
 

 

 
 

 

 
ا املخابزابقايا  لستخدام عامةالشتراطات لاادليل 

االحيواناتفي تغذية 
 

 
 

ا :املجال 1

بقايا ن الناتجة عي املنتجات العلفية العامة الواجب توفرها فاالشتراطات الدليل ب اختص هذي

 لحيوانات.في تغذية اواملستخدمة  خابز واملخبوزاتامل

 

ا :التعاريف 2
 

م او املخبوزة التي يتم الحصول من إعادة تدوير املتبقي من املواد الخابقايا املخابز: هي املنتجات 

  .الفطائر، العجين، ، الرجيعالخبزالخبز وبقايا  مثلفي صناعة املخابز 

 

 :الصحية والقياسية املتطلبات 3

ا  : القياسية التالية تتوفر الشتراطاتيجب ان 

  خصة من الجهات املختصة.املصدر ومن مصادر مر بقايا املخابز معروفة  أن تكون  3-1

 مع املواصفات السعودية والخليجية واألدلة االرشادية.بقايا املخابز أن تتوافق كافة  3-2

 املواصفاتالصالحية او تحتوي على مواد ضارة بحسب ما تحدده ال تكون منتهية أ 3-3

 . السعودية والخليجية واألدلة االرشادية

 الحتماليةنظرا  واملطاعم )االفراد( ازل املنفي  املستهلكة ومشتقاته املخابز بقايا  استبعاد 3-4

 تلوثها بدرجة أكبر مما هي عليه من املصادر األخرى املذكورة.

 منتجات من ذات أصل حيواني. أو التي تحتوي على مكونات  املخابز  استبعاد بقايا 3-5

مواد التعبئة واالكياس البالستيكية، قطع مثل من املواد الغريبة  خالية تكون  أن 3-6

 اج، والحديد، البالستيك والخشب. الزج
 بقاياهان تكون خالية من الحشرات بأطوارها والقوارض وأجزائها وإفرازاتها وكافة أ 3-7

 واملخلفات الحيوانية التي يمكن أن تضر بصحة الحيوان.

 



 

 

 
 

 

 

 

 أو  الحيوان بصحة ضارة أخرى  مواد أية أو  هرمونية نمو  منشطات على تحتوي  أال  3-8

 .اإلنسان

عالمات التعفن والتحلل الظاهري والتزنخ والتكتالت الغريبة والروائح من  أن يكون خالي 3-9

 .غير املرغوب فيها

الخاصة  ةاملواصفة القياسيفي  كروبيولوجية عن الحدود الواردةيتزيد الحدود امل ال أ 3-10

 .  SFDA.FD 39رقم األعالف املسموح في  كروبيولوجيةياملباملعايير 

 عامةالفنية ال واصفةفي امل الحدود القياسية الواردة وم عنوالسمال تزيد نسبة امللوثات أ 3-11

 .SFDA.FD 193واألعالف رقم  األغذية في والسموم للملوثات

 الحدودمواصفة  في الواردة القياسية الحدود عن املبيدات ملتبقيات األعلى الحد يزيد ال أ 3-12

  والغذائية الزراعية املنتجات في اآلفات مبيدات لبقايا بها املسموح القصوى 

(SFDA.FD GSO 382). 

 كحد اقص ى.  %13كون نسبة الرطوبة في املنتج النهائي ال تتعدى ت أن 3-13

مثل مضادات االكسدة والفطريات  االضافات العلفية املصرح بهاأن تستخدم فقط  3-14

 .SFDA.FD 37بحسب املواصفة السعودية رقم 

 ومستودعات ملصانع فنيةال االشتراطات دليل في الواردة الفنية االشتراطات تطبيق 3-15

 الهيئة. موقع على واملنشور  األعالف

 

 :أخذ العينات 4

 أن  4-1
 
 األعالف عينات أخذ طرق الفنية ل السعوديةللمواصفة القياسية  تؤخذ العينات طبقا

 .SFDA.FD GSO 999  رقمالحيوانية 

ا للمواصفة القياسية يتم تجهيز العينات أن  4-2 ز تجهي –عالف الفنية لل  السعوديةطبق 

 . SFDA.FD GSO ISO 6498رقم  عينات االختبار 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 والتعبئة: النقل والتخزين 5

باملمارسات الصحية لنقل مع عدم اإلخالل بما نصت عليه املواصفات السعودية الخاصة 

 :يجب مراعاة ما يلي ،  SFDA.FD. 40األعالف املعبأة والسائبة رقم

فة ومحكمة اإلغالق ملنع حدوث أي تلوث أو أن يعبأ املنتج النهائي في عبوات سليمة ونظي 5-1

 تسرب ملحتوياتها.

 .أن تكون العبوات مصنوعة من مواد ال تؤثر على املنتج وخصائصه 5-2

 والتلوث. امليكانيكي التلف من العبوات تحمي وبطريقة بعناية وتداوله العلف نقل يتم أن 5-3

املواد  نقل في هااستخدام يسبق لم املنتج نقل في املستخدمة النقل وسائل تكون  أن 5-4

 .ضارة أو  السامة مواد أو الكيمائية 

و مصادر املياه أشعة الشمس أ بعيدة التهوية جيدة جافة نظيفة مخازن  في املنتج يخزن  أن 5-5

 .والقوارض الحشرات من والوقاية ضارة مواد أيةأو املواد الكيمائية أو وتسربها 

 

ا :البيانات اإليضاحية 6

املعيار العام لبطاقة البيان على  -بطاقة البيان الفنية بفة نصت عليه املواصأن تطبق ما  

 . SFDA.FD GSO 2487رقم  عبوات املواد العلفية

 

 


