب 11.16

 المستودعات.أو مفصولة بشكل واضح داخل المخازن 

يجب وجود إجراء فعال وآمن للمحافظة على نظافة أماكن التخزين الخاصة  11.17

 .بالمنتجات النهائية

البعض  النهائية مع بعضها لضمان عدم خلط المنتجات جب أن توجد آليةي 11.18

 وضمان عدم وجود تلوث خلطي.

 والرطوبة المناسبة لتخزين كل منتج نهائي حرارةالدرجة يجب أن يتم مراعاة  11.19

حسب درجة الحرارة والرطوبة أو حسب المواصفات واللوائح الفنية الخاصة به 

 الموضحة في بطاقة المنتج المسجلة لدى الهيئة.
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، وذلك في التي تحتاج تبريد للمنتجات النهائيةمخزن  يجب أن يتم تخصيص 11.20

 حالة كان المخزن به منتجات أخرى ال تحتاج تبريد.

المنتجات  مخزن تخصيصيجب  الغذائيةخلفات الصناعات مصانع مفي  11.21

 تلوث خلطي. حدوثضمان عدم المصنعة كأعالف لالنهائية 
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 :منطقة اإلنتاج والتصنيع تاشتراطا 12

 من الباب الثاني. 9إلى  1طات العامة في فقرة مراعاة ما ورد باالشترا 12.1

 األخرى.منطقة اإلنتاج معزولة عن مناطق العمليات أن تكون  يجب 12.2

وجود إجراء فعال وآمن لكشف المعادن الكتشاف أي معادن قد تتسرب إلى يجب  12.3

 األعالف.

 بما يحقق تطبيق مختلفرقم  تشغيلهكل  وجود إجراء فعال وآمن يعطيجب ي 12.4

  بشكل صحيح ودقيق. تبعإجراءات الت

 بما يحقق تطبيق مختلفرقم  تشغيلةكل  وجود إجراء فعال وآمن يعطييجب  12.5

 بشكل صحيح ودقيق. إجراءات التتبع

من المنتج النهائي لكل  وجود إجراء فعال وآمن يراعي سحب عينة/عيناتيجب  12.6

 .تشغيله وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات

من المنتج  لالحتفاظ بعينة مرجعية لكل تشغيلةمن يجب وجود إجراء فعال وآ 12.7

 النهائي. 

 الوسائل المناسبةب اإلنتاج خطوط/تنظيف خطوجود إجراء فعال وآمن ليجب  12.8

من إنتاج كل منتج، وقبل البدء في خلط وتصنيع منتج جديد  ءبعد االنتها والمسح

 مشابه في التركيب والحيوان المستهدف.

 للمواصفات والمرتجعة غير المطابقةمتبعة للمنتجات يجب أن توجد أن توجد آلية  12.9

االنسكاب أو متبعة في التعامل مع الغبار الناتج من التصنيع آلية  أن توجد يجب 12.10

مخلفات اإلنتاج أو عية المكسورة بعد تعبئتها واألأو تسرب المواد من عبواتها أو 

 .المرتجع أو
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 نقطة خلط اإلضافات العلفية 

الوزن التي يمكن أن تالمس مباشرة مكونات العلف  التواطيجب أن تكون  12.11

 في حالة جيدة جدا، وقابلة للتحمل وسهلة في التنظيف والصيانة.

 .الموازين دقيقة ومناسبة للغرض المستخدم لها أن تكون يجب 12.12

يراعي  لموازين بشكل دوريلمعايرة وجود إجراء فعال وآمن  يجب 12.13

 اشتراطات الصانع.

لضمان للعاملين فات العلفية بشكل واضح ومبسط يتم تمييز اإلضا أن يجب 12.14

 .خطاء في نقطة خلط اإلضافات العلفيةأعدم حدوث 

 االحتفاظبكاميرات، مع  تم مراقبة نقطة خلط اإلضافات العلفيةأن ت يجب 12.15

 يوم على األقل. 90بالتسجيالت لمدة 

نقطة خلط في  خطاءأحال حدوث وجود إجراء تصحيحي فعال وآمن في  يجب 12.16

 لإلجراءات. سجالت وجودات العلفية ويجب اإلضاف

مالم تكن مسموح بها من  إضافة أي إضافات علفية دوائية لألعالف عدميجب  12.17

 الهيئة.

 

 :منطقة التعبئة والتغليف تاشتراطا 13

 من الباب الثاني. 9إلى  1مراعاة ما ورد باالشتراطات العامة في فقرة  13.1

 .للتعبئة والتغليفمنطقة مفصولة  أن توجد يجب 13.2

 .لضمان تعبئة المنتج النهائي في وعائه المخصص له آلية أن توجد يجب 13.3

منتج  وبطاقة، النهائية المعبأة بطاقات منتج لجميع المنتجات أن توجد يجب 13.4

 .، بما يتناسب مع اشتراطات الهيئةلمنتجات النهائية السائبةشحنات ال

 مسجلة لدى الهيئة.بطاقات المنتج أن تكون  يجب 13.5
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تودع خاص لمواد التعبئة والتغليف وبطاقات المنتج مقفل وغير يوجد مسأن  يجب 13.6

 .مصرح بدخوله اال للمصرح لهم

نظيفة وجيدة وتضمن عدم حدوث تلوث للمنتجات  أن تكون معدات التعبئة يجب 13.7

 األخرى.

 ة وآمنة.ف البطاقات القديمة بطريقة مناسبيتم إتالأن  يجب 13.8

المستخدمة جديدة ونظيفة ومطابقة  مواد التعبئةبطاقات المنتج وأن تكون  يجب 13.9

 تعتمدها الهيئة.والتي  المواصفاتاللوائح الفنية وو لالشتراطات

 

 :التحميل والنقل تاشتراطا 14

مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المواصفة السعودية الخاصة بالممارسات الصحية بنقل 

 : يجب مراعاة ما يلي   SFDA.FD 40األعالف المعبأة والسائبة 

 .يوجد منطقة مخصصة للتحميل والنقلن أ يجب 14.1

 .لضمان تعبئة المنتجات في السيارات المخصصة لها آلية أن توجد يجب 14.2

 لغرض عمليات التتبع. يوجد سجل لعمالء المصنعأن  يجب 14.3

 .موضح فيها جميع المعلومات مستنداتتحتوي الشحنة على أن  يجب 14.4

 .من سالمتها قبل التحميلالشاحنات وتنظيفها والتأكد  تنظيف وتطهيريتم أن  يجب 14.5

 .بتطهير وسيلة النقل تثبتمستندات الحرص على توفير  يجب 14.6

 .يتم تغطية األعالف المعبأة بأكياس بعد االنتهاء من تحميلها بالشاحنات أن يجب 14.7

 .يتم ختم الشاحنات المعبأة باألعالف السائبة أن يجب 14.8

 

 :واألدوات واألجهزة المعدات تاشتراطا 15

وتسمح بسهولة  جيدةبطريقة  ةزة واألدوات مصممة ومثبتون األجهأن تكيجب  15.1

 تنظيفها وتعقيمها.
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أن تكون جميع األسطحة المالمسة للمنتجات العلفية غير سامة وال ينتج عنها  يجب 15.2

 ،معهاخصائص المادة العلفية التي تتالمس ملوثات للعلف أو مواد توثر على 

ن أسيل والتطهير المتكرر وتتحمل الغ، ووالصدأ مة للتآكلوامقويجب أن تكون 

سالمة على  تؤثرحتى ال  من الحفر والشقوق وقشور الطالءلية اتكون ملساء، وخ

 المنتجات العلفية.

وم االعلفية مق المنتجات المستخدم في تصنيع جالزجا أوأن يكون البالستيك  يجب 15.3

 ؤثر على خصائص المادة العلفية التي تتالمس معها.يللخدش، وال 

 أوالصدأ و أالتشحيم أو نظيفة من الدهون المالمسة للعلف ن المعدات جب أن تكوي 15.4

 طيور.القوارض والبقايا أو بقايا األعالف 

أن تكون غاليات البخار ومواد التعبئة غير مسامية، وغير ماصة، وال يجب  15.5

 تتفاعل مع المنتج.

من مادة األعالف مصنوعة سيور اآلالت المستخدمة في مصانع  يجب أن تكون 15.6

 سهل تنظيفها وغير ماصة للسوائل.ي

أن تتوافر أساليب الوقاية واألمن الصناعي في األجهزة واألدوات ذات يجب  15.7

 األطراف الحادة.

 خطوط التصنيع. تكثيف فوقأو يراعى عدم حدوث تنقيط يجب أن  15.8

ال تتسبب معدات النقل والتحميل داخل مناطق التخزين واإلنتاج أي تلوث يجب أ 15.9

 ة، ويفضل أن تكون كهربائية.للمنتجات العلفي

ألدوات مثل المغارف والسكاكين المستخدمة لفتح األكياس ووزن اإلضافات ا 15.10

االحتفاظ بها في مكان آمن وال يتم وضعها على  أوجمعها  يجب أن يتم، العلفية

 والمنتجات العلفية. على أكياس المواد الخامأو األرض 

إصابة أحد العاملين أو لمنتجات في أحد ا التلوث الميكروبيظهور في حاالت  15.11

 تطهير خط اإلنتاج بطريقة مناسبة. يجببأمراض قد تنتقل بواسطة العلف 
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وآمن للتأكد بشكل دوري من عدم وجود أي تلوث  يجب وجود إجراء فعال 15.12

 في معدات ومكائن وأدوات اإلنتاج والتصنيع.ميكروبي أو كيميائي أو فطري 

بما ال  اإلنتاج خطوط/خطتعقيم وري لبشكل دوجود إجراء فعال وآمن يجب  15.13

 .يضر بسالمة المنتجات

 

 خاصة بالمنتجات: تاشتراطا 16

 يجب االلتزام بالمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكل منتج. 16.1

 أو غير مسجلة لدى الهيئة. يجب عدم استخدام أي مواد خام مجهولة المصدر 16.2

على مواد غير مرغوب فيها  ملوثة أو تحتويتقبل المادة العلفية إذا كانت ال أ يجب 16.3

 مواد غريبة، متجاوزة للحدود القصوى التشريعية المعتمدة لدى الهيئة.أو 

 .تركيبات معتمدة للمنتجات النهائية أن توجد يجب 16.4

 

 إضافية خاصة بالتحاليل والمختبرات: تاشتراطا 17

 .GSO-999ب العينات وفقاً للمواصفة الخليجية رقم يجب سح 17.1

ً يجب تجهيز العينات وف 17.2  .GSO ISO 6498للمواصفة الخليجية رقم  قا

ات من المواد العلفية خذ عينأل أن يكون هناك خطة رقابة ذاتية مكتوبةيجب  17.3

ً واأل وخلوها من  والتأكد من مطابقتها لالشتراطاتلية والخام لتحلليها مخبريا

 الملوثات.

لنهائية ات من المنتجات اخذ عينأن يكون هناك خطة رقابة ذاتية مكتوبة أل يجب 17.4

 وخلوها من الملوثات. والتأكد من مطابقتها لالشتراطاتلتحلليها مخبرياً 

وفقاً للممارسات  معتمدةيجب أن تكون طرق التحليل  مختبر داخلي في حال وجود 17.5

المواصفة القياسية الدولية "المتطلبات العامة  في عليهاواإلجراءات المنصوص 

 .لكفاءات مختبرات الفحص والمعايرة
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يكون  يجب أنمختبر خارجي "خارج المصنع"  التعامل معيتم ال كان في ح 17.6

 .من الهيئة مرخص مختبر

 بظروف حفظ مناسبة. للعينات المرجعية أماكن مخصصة أن توجد يجب 17.7

 

 والزوار: المهنية للعاملين بالسالمة تاشتراطا 18

ارية المفعول معتمدة ورسمية س شهادات صحيةيحملون العاملين يكون  أنيجب  18.1

ً تث  .بت لياقتهم طبيا

أو السماح للعاملين  اتإجراءتدابير للصحة مهنية بحيث توضح يجب وجود  18.2

 الموظفين المرضى بالحضور للعمل من عدمه.

، لتجنب حوادث االرتطاممهنية الللسالمة يتبع المصنع التدابير الالزمة أن يجب  18.3

 .ة المحتملةالسقوط، االنزالق، التعثر، وغيرها من الحوادث واإلصابات المهني

 .ليةأويجب توفر أدوات إسعافات  18.4

  .، ويفضل أن يكون موحديرتدي العاملون زي مناسب لمنطقة عملهمأن يجب  18.5

 ات واألحذيةمعدات الوقاية والسالمة الشخصية أثناء العمل، )الخوذتوفير يجب  18.6

 لكافة العاملين. (المناسبة

على لعاملين إجراءات وأدوات تحث وتساعد وتضمن حفاظ ايوجد أن  يجب 18.7

 .النظافة الشخصية

يدي واألرجل أو الزائرين بغسل األمكان مخصص يسمح للعاملين يوجد أن  يجب 18.8

 والتعقيم قبل الدخول إلى مناطق اإلنتاج والتخزين.

رف تغيير مالبس ودورات المياه الخاصة بالعاملين نظيفة غتكون  أن يجب 18.9

 ومعزولة.

يفتح مباشرة على  مياهالرات ودورف تغيير مالبس غمدخل  يكونيجب أال  18.10

 التخزين.أو مناطق اإلنتاج 



 

ة ح ف ص ل 27 ا   | 43 

 

يجب وجود حوض تعقيم لألحذية يحتوي على محلول مطهر بحيث يكون آمن  18.11

 االستخدام وفعال.

يكون بها صابون، مداخل منطقة اإلنتاج مغاسل لليدين عند  يريجب توف 18.12

مثل  يديالوسائل المناسبة األخرى التجفيف األ غيرها من أوومناشف ورقية، 

 المجفف الهوائي.

تلك التي تعمل بواسطة أو أن تكون مغاسل األيدي تعمل بشكل آلي  يفضل 18.13

 إطفائها استخدام األيدي بشكل مباشر.أو بالقدم بحيث ال يتطلب عملها أو المرفق 

هم إبعادالعاملين الذي يحملون أمراض قد تنتقل عبر المنتجات العلفية يجب  18.14

 .ل األعالفوامناطق تد عن

 يجب توفير معقمات ايدي في مناطق اإلنتاج والتخزين. 18.15

 بهم.العاملين على اإلجراءات والعمليات المنوطة  آلية لتدريبيجب وجود  18.16

معدات وزي مناسب  يجب توفير إجراءات مخصصة للزوار تتضمن ارتداء 18.17

، بهدف (المناسبةوالجزم ات ، )الخوذالزيارةالوقاية والسالمة الشخصية أثناء 

 لى سالمتهم وسالمة المنتجات.الحفاظ ع

أن تكون أسطح، أسقف، أرضيات دورات المياه ملساء وغير ممتصة  يراعى 18.18

 للماء والرطوبة وألوانها فاتحة.

أن تكون دورات المياه بالتجهيزات المناسبة للعاملين مثل الصابون،  يراعى 18.19

 راق التنشيف، معقم األيدي، والماء الساخن.أو

روائح أو ة كافية تمنع تراكم الروائح الكريهة أن تكون بها تهوي يراعى 18.20

 المنظفات وتسمح بتجدد تيار هوائي نقي.

 أن تكون بها إضاءة كافية تسمح باستخدامها وتنظيفها بشكل آمن. يراعى 18.21
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ً لعدد العاملين كما  يراعى 18.22 أن يكون عدد دورات المياه ومغاسل األيدي مناسبا

 في الجدولين التاليين:

عدد العاملين 

 لدوريةبا

 عد مغاسل األيدي عد دورات المياه

1 - 10 2 2 

11 - 20 4 4 

21 - 40 6 6 

41 - 60 8 8 

61 - 80 10 10 

81 - 100 12 12 

دورة مياه إضافية لكل  فأكثر 101

 ( أشخاص10)

( 10مغسلة إضافية لكل )

 أشخاص
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 االشتراطات الفنية لمستودعات األعالفالباب الثالث: 
 

 

االشتراطات الفنية الواجب توفرها في مستودعات األعالف واإلضافات  الباب هذايشرح 

للتأكد من  بدون إجراء أي علميات تصنيعية التي يكون نشاطها األساسي هو التخزينالعلفية 

مدى مطابقتها للمواصفات التي تعتمدها الهيئة مما يحقق رسالتها التي تؤكد على سالمة 

، وال تشمل هذه االشتراطات مستودعات األعالف التابعة والحيوانومأمونية الغذاء لإلنسان 

ضمن حدود مشاريع اإلنتاج الحيواني المرخصة من وارة  العنابر والتي تكونللحضائر أو 

  والزراعة.البيئة والمياه 

 الموقع: 1

للعلف البد من وضع المصادر المحتملة للتلوث  مستودعموقع المناسب إلنشاء عند اختيار ال

  التي ستتخذ لحماية األعالف ومنها: تدابير الأية  اليةفع االعتبار، كما يجب التأكد من في

يجب أن يكون موقع مستودع األعالف في منطقة مخصصة ومرخصة لممارسة  1.1

 نشاط التخزين والمستودعات.

مخلفات  أويجب أال يكون موقع مستودع األعالف قريب من مكب النفايات  1.2

 .طمرهاأو النفايات  موقع لحرقأو المصانع 

لمستويات من الدخان، أو يجب أن يكون موقع مستودع األعالف غير معرض  1.3

، أو مثل دخان مصانع الكيماويات أو غبار الكسارات ومصانع األسمنت الغبار

للمستوى الذي قد يؤثر على سالمة المواد والمنتجات العلفية  غيرها من الملوثات

 المخزنة.

 وجودحال إال في عرض لالنغمار بالماء والفيضانات أن يكون الموقع غير م 1.4

 .أساليب الحماية الكافية
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المناطق الملوثة بيئيا واألنشطة الصناعية التي تشكل أن يكون الموقع بعيد عن  1.5

 حقيقيا بسبب احتمال تلوث العلف.  تهديداً 

األعالف بعيد عن البيئة الطبيعية لتواجد  مستودعيفضل أن يكون موقع  1.6

واألليفة بكثرة مثل تواجد الثعابين، تواجد  البرية ، الزواحفتالحيوانا

 القرود...إلخ.

مسافة بمشاريع انتاج حيواني أي  أن يكون موقع مستودع األعالف يبعد عن يجب 1.7

 .كم 1 ال تقل عن

 م  20مساحة المستودع المراد ترخيصه عن  ليجب ان ال تق 1.8
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 :المباني تاشتراطا 2

ي والمنشآت بحيث يضمن حماية منتجات العلف من التلوث طوال ينبغي تشييد وتصميم المبان

، الوقت والبد من توفر المساحة المناسبة لكل العمليات والتخزين األمن للمعدات والمواد

 الية:التويكون ذلك عبر االشتراطات 

بخط اللغة العربية تتضمن المعلومات بثابتة للمستودع وضع لوحة خارجية يجب  2.1

ورقم  هنشاطالمستودع واسم  يث تحتوي اللوحة علىوواضح ومقروء بح

 وأوقات العمل. وأرقام التواصل الترخيص

 الفساد منيجب أن يراعي التصميم المحافظة على سالمة المواد والمنتجات المخزنة  2.2

 .التلوثو

يجب أن توجد بوابات خاصة لدخول والخروج  مواد علفية سائبةالعات دفي مستو 2.3

 وسائل النقل.

 يتم تعقيم وتطهير السيارات عند دخولهاأن  مواد علفية سائبةعات الفي مستود 2.4

 .ات تطهير للمركباتمرشَّ أو ر حوض يتوفوذلك عبر  وخروجها

تسمح بتجنب المركبات  النتظار أن تتاح أماكن في مستودعات الحبوب يفضل 2.5

خالل آثار عجالت المركبات من أو بعوادم دخان المركبات  تلوث منطقة اإلنتاج

الناتج عنها، مع ضرورة وضع إجراءات وقائية في حال عدم توفر هذه  الغبار أو

 األماكن.

 .بسهولة بالتنظيف والحواجز ملساء وتسمحالجدران أن تكون أسطح  يجب 2.6

وتسمح بدخول  فتحات غير محميةفي المباني واألسقف والجدران  تكونيجب أال  2.7

 ،في المباني واألسقف والجدران اآلفات أو فتحات ال تمنع دخول الغبار أو المياه

 .لمباني واألسقف والجدرانلمع مراعاة الصيانة المستمرة 
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التصميم عدم  يضمنللتخزين، بحيث توفر المساحة المناسبة  ىيجب أن يراع 2.8

حدوث اكتظاظ، تكدس، تراكم، تسريب أو أي تبعات مماثلة بسبب عدم مناسبة 

 المساحة للعملية التخزينية.

 متر مربع. 60احة المستودع عن تقل مس أاليجب  2.9

 متر. 3يقل ارتفاع الجدران داخل المستودع عن  أاليجب  2.10

مع رسم  اليةالتإلى المناطق  بالطريقة المناسبة تقسيم المستودعأن يتم يجب  2.11

 توضيحي:

 .منطقة استالم وتسليم 

  طبليات أرضية(.أو منطقة تخزين )أرفف جانبية 

  الصالحية والمسترجعة.منطقة حجر للمواد التالفة ومنتهية 

متر  1 عن يقلال يسمح بالتخزين العمودي لألعالف والمنتجات العلفية بمستوى  2.12

 عن ارتفاع سقف المستودع.

الفصل اآلمن بين المواد والمنتجات المخزنة، مثل: فصل  يجب أن يراعي التصميم 2.13

فوضة، استقبال المواد، االستالم، منطقة انتظار المنتجات، منطقة المنتجات المر

منطقة المنتجات المرتجعة، منطقة المنتجات المنتهية الصالحية، مناطق تخزين 

 المواد السائبة، وكل ماله عالقة بالعملية التخزينية والعمليات المساندة

عند  جيدة ومحكمة االغالقبحالة  المخازن ومناطق اإلنتاجأبواب أن تكون يجب  2.14

 عدم الحاجة لفتحها.

 مزودةأن تكون يجب  تم فتحها بشكل مستمر ولفترة طويلةالمخازن التي يأبواب  2.15

والحيوانات  مؤمنة ضد دخول الطيورالمخازن تضمن بقاء بوسائل مناسبة 

 .واآلفات أثناء فترة فتح األبواب

 بسهولة الدخول من أجل التنظيف. يسمحتصميم المباني والمنشآت يجب أن يكون  2.16

 .وصلبة وال تسمح بتجمع السوائل سهلة التنظيف ومستوية أرضيةأن تكون يجب  2.17
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 .التنظيف وسهلة أن تجهز األبواب بأسطح ملساء وغير قابلة لالمتصاص يجب 2.18

 النظافة: تاشتراطا 3

 كافة مناطق المستودع.في  مناسب مستوى النظافةأن يكون يجب  3.1

 .عليها ساخواأل تراكميجب الحرص على نظافة األسقف لمنع  3.2

داخل المنشاة أو البيئة  راكدةالمياه لل تجمعاتالحرص على إزالة أي أن يجب  3.3

 بشكل مستمر. المحيطة

بشبك ساخ، وأن تكون مجهزة واأل تراكم النوافذ لتقليليجب الحرص على نظافة  3.4

الشبك  واآلفات، على أن ال يكون لحشراتمعدني قابل للتنظيف ويمنع دخول ا

 .ممزق، أو به فتحات كبيرة

والنفايات في كافة لجمع المخلفات  ةصمخص أماكنأو  مكان يوجديكون  يجب أن 3.5

  مناطق المستودع.

أواًل  البيئة المحيطةأو المستودع داخل التي  والنفاياتالمخلفات  التخلص منيجب  3.6

 بشكل آمن ال يشكل خطراً على البيئة. بأول

 .تالفة أو غير محكمة الغلقغير حاويات النفايات يجب أن تكون  3.7

والقوارض في  والحشرات الحيوانات والطيور فعالة لمكافحة جب أن توجد آليةي 3.8

 كافة أقسام مستودع األعالف.

 .التخزين منطقةداخل  الصرف الصحي وجود غرفة تفتيشيجب التأكد من عدم  3.9

وجود تسرب في إمدادات وتوصيالت الصرف الصحي داخل يجب التأكد من عدم  3.10

 .في البيئة المحيطةأو المستودع 

 .غير محكمة اإلغالقأو وحة الصرف مفت اتترك فتحيجب عدم  3.11
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 اإلضاءة: تاشتراطا 4

كافية ومناسبة للقيام بالعمل  كافة مناطق المستودعاإلضاءة في تكون  أن يجب 4.1

 .المطلوب

 المنطقة
 الحد األدنى لشدة اإلضاءة

 (lx)وحدة القياس 

 220 مناطق تفريغ واستالم المواد العلفية والمخازن 

 450 مناطق الفحص

 110 رىالمناطق األخ

 لكل متر مربع( شمعةأو  = )لومن lxلوكس 

 الحرارة والرطوبة داخل المباني: تاشتراطا 5

العلفية مقاييس الحرارة والرطوبة موزعة في مستودعات المواد أن تكون يجب  5.1

لية بشكل كافي، ويتم قياس كفايتها بحسب نوعية الجهاز وبياناته الخاصة واأل

 والمدى الذي يقيسه. نطاقبال

 توفير سجل عن درجات الحرارة والرطوبة بمناطق التخزين. يجب 5.2

والتأكد من فعاليتها بشكل مقاييس الحرارة والرطوبة أن يتم صيانة ومعايرة يجب  5.3

 دوري.

لحد من الحدائق وغيرها من المزروعات لتكون فقط في المناطق ينصح با 5.4

 الخارجية. 

 التهوية: تاشتراطا 6

 بمناطق التخزين.وية توفير الوسائل المناسبة للته يجب 6.1
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تساعد في الوصول لدرجات الحرارة والرطوبة لتهوية اوسائل ال بد أن تكون  6.2

المناسبة لسالمة العاملين والمنتجات والمشار لها ادناه بحسب كل منطقة من 

 والمنتجات. لاوالتدمناطق 

 

 :والجودة المستندات والتوثيق 7

 حة وموثقة.نسخ واضأو يجب أن توجد أصول التراخيص الالزمة  7.1

نسخ واضحة يجب أن توجد أصول الشهادات والهويات الالزمة للعاملين أو  7.2

 وموثقة.

 .وواجباتهم وصالحياتهميجب أن توجد قائمة بالموظفين موضحة فيها مسؤولياتهم  7.3

ً  مسؤولياتهماخطار العاملين بواجباتهم و يجب 7.4  .وصالحياتهم خطيا

 .تبعهاوت اتالمنتجواستدعاء سحب آلية يجب أن توجد  7.5

( 180لمدة ال تقل عن )األعالف احتفاظ بالسجالت والمعلومات الخاصة بتتبع  7.6

 .يوًما بعد انتهاء فترة الصالحية

التي تم  األخرى الموادأو المواد أولية أو  اتمنتجالمن  آلية التخلصيجب أن توجد  7.7

 تلوثها.للمواصفات أو  تهامطابق بسبب عدم رفضها

اءات والسجالت والمالحظات التي تخص مكافحة بيان يوضح فيه اإلجريجب أن  7.8

 الحيوانات والطيور والقوارض والحشرات.

 من كافة مراحل التخزين. يجب أن توجد سجالت للعينات المسحوبة 7.9

 . اجراؤهاسجل باالختبارات التي يتم  أن يوجديجب  7.10

 يجب أن يوجد سجالت لنتائج التحليل. 7.11

( يوًما بعد انتهاء 180مدة ال تقل عن )ل يجب أن يتم االحتفاظ بالعينات المرجعية 7.12

 .فترة الصالحية

 سنوات قبل اتالفها. 3أن تحفظ السجالت لمدة ال تقل عن يجب  7.13
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  التي يجب توفيرها واالحتفاظ بها: سجالتأنواع ال 7.14

 تركيزه، األصناف الواردة: )اسم المنتجو ليةوالمواد األوبيانات كميات سجل ب ،

 رقم التشغيلة، تاريخ الصالحية، رقم فاتورة الشراء وتاريخها(. بلد المنشأ،

 سجالت للعينات المسحوبةونتائجها، و ليةوسجالت تحليل المواد األ. 

 والمواد المرفوضة سجالت اإلتالف. 

  المباعة. المنتجاتسجالت 

 اسم الصنف، رقم التشغيلة، تاريخ المباعةالمنتجات وبيانات كميات سجل ب( :

، رقم فاتورة البيع وتاريخها، توقيع من قام بالصرف، البيعالكمية، جهة اإلنتاج، 

 والمتبقي(.

  سجالت للعينات المسحوبةو المباعة ونتائجها،سجالت تحليل المنتج.. 

 سجالت شكوى العمالء. 

 سجالت تدريب العاملين. 

 .سجالت التنظيف  
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 العلفية: المنتجاتاستالم منطقة  تاشتراطا 8

 من الباب الثالث. 7إلى  1فقرة  فياالشتراطات العامة مراعاة ما ورد ب 8.1

من مصدرها  التأكد توفير مستندات تساعد على يجب المنتجاتعند استالم  8.2

 .منتجمع االشتراطات الخاصة بكل  ومطابقتها

 يجب عدم تداول أي منتج مجهول المصدر أو غير مسجل لدى الهيئة. 8.3

 .ه لغرض التتبعيعطى رقم معين لكل منتج يتم استالم أن يجب 8.4

 .يتم فحص المواد المستلمة فيزيائياً وقياس درجة الحرارة والرطوبةأن  يجب 8.5

دخول الشاحنة لمكان  لضمانآلية  أن توجد يجبفي حال تخزين أعالف سائبة  8.6

  لتجنب األخطاء في عملية التفريغ. التفريغ الصحيح

التفريغ اثناء  مين منطقةأعزل وتأن يتم يتم  يجبفي حال تخزين أعالف سائبة  8.7

 .عملية التفريغ

يتم اغالق نقاط التفريغ عند االنتهاء من أن  يجبفي حال تخزين أعالف سائبة  8.8

 .استخدامها بشكل جيد وآمن

الغبار والبودرة الناتجة من من  التخلصيتم  أن يجبفي حال تخزين أعالف سائبة  8.9

 .عملية التفريغ

 .ملوثأو طابق للمواصفات في حال تم رفض منتج غير مآلية  أن توجد  يجب 8.10

 آمنةآلية يجب أن توجد للمستودعات التي يوجد بها تخزين مواد علفية سائبة، ف 8.11

لتجنب األخطاء في  لمكان التفريغ الصحيحبشكل سلس لضمان دخول الشاحنة 

  عملية التفريغ.

للمستودعات التي يوجد بها تخزين مواد علفية سائبة، وجود إجراء فعال وآمن  8.12

 فة خزانات المواد العلفية األرضية.يضمن نظا
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  :تخزينال منطقة تاشتراطا 9

 من الباب الثالث. 8إلى  1في فقرة مراعاة ما ورد باالشتراطات العامة  9.1

مواد التنظيف، كيمائية أو لها تأثير سلبي مثل  تخزين أي موادأن يتم تجنب  يجب 9.2

 العلفية. الموادبجانب  أو المبيدات وما في حكمها

ال أو للمخازن والصوامع الوارد ( بحيث يكونFIFOم تطبيق نظام )يتأن  يجب 9.3

 .الأو ه واستخدامهفيصريتم ت

المنتجات، أو رفوف التخزين فوق  تكثيفأو يراعى عدم حدوث تنقيط يجب أن  9.4

 أوأي معدات قد يحث منها تنقيط أو بحيث يتم تجنب التخزين تحت المكيفات 

 .تسرب

 على األرض مباشرة. المصنعة أو المعبأةت يجب عدم تخزين المواد والمنتجا 9.5

 يجب عدم تخزين األعالف خارج المستودعات. 9.6

أو مفصولة بشكل واضح داخل المخازن  المنتجاتتكون أماكن تخزين أن  يجب 9.7

 .المستودعات

يتم التي  السائبةالعلفية مخصصة للمواد  مناطق منفصلةأو صوامع  أن توجد يجب 9.8

  .تخزينها بشكل سائب

حسب  منتجوالرطوبة المناسبة لتخزين كل  حرارةدرجة تم مراعاة يجب أن ي 9.9

 المواصفات واللوائح الفنية الخاصة به.

رطوبة معينة فيجب أو في حال وجود منتجات موضح على بطاقتها درجة حرارة  9.10

 االلتزام بها.

وذلك في حالة كان  ،التي تحتاج تبريد للمنتجاتمخزن  يجب أن يتم تخصيص 9.11

 .ات أخرى ال تحتاج تبريدالمخزن به منتج

يجب تخصيص  حيوانيالذات أصل  في المنشآت المصرح لها بتخزين المنتجات  9.12

 مخزن مبرد لهذه المواد.
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 الزيتية. أوالسائلة للمنتجات  ةمناسب يلةأو وس مناسب يوجد مخزنأن  يجب 9.13

 :التحميل والنقل تاشتراطا 10

صة بالممارسات الصحية بنقل مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المواصفة السعودية الخا

 : يجب مراعاة ما يلي   SFDA.FD 40األعالف المعبأة والسائبة 

 .يوجد منطقة مخصصة للتحميل والنقلأن يجب  10.1

 .لضمان تعبئة المنتجات في السيارات المخصصة لها آلية أن توجد يجب 10.2

 المستودع لغرض عمليات التتبع.يوجد سجل لعمالء أن  يجب 10.3

 .موضح فيها جميع المعلومات مستنداتنة على تحتوي الشحأن  يجب 10.4

 .الشاحنات وتنظيفها والتأكد من سالمتها قبل التحميل تنظيف وتطهيريتم أن  يجب 10.5

 .بتطهير وسيلة النقل تثبتمستندات الحرص على توفير  يجب 10.6

 .يتم تغطية األعالف المعبأة بأكياس بعد االنتهاء من تحميلها بالشاحنات أن يجب 10.7

 .م الشاحنات المعبأة باألعالف السائبةيتم خت أن يجب 10.8

 

 والزوار: السالمة المهنية للعاملينإضافية خاصة  تاشتراطا 11

يجب وجود تدابير للصحة مهنية بحيث توضح إجراءات السماح للعاملين أو  11.1

 الموظفين المرضى بالحضور للعمل من عدمه.

، السقوط، لتجنب حوادث االرتطاممهنية المة للسالالتدابير الالزمة اتباع أن يجب  11.3

 .االنزالق، التعثر، وغيرها من الحوادث واإلصابات المهنية المحتملة

 .ليةأويجب توفر أدوات إسعافات  11.4

  .، ويفضل أن يكون موحديرتدي العاملون زي مناسب لمنطقة عملهمأن يجب  11.5

 ات واألحذيةالخوذمعدات الوقاية والسالمة الشخصية أثناء العمل، )توفير يجب  11.6

 لكافة العاملين. (المناسبة
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على إجراءات وأدوات تحث وتساعد وتضمن حفاظ العاملين يوجد أن  يجب 11.7

 .النظافة الشخصية

 .الحفاظ على درجة مناسبة من النظافة الشخصيةيجب على العاملين  11.8

يدي أو الزائرين بغسل األمكان مخصص يسمح للعاملين يوجد أن  يراعى 11.9

 التخزين. منطقة عقيم قبل الدخول إلىواألرجل والت

رف تغيير مالبس ودورات المياه الخاصة بالعاملين نظيفة تكون غ أن يجب 11.10

 ومعزولة.

يفتح مباشرة على  مياهالودورات رف تغيير مالبس غمدخل  يكونيجب أال  11.11

 خزين.طقة التمن

تلك التي تعمل بواسطة أو أن تكون مغاسل األيدي تعمل بشكل آلي  يفضل 11.12

 إطفائها استخدام األيدي بشكل مباشر.أو بالقدم بحيث ال يتطلب عملها أو فق المر

هم العاملين الذي يحملون أمراض قد تنتقل عبر المنتجات العلفية يجب إبعاد 11.13

 .ل األعالفاومناطق تد عن

 يجب توفير معقمات ايدي في مناطق اإلنتاج والتخزين. 11.14

 والعمليات المنوطة بهم. يجب وجود آلية لتدريب العاملين على اإلجراءات 11.15

معدات وزي مناسب  يجب توفير إجراءات مخصصة للزوار تتضمن ارتداء 11.16

، بهدف (المناسبةوالجزم ات ، )الخوذالزيارةالوقاية والسالمة الشخصية أثناء 

 على سالمتهم وسالمة المنتجات. الحفاظ

يوجد مكان مخصص لتغيير المالبس ودورات مياه خاصة بالعاملين أن  يجب 11.17

 المستودع.قريبة من 

أن تكون أسطح، أسقف، أرضيات دورات المياه ملساء وغير ممتصة  يراعى 11.18

 للماء والرطوبة وألوانها فاتحة.
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أن تكون دورات المياه بالتجهيزات المناسبة للعاملين مثل الصابون،  يراعى 11.19

 راق التنشيف، معقم األيدي، والماء الساخن.أو

روائح أو منع تراكم الروائح الكريهة أن تكون بها تهوية كافية ت يراعى 11.20

 المنظفات وتسمح بتجدد تيار هوائي نقي.

 مح باستخدامها وتنظيفها بشكل آمنأن تكون بها إضاءة كافية تس يراعى 11.21

التدابير الالزمة لتجنب حوادث االرتطام عن طريق  المستودعيتبع أن يجب  11.22

 .المستودعتحديد المسارات داخل 

  .ي موحد مناسب لمنطقة عملهميرتدي العاملون زأن يجب  11.23

يرتدي العاملون معدات الوقاية والسالمة الشخصية أثناء العمل، أن يجب  11.24

 .(المناسبةوالجزم ات )الخوذ

  :التخزين لدى الغيربعملية  خاصة تاشتراطا 12

ينبغي أن تتوافر عدد  في الباب الثالث 11إلى  1مع مراعاة ما ورد باالشتراطات من فقرة 

 في العقد بين الطرفين:ذكرها  الشروط الواجباالحكام ومن 

يجب حصول المستأجر على التراخيص الالزمة من الهيئة التي تجيز له التخزين   12.1

 .للمنتجات العلفية الخاصة به لدى الغير قبل استخدام المنطقة المخصصة له

يجب أن يشتمل العقد بين الطرفين على تحديد المسؤول عن نقل المنتجات العلفية  12.2

ن والى المستودع بحسب ما تحدده الشروط الفنية الواردة في أسس ممارسة م

 التخزين الجيد.

في  ةان تكون المناطق المخصصة للمستأجرين محدده في العقود وموضح 12.3

 سجالت المستودع.

يجب ان يشتمل العقد على الواجبات والمسؤوليات الكاملة لكل من الطرفين على  12.4

 :وجه الخصوص لكل مما يلي

 ستالم والتسليماال 
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 االتالف 

 .السحب واالستدعاء 

 قبل انتهاء العقد السابق.أو يجب توقيع عقد جديد بين الطرفين عند  12.5

ً يقضي بعدم السماح للمستأجر بتخزين منتجات  12.6 يجب ان يتضمن العقد نصا

 لدى الهيئة. ةغير مسجلأو مجهولة المصدر 

في  10إلى  1ن فقرة بتطبيق ما ورد باالشتراطات م يلتزم المستودع المؤجر 12.7

 الباب الثالث. 

 ةمخاطبيه انتهائه يجب علأو لة فسخ العقد في حابأنه يلتزم المستودع المؤجر  12.8

الهيئة بذلك ويتحمل المسؤولية النظامية عن وجود أي من المنتجات العلفية 

 .بالمستودع بدون وجود عقد جديد للمستأجر

الفعلية في تطبيق التعاميم الصادرة المؤجر المسؤولية النظامية والمستودع يتحمل  12.9

من الهيئة فيما يخص السماح والتسهيل لموظفي الهيئة بسحب عينات من 

 المنتجات الموجودة داخل المستودع

 م   20تقل المساحة المسموح بها للتخزين للغير عن  ان ال 12.10
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 مواصفات ولوائح فنية واشتراطات تهمكالباب الرابع: 

 شتراطاتاللوائح فنية والمواصفات وف منها إرشاد المنشآت العلفية ألهم الهذه القائمة الهد

االهتمام ومتابعة  بضرورة المنشآت العلفيةمسؤولية  وهذا ال يخلي باألعالف،ذات العالقة 

واالشتراطات المستجدة أو المحدثة أو التعاميم التي تصدرها الهيئة المواصفات اللوائح كافة 

 أو تتبناها.

 طريقة الحصول عليها فات / اللوائح / االشتراطاتالمواص

ملوثات والسموم في األغذية لل الالئحة الفنية

 SFDA.FD 193واألعالف

 على موقع الهيئة المتجر االلكتروني للمواصفات

 .االلكتروني

المعايير الميكروبيولوجية في االعالف  الفنية ةالالئح

 SFDA.FD 39والحدود القصوى المسموح بها 

 على موقع الهيئة المتجر االلكتروني للمواصفات

 .االلكتروني

مواصفة الممارسات الصحية لنقل األعالف المعبأة 

 SFDA.FD 40والسائبة 

 على موقع الهيئة المتجر االلكتروني للمواصفات

 .االلكتروني

 النشاطات على موقع الهيئة االلكتروني. دليل تسجيل المنتجات العلفية

 .االلكترونيعلى موقع الهيئة  المركز اإلعالمي صادرة من الهيئة التعاميم ال

 

 

 


