
أمثلة تطبيقيـة
لكيـفـيـــة كتابـــة بطـاقــــات
التعبئة لمنتجات األعالف



هذه النماذج توضيحية وال تغني عن الرجوع 
لدليل تسجيل المنتجات العلفية على موقع 

الهيئة العامة للغذاء والدواء

2 �ت��������� �������� ����������
�ت ا���ف���� ��
ا��	

تنوية

�ن���� ��� أو ر�� ( ���� ا��� * ��
 ���� X أو ا�	
�ال� أو ��ر�� ا�����ء...)
� ��� أو ������ أو ر�� ا�
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Feed Material | العلف الخام

ن واحد ويقدم للحيوان بشـــكل مباشـــر أو يمكن  مكون من مكِوّ

أن يخلـــط مـــع االعـــالف األخـــرى، مثـــل: الشـــعير، فـــول الصويـــا، 

الطحالب، كربونات الكالسيوم

ويأتي على صورتين :

ســـائب ( غيـــر معبـــأ ) يشـــحن داخـــل الحاويـــات ، أو الباخـــرة، أو 

النقليات الثقيلة

علف خام ( معبأ في أكياس..... - له وزن محدد )

Feed Additive | اإلضافة العلفية الغير دوائية

ن واحد ( دون احتســـاب المـــادة الحاملة ) ويجب  مكـــون من مكِوّ

خلطـــه بالمـــاء أو العلـــف قبـــل تقديمـــة للحيـــوان، مثـــل إحتـــواء 

المنتج على عنصر معدني واحد أو فيتامين واحد فقط

Compound Feed | العلف المركب

ن من أكثر من مكون، ويقدم مباشـــرة للحيوان دون خلطه  مكـــِوّ

بالمـــاء أو العلـــف، مثل أعـــالف التســـمين، حقـــن التجريع-بالفم 

مباشـــرة-ويدخل فيـــه أيضًا منتجـــات الطيور األليفـــة التي يجب 

ثـــم تجريـــع الطائـــر الصغيـــر، كذلـــك        ومـــن 
ً
خلطهـــا بالمـــاء أوال

القوالب الملحية

�ت��������� �������� ����������
�ت ا���ف���� ��
ا��	

اضغط هنــا

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1017&from=EN
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Premix | ( أعالف مزيجه ) المخاليط

مكون من أكثر من مكون (دون احتســـاب المادة الحاملة) ويجب 

خلطة بالماء أو العلف

�����ح �������ات ا��ا�� ار�
 �

��� ا����و�� ا��

�ت������� ا�����و�� �� �����
���� أن ���ر ���� ا���� ا������� ا�� 
ا�	���� �� ا��و�� ا������ و��� �� �� أ��ى

� ا���ث����وز ��ر��������� � ) ������ و��ر���	��� و�����ن �������
���� أن �� 
���ات )

��
�� ا��	��� �� ������� ا��� ���� ������� ا����� ا� 
� أن ���� 
��� ا�����و����
وا�

���� و��� �������� ���او�� ��������� ����ح أن ا���� 
���� أن ������� 
�������

�
���ت ا����� و� ����ف ا���م ا������� ¡�� ����� ���دة �� � 
ا����ردة

��� ��� 

������ 
 ا������

إ���ر�����
�����ت ا��������ت ا����ا�������� �����
�� ا�����
����� ������� �������� ا��	                  و�

¤¥�( ا����ردة ) 

 �����ن
���ت� ا��

�������� ����ت و����� ����� ا����� ���� و�¦�� 

�ت��������� �������� ����������
�ت ا���ف���� ��
ا��	
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مثال على   
بطاقة تعبئة لعلف خام سائب مستورد

مثال على   
بطاقة تعبئة لعلف خام سائب محلي

�ت��������� �������� ����������
�ت ا���ف���� ��
ا��	

Product name: maize Bulk
Feed classification: feed material 
Date of harvest( production ): xxxxx
Agricultural registry Number: xxxxx
Manufacturer: Y company for 
feed, Saudi Arabia- Riyadh, 
Mobile: xxxxx
country of production: Saudi Arabia
Storage: store at temperature not 
exceeding x C and humidity not 
exceeding  x% away from sun light
Date of expiration: ***

§��ا�� ا��	��: ذرة ©��اء �
��	�� ا����: ��» ��م

xxxxx :(ا����ج)��¡ر�� ا���
س  ������® ا�� �����ردة:   �� ا�¢���

xxxxxxxx  :ال��¥��ف� ا���ض� �
���� ص ����ف-��® :����
 ا�¢����� ا��	�

ا�����ت ا����ة ا�������
ا�¢�� ا����رة: ®��� �� ����ف

دو�� ا����ج: ا�����ت ا����ة
وط ا��¦��: ��±ن �� در� °�ارة ����� 
�� %x ���²ودر� ر �����  x �� �����±� 

��ن �	�� �� أ®	� ا�³��
xxxxx  :ر�� ا�����ء��

Product name: maize Bulk
Feed classification: feed material 
Date of harvest(production): xxxxx
Importer: X company for feed, 
Riyadh, mobile phone: xxxxxxxx
Manufacturer: Y company, USA- 
Exporter: B company, USA-Arizona
Company of production: USA
Storage: store at temperature not 
exceeding   x C and humidity not 
exceeding  x% away from sun 
light
Date of expiration: ***

§��ا�� ا��	��: ذرة ©��اء �
��	�� ا����: ��» ��م

xxxxx :(ا����ج)ر�� ا�¡��د��
xxxxx :¨ا��را� ©
ر�� ا� 

���� ص ����ف-��® :����
 ا�¢����� ا��	�
�	�د���ا����ض���ا��  ����ا�	���  ������ ا�

xxxxx :ال��
��� ا�	���� ا��	�د��دو�� ا����ج: ا�
وط ا��¦��: ��±ن �� در� °�ارة ����� 
�� %x ���²ودر� ر �������� x �� �����±� 

��ن �	�� �� أ®	� ا�³��
xxxxx  :ر�� ا�����ء��

0

0
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مثال على   
بطاقة تعبئة لعلف خام مستورد

�ت��������� �������� ����������
�ت ا���ف���� ��
ا��	

ا�� ا��	��: ®	��
��	�� ا��	��: ��» ��م

���ت ا��	��: ®	����
µ�� 1 ��� :©�����������¡ا��

���ري� x :�ا����
%x     : ���ª� �� ا�

%x     :�¢	ا� �� �
%x      :��و� �� ا��
%x      :ا»���ف �� �

%x       :ن�� �� ا��¬
%x  :ى���ت ا»¯�ا��

ا�¡��ان ا�� ���ف: ا�·��م� ا���
 ا�±ض � ا���¦�ام: ��¸¦�� ا�·��م وا���

��ة أو��®�
� ���¥� ������²� ا������¦�ام: �ª 
���� �¡ ا���ف ا���ى

وط ا��¦��: ��±ن �� در� °�ارة � �±�� ��� 
�ن �	�� ���� �� %x ������ ودر� ر��²������  x 

�أ®	� ا�³
�ت���-ا����  ����ا�  ������®  :����
ا��	�  �� ا�¢���

�  ا����ة - أر�±و�
��ف������  �����  ������® ا�� �����ردة:   �� ا�¢���

xxxxxxxx :ض� �ال�ا���
��� ا����ج: ا�����ت ا����ة
��ر�� ا�¡��د ( ا����ج ): ****

��ر�� ا�����ء: ***
xxxxx :���±¢ر�� ا��

µ�� 50 :¨�ا��زن ا���
 ������ك ا����ا��

��¡ ا���ف�� �������م 

Product name: barley 
Feed classification: feed material
Ingredient: barley
Analysis: per 1 kg
Energy:        x Calorie
Moisture:      x %
Starch:      x %
Protein:        x %
Fibers:          x %
Fat:              x %
Other components: x %
Target Animal: sheep and camel
Indication: for sheep and camel feed
Direction of use: directly to the animal 
or mix it with other feed
Storage Condition: store at temperature 
not exceeding x C and humidity not 
exceeding  x% away from sun light
Manufacturer: X company, USA-Arizona
Importer: B company for feed, Riyadh, 
mobile phone: xxxxxxxx
Country of production: USA 
Date of Harvest ( production ): ***
Date of expiration: ***
Batch Number: xxxxx
Net weight : 50kg
For animal consumption
For animal Feed plant 

�ع ا��¡��©� 
� � ا��	��

 ��� ا¯���ر
 إ��ى ¬���

 ا����ر��

0



�ت7��������� �������� ����������
�ت ا���ف���� ��
ا��	

ا�� ا��	��: أي �� ��
��	�� ا��	��: ��»  ��م

���ت ا��	��: ��������ت ا���د��م��
µ�� 1 ��� :©�����������¡ا��

���ت ا���د��م: %99����
ا�¡��ان ا�� ���ف: ا��¥�ر

����»�°  �����د�	� ا������¦�ام:   ����  ا�±���ض 
 ا�	�ة

��ام �¡ 1 ����������ام: ���¤ 10 ���� ا����¥��² 
«��

وط ا��¦��: ��±ن �� در� °�ارة � �±�� ��� 
�ن �	�� ���� �� %x ������ ودر� ر��²������  x 

�أ®	� ا�³
�ت���-ا����  ����ا�  ������®  :����
ا��	�  �� ا�¢���

-� ا����ة-أر�±و�
��ف������  �����  ������® ا�� �����ردة:   �� ا�¢���

xxxxxxxx :ض� �ال�ا���
��� ا����ج:  ا�����ت ا����ة ا�������

��ر�� ا����ج: ****
��ر�� ا�����ء: ***

xxxxx :���±¢ر�� ا��
µ�� 50 :¨�ا��زن ا���

 ������ك ا����ا��
��¡ ا���ف�� �������م 

Product name: ABC  
Feed classification: feed material
Ingredient: Sodium bicarbonate  
Analysis: per 1 kg
 Sodium bicarbonate 99%
Target Animal: cows 
Indication: To neutralize stomach acidity
Direction of use: mix 10g/1 kg of feed.
Storage Condition: store at temperature 
not exceeding x C and humidity not 
exceeding  x% place away from sun light
Manufacturer: X company, USA-Arizona 
Importer: B company for feed, Riyadh, 
mobile phone: xxxxxxxx
Country of production: USA 
Date of production: ***
Date of expiration: ***
Batch Number: xxxxx
Net weight : 50kg
For animal consumption
For animal Feed plant

 ��� ا¯���ر
 إ��ى ¬���

 ا����ر��

مثال آخر على   
بطاقة تعبئة لعلف خام مستورد

0



8 �ت��������� �������� ����������
�ت ا���ف���� ��
ا��	

مثال على   
بطاقة تعبئة لعلف خام محلي

ا�� ا��	��: ®	��
��	�� ا��	��: ��» ��م

���ت ا��	��: ®	����
µ�� 1 ��� :©�����������¡ا��

���ري� x :�ا����
%x     : ���ª� �� ا�
%x      :��و� �� ا��
%x      :ا»���ف �� �

%x       :ن�� �� ا��¬
%x           :�¢	ا� �� �
%x  :ى���ت ا»¯�ا��

ا�¡��ان ا�� ���ف: ا�·��م� ا���
 ا�±ض � ا���¦�ام: ��¸¦�� ا�·��م وا���

��ة أو��®�
� ���¥� ������²� ا������¦�ام: �ª 
���� �¡ ا���ف ا���ى

وط ا��¦��: ��±ن �� در� °�ارة � �±�� ��� 
�ن �	�� ���� �� %x ������ ودر� ر��²������  x 

�أ®	� ا�³
����� –ا������� ا��� ا����� ا�������µ و�	�ا��: ®

 ا�	���� ا��	�د��-�
�ك
������� �� –ا��� ا����� ا��¢����ي و�	�ا��: ®

xxxxxxxx :ض� �ال�ا�	���� ا��	�د��-ا���
 ا����� ا�¢����� ا��	�
� و�	�ا���: ����� ��
��ال:�� �	�د��-ا����ض� ��ا��  ����ا�	���  ������ –ا�

xxxxxxxx
��� ا�	���� ا��	�د����� ا����ج: ا�

��ر�� ا����ج: ****
��ر�� ا�����ء: ***

xxxxx :���±¢ر�� ا��
µ�� 50 :¨�ا��زن ا���

 ������ك ا����ا��
��¡ ا���ف�� �������م 

Product name: barley 
Feed classification: feed material
Ingredient: barley
Analysis: per 1 kg
Energy:        x Calorie
Moisture:      x %
Protein:        x %
Fibers:          x %
Fat:              x %
Starch:         x %
Other components: x %
Target Animal: sheep and camel
Indication: for sheep and camel feed
Direction of use: directly to the animal 
or mix it with other feed
Storage Condition: store at temperature 
not exceeding x C and humidity not 
exceeding  x% away from sun light
Seller: X company, Kingdome of Saudi 
Arabia- Tabuk 
Purchaser: B company for feed, King-
dome of Saudi Arabia- Riyadh, Mobile: 
xxxxxxxx
Manufacturer: B company for feed, 
Kingdome of Saudi Arabia- Riyadh, 
Mobile: xxxxxxxx
Country of production: Saudi Arabia 
Date of production: ***
Date of expiration: ***
Batch Number: xxxxx
Net weight: 50kg
For animal consumption
For animal Feed plant 

�ع ا��¡��©� 
� � ا��	��

 ��� ا¯���ر
 إ��ى ¬���

 ا����ر��

0



�ت9��������� �������� ����������
�ت ا���ف���� ��
ا��	

مثال على   
بطاقة تعبئة لعلف مركب سائب محلي

µ°� : ��» دوا���	ا�� ا��
��	�� ا��	��: ��» ���§

����ل ©�� §���������ت ا��	��: ذرة ©��اء� ���� 
� ��م ��ا���د� �ت �������� ���م� �����ا�� �ت �������� 

���� د�������� أ� ���
:µ�� 1 ��� :©�����������¡ا��

���ري� x             :�ا����
%x          : ���ªا�
%x          :��وا��
%x           :ا»���ف
%x           :ن�ا��¬
x%              :�¢	ا�

������ أ:        x و°�ة دو��
������ د:        x و°�ة دو���

µ��� x      :م�ا� ���	�
µ��� x      :م�� ���ا�

µ°��ج ا�ا�¡��ان ا�� ���ف: ا��
µ°��ج ا�ا�±ض � ا���¦�ام: ����� ا��

��ار 100 �ام��¥��م �������²� ا������¦�ام: �¥ª 
�� ا��ا°�¿ أو ��¾ °�§ ا�������� 

وط ا��¦��: ��±ن �� در� °�ارة � �±�� ��� 
�ن �	�� ���� �� %x ������ ودر� ر��²������  x 

�أ®	� ا�³
��ف� ا����ض������ X ������® :����
 ا�¢����� ا��	�

xxxxxxxx :ال�
��� ا�	���� ا��	�د����� ا����ج: ا�

��ر�� ا����ج: ****
��ر�� ا�����ء: ****

ر�� ا��¢±���: ****
§��� :¨� ا��زن ا���

�ر�¡���³� ���������م ���� ��������ك ا����ا������ 
ا��وا�

Product name: broiler fattening feed
Feed classification:  compound feed 
Ingredient: maize, soybean meal, calcium 
carbonate, sodium selenite, vitamin A, 
vitamin D
Analysis: per 1 kg:
Energy:            x Calorie
Moisture:          x %
Protein:            x %
Fibers:             x %
Fat:                 x %
Starch:             x%
Vitamin A:        x IU
Vitamin D:        x IU
Selenium: x mg
Calcium: x mg
Target Animal: broiler
Indication: broiler fattening 
Direction of use: d100 g per chicken , 
or according to strains
Storage Condition: store at temperature 
not exceeding   x C and humidity not 
exceeding  x% away from sun light
Manufacturer: X company for feed, 
Riyadh, mobile phone: xxxxxxxx
Country of production: Saudi Arabia 
Date of production: ****
Date of expiration: ****
Batch Number: *****
Net weight: Bulk
For Animal Consumption-use in poultry 
project 

��¬ ���� 
���ا��¡���© ���

0



10 �ت��������� �������� ����������
�ت ا���ف���� ��
ا��	

مثال على   
بطاقة تعبئة لعلف مركب 

µ°� ج�ا�� ا��	��: ��» ���� د
��	�� ا��	��: ��» ���§

����ل ©�� §���������ت ا��	��: ذرة ©��اء� ���� 
� ��م� ��ا���د� �ت �������� ���م� �����ا�� �ت �������� 

���� د�������� أ� ���
:µ�� 1 ��� :©�����������¡ا��

���ري� x             :�ا����
%x          : ���ªا�
%x          :��وا��
%x           :ا»���ف
%x           :ن�ا��¬
%x                �¢	ا�

������ أ:         x  و°�ة دو��
������ د:        x و°�ة دو���

µ��� x      :م�ا� ���	�
µ��� x       :م�� ���ا�

µ°��ج ا�ا�¡��ان ا�� ���ف: ا��
µ°��ج ا�ا�±ض � ا���¦�ام: ��¸¦�� ا��

�ج������ة �����®�
��م ���¥� ����²� ا������¦�ام: ª 
�� ا���م ����� µ100 ل�	�

وط ا��¦��: ��±ن �� در� °�ارة � �±�� ��� 
�ن �	�� ���� �� %x ������ ودر� ر��²������  x 

�أ®	� ا�³
��ف� ا����ض������ X ������® :����
 ا�¢����� ا��	�

xxxxxxxx :ال�
��� ا�	���� ا��	�د����� ا����ج: ا�

��ر�� ا����ج: ****
��ر�� ا�����ء: ****

ر�� ا��¢±���: ****
µ�� 40 :¨�ا��زن ا���

 ������ك ا����ا��
��¡ ا���ف�� �������م 

Product name: brolier fattening feed
Feed classification:  compound feed 
Ingredient: maize, soybean meal, calci-
um carbonate, sodium selenite, vitamin 
A, vitamin D
Analysis: per 1 kg:
Energy:            x Calorie
Moisture:          x %
Protein:            x %
Fibers:             x %
Fat:                   x %
Starch:             x%
Vitamin A:        x IU
Vitamin D:        x IU
Selenium: x mg
Calcium: x mg
Target Animal: broiler 
Indication: for broiler fattening
Direction of use: directly to the animal, 
100g/chicken/day
Storage Condition: store at temperature 
not exceeding x C and humidity not 
exceeding  x% away from sun light
Manufacturer: X company for feed, 
Riyadh, mobile phone: xxxxxxxx
Country of production: Saudi Arabia 
Date of production: ****
Date of expiration: ****
Batch Number: *****
Net weight : 40 kg
For animal consumption
For animal Feed plant

 ��� ا¯���ر
 إ��ى ¬���

 ا����ر��

0



�ت11��������� �������� ����������
�ت ا���ف���� ��
ا��	

مثال على   
بطاقة تعبئة لعلف مركب للحيوانات األليفة- مستورد

��	�� ا����: ��» ���§
   ا�� ا��	��: ��� ��ت

ا�¡��ان ا�� ���ف: ا�¥�¤
�� ا���م ¤¥�� µ 20 :ا���¦�ام �²�ª

�دو�� ا����ج :�����
�� %x ���²ر ������ x  ����� ودر���� °�ارة � �±�� ����±ن �� در��وط ا��¦�����: ������ 

��ن �	�� �� أ®	� ا�³��
xxxxxxxx :ض� �ال�ا�¢�� ا�� ��ردة: ®��� X ����ف� ا���

��ر�� ا�����ء: ****
xxx : ���±¢ر�� ا��

مثال على   
بطاقة تعبئة لعلف مركب للحيوانات األليفة- محلي

����� �²�ª ·¸	� �ا����� ���� 

������� ا������ ����� ا��



12 �ت��������� �������� ����������
�ت ا���ف���� ��
ا��	

�ا�� ا��	��: ��ور ا��
����� ��� ��	�� ا��	��: إ«

(�� ����������ت ا��	��: أ���ر�Á أ�� (��
ا��¡�����������©: ��� 1 ���:
%X      :¨� ������

%X        ( ����� دة�� ) XX
�ر���ا�¡��ان ا�� ���ف: ا�·��م� ا��وا�� ا��¥

��±� ا����ل�ا��� � ا�
��ان��ا��� ��اد ���� ا������¦�ام:   ����  ا�±���ض 

�� ��������
�ء�²� ا���¦�ام: ���¤ �¡ ا�ª

��± وا��¥�ر: 1/��10 ��� ��ء�م وا��·��
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Product name: Power Animal
Feed classification: Additive feed 
Ingredient:  Ascorbic Acid (vitamin C)
Analysis: per 1 liter:
Vitamin C    X%
XX   (carrier)           x% 
Target Animal: sheep, poultry, cows, 
camel, goats and horses 
Indication: Supply animal with vitamin C  
Direction of use: mix with water
Sheep, goat, cow:10ml/1 liter
poultry:  10ml/5 liter
Camel, horses: 40 ml/5 liter
Storage Condition: store at temperature 
not exceeding   x C and humidity not 
exceeding  x% place away from sun 
light
Manufacturer: X company, USA-Arizona
Importer: B company for feed, Riyadh, 
mobile phone: xxxxxxxx
Country of production: United States
Date of production: ****
Date of expiration: ****
Batch Number: *****
Net weight: 1 liter
For animal consumption
For animal Feed plant

مثال على   
بطاقة تعبئة إضافة علفية ( إضافة علفية غير دوائية )
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Product name: Power Animal
Feed classification:  Premix 
Ingredient: Calcium Carbonate, vitamin 
A, vitamin D 
Analysis: per 1 kg:
Vitamin A: x IU
Vitamin D: x IU
Calcium: x mg
Target Animal: cows 
Indication: supply animal with vitamin 
A , vitamin D, and Calcium
Direction of use: mix with water 10 
g/10 liter of water
Storage Condition: store at temperature 
not exceeding x C and humidity not 
exceeding  x% place away from sun light
Manufacturer: X company, USA-Arizona
Importer: B company for feed, Riyadh, 
mobile phone: xxxxxxxx
Country of production:  United states 
Date of production: ****
Date of expiration: ****
Batch Number: *****
Net weight: 1 kg
For animal consumption
For animal feed plant 

مثال على   
بطاقة تعبئة لمخاليط إضافات علفية
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يجـــب أن يكتب اســـم المنتـــج باللغة العربية واإلنجليزية  في بطاقة التعبئة على أن يطابق االســـم 

في البرنامج اإللكتروني وشهادة حرية البيع تمامًا

شرح لجميع بنود
بطاقات التعبئة

اسم المنتج

:

يكتب تصنيف المنتج (علف مركب، مخاليط...)في بطاقة التعبئة على أن يتطابق مع ماهو مدخل 

في البرنامج اإللكتروني(مثال: علف خام، علف مركب، مخاليط، إضافة علفية غير دوائية)

تصنيف المنتج

تكتب جميع المكونات الداخلة في تركيب المنتج في هذا البند بالتفصيل بما في ذلك الفيتامينات 

و األمالح المعدنية المســـتخدمة: مثال -فيتامين أ، فيتامين د، ...كربونات الكالسيوم...،ســـيلينات 

الصوديـــوم...، كلوريـــد الصوديوم....)، ويمكن االكتفاء بذكر العبـــارات التالية (حبوب، حبوب ثانوية) 

وايضاح نوع الحبوب المستخدمة في مستند بيان مكونات المنتج، وال تقبل العبارات (زيوت نباتية، 

مشـــتقات حيوانيـــة، مشـــتقات لحـــوم، مادة ملونـــة، منكهـــة، مضاد أكســـدة، فيتامينـــات وأمالح 

معدنية....) بل يجب ذكر اسم المادة(المكون) مثل: زيت الكتان، دهن بقري، لحم بقري، فيتامين أ، 

كربونات الكالسيوم...)

المكونات

تكتب العبارة (لكل كجم، أو لكل لتر) بجانب بند التحليل، وتكتب نتيجة التحليل على هذا أساس هذا 

الوزن/أو الحجم.

يذكـــر فيه تحليـــل الفيتامينات واألمالح المعدنية والبروتين والدهون والرطوبة والطاقة –حســـب 

نوع المنتج-(يرجى مراجعة دليل تسجيل المنتجات العلفية)

التحليــل

يجب أن تتطابق أسماء الحيوانات في بطاقة التعبئة مع ماهو مدخل في البرنامج اإللكتروني، وال 

يقبل كتابة العبارات التالية (الماشية، كل الحيوانات، الطيور...) بل يجب تحديد نوع الحيوان

الحيوان المستهدف
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ال تقبـــل االدعـــاءات الطبيـــة: مثل: يعالج اإلســـهال، الكحـــة، الطفيليات، االلتهابـــات، يعالج أمراض 

الجهاز الهضمي، يرفع من الجهاز المناعي

يجـــب أن تكـــون العبـــارات واضحة وغيـــر مبهمة (مثـــال للعبارات المبهمـــة: يســـتخدم المنتج لراحة 

الحيوان!، يستخدم المنتج لتحقيق أقصى استفادة من األعالف!..)

أمثلـــة لعبارات الغرض من االســـتخدام المقبولـــة: مصدر للفيتامينات واألمـــالح المعدنية...مصدر 

لفيتامين ج...يحســـن من عمل الجهاز المناعي...يحسن من عملية الهضم...علف لتسمين الدواجن، 

األغنام....علف لتغذية الحيوان......يحسن من الخصوبة....)

الغرض من االستخدام

يوضـــح بهـــا طريقة اســـتخدام العلف لكل حيوان ذكر في بند الحيوانات المســـتهدفة مع مراعاة أن 

اإلضافات العلفية والمخاليط يجب ذكر كمية خلطها  في الماء و/أو العلف             ( مثال: للدجاج 

البيـــاض:5 جم/2لتـــر مـــاء) أمـــا العلـــف المركب فيذكـــر الكميـــة التي تقـــدم للحيوان مباشـــرة دون 

خلط(ماعـــدا األعـــالف المركبة التي يجب خلطها بالمـــاء لتصبح في صورة جاهزة لالســـتخدام مثل 

بعض منتجات الطيور الصغيرة )، والعلف الخام يمكن أن يقدم مباشرة أو يخلط بالماء أو يخلط مع 

األعالف األخرى كالحبوب واألعالف المالئة

طريقة االستخدام

وهـــو بنـــد اختيـــاري، توضـــح فيـــه الشـــركة أيـــة احتياطـــات الزمـــة إن وجـــدت، مثـــال: ال يعطـــى 

للطيور...تجنب مالمســـة العين او استنشـــاق األبخرة...،ال يعطى للعجول أقل من 4 أشهر.... على 

أن يتطابق ماهو مكتوب في البرنامج اإللكتروني

التحذيرات واالحتياطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الشركة المنتجة وعنوانها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الشركة المستوردة وعنوانها

يوضـــح فيـــه درجة حـــرارة التخزين على أن ال تتعـــدى 35مO وإال وجب ارفاق دراســـة ثباتيه للمنتج، 

كذلك ذكر درجة الرطوبة.

شروط التخزين

يجب أن يتطابق مع ماهو مكتوب في البرنامج اإللكتروني  
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بالنسبة لألعالف الخام المحلية، بحيث يقوم المشتري (أ) من شراء علف خام سائب من البائع (ب) 

ثم يقوم (أ) بتعبئة المنتج في أكياس 40 كيلو جرام، فالبائع هنا هو (ب) والمشتري هو (أ) والمنتج 

هو (أ)

اسم البائع

بالنسبة لألعالف الخام المحلية، بحيث يقوم المشتري (أ) من شراء علف خام سائب من البائع (ب) 

ثم يقوم (أ) بتعبئة المنتج في أكياس 40 كيلو جرام، فالبائع هنا هو (ب) والمشتري هو (أ) والمنتج 

هو (أ)

اسم المشتري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ اإلنتاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ االنتهاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم التشغيلة

يجـــب أن يطابـــق الوزن في بطاقة التعبئة الوزن المكتوب في البرنامج اإللكتروني وإذا كان المنتج 
سائبًا، فتكتب الكلمة: سائب، في بند الوزن الصافي في بطاقة التعبئة

إضافة عبارة واحدة من هذه العبارات على البطاقة 
For Animal consumption ( لالستهالك الحيواني )

For Animal Feed Plant ( يستخدم في مصانع األعالف )

وإذا كان المنتـــج عبـــارة عـــن علف مركب ســـائب، فتكتب إحدى هذه العبارات ( لالســـتهالك الحيواني         
الدواجـــن،                       مشـــاريع  فـــي  الحيواني-يســـتخدم  لالســـتهالك  أو:  األبقـــار،  مشـــاريع  فـــي  يســـتخدم   -

أو: لالستهالك الحيواني - يستخدم في مشاريع األبقار والدواجن. بالعربي واالنجليزي

الوزن الصافي

جميع هذه البنود تكون باللغة العربية واالنجليزية، ماعدا بندي 
المكونات والتحليل فيكتفى بكتابتهما باللغة اإلنجليزية




