
  ١٥ من ١صفحة     

  ٢٠٠٨-٢٠التعليمات الفنية االلزامية 

  تداول االعالف المركبة

  
  :تهدف هذه التعليمات الى

الذي يشغل موقعا مهما للغاية فـي قطـاع           االنتاج الحيواني   في كفاءة تحويلية عالية  الحصول على     -١

  . من خالل استعمال أعالف مناسبة وذات نوعية جيدةالزراعة

على ضـوء   للثروة الحيوانية االنتاجية الزراعية   زيادة   الهميتها في    وضع القواعد المنظمة لالعالف     -٢

  .الدور المهم الذي تلعبه االعالف المركبة في هذا المجال

وذات حيواني من خالل كون هذه االعـالف صـحية ونقيـة            نتاج ال ضمان التأثير االيجابي على اال      -٣

لحيوان او االنـسان وأن ال تـسوق        نوعية قابلة للتداول التجاري وأن ال تشكل خطرا على صحة ا          

  .بطريقة تساعد على التضليل

تزويد المستخدم بمعلومات دقيقة وذات داللة حول االعالف المركبة التي بين يديـه وعلـى               ضمان    -٤

  .االقل االعالن عن مستويات المكونات التحليلية التي لها تأثير مباشر على نوعية االعالف

ج معلومات محددة مفيدة للمشترين على بطاقات بيان منتجاتهم مع حفظ           منتجي األعالف بإدرا  إلزام    -٥

  .حق الجهات المختصة في مطالبة المنتجين توفير معلومات اضافية

اعطاء الحماية الكافية للمشترين من خالل تسويق االعالف المركبة عادة في عبـوات او حاويـات                  -٦

تثناءات لهذه القاعدة، فإنه يجب ان يتم ذلـك         مغلقة، وحيثما توجد هناك ضرورة للسماح ببعض االس       

  .في ظروف محددة خاصة تحددها الجهات المختصة

ضمان مطابقة األعالف المركبة لالشتراطات الموضوعة أثناء تداولها من خالل وضـع ترتيبـات                -٧

  .الرقابة المناسبة من قبل الجهات المختصة

  )١(مادة 

  .ركبة التي يتم تسويقها في فلسطينتسري هذه التعليمات على االعالف الم  ١-١

  :هذه التعليمات دون تحيز في االشتراطات على التاليتسري   ٢-١

  مواد العلفيةال  )أ(

  االضافات العلفية  )ب(

  في تغذية الحيواناتاو غير المستساغة المواد غير المرغوب بها   )ت(

 البيطرية على، او في،     تثبيت الحدود القصوى المسموح بها للمبيدات الحشرية والعالجات         )ث(

  .منتوجات مخصصة لالستهالك اآلدمي او الحيواني

  تنظيم اسواق المنتوجات الزراعية  )ج(

  .حددة مستعملة في تغذية الحيواناتمنتوجات م  )ح(

  .اعالف ذات استخدامات تغذوية خاصة  )خ(



  ١٥ من ٢صفحة     

  )٢(مادة 

  :التعريفات الواردة في هذه التعليمات

ل نباتي او حيواني على حالتهـا الطبيعيـة الطازجـة او المحفوظـة،              منتجات ذات أص  : االعالف  ١-٢

ومنتجاتها المشتقة صناعيا، ومواد عضوية او غير عضوية مستخدمة بشكل منفرد او خليط بوجود              

  . الحيواناتلتغذيةاو بدونها مخصصة  اضافات علفية

مخصـصة   اضافات علفيـة   خليط من المواد العلفية التي يمكن ان تحتوي على        : االعالف المركبة   ٢-٢

  .الحيوانات على شكل أعالف كاملة او مكملةلتغذية 

محسوبة على اساس محتوى رطوبـة      المقدمة للحيوان   معدل كمية االعالف اليومية     :  اليومية العليقة  ٣-٢

  .حسب الحالة االنتاجية% ١٢

 .وازنة المت يومية بسبب تركيبتهالعليقةمخاليط من االعالف كافية : اعالف كاملة  ٤-٢

يوميـة بـسبب    لعليقة  مخاليط من االعالف ذات محتوى عال من مواد معينة كافية           : اعالف مكملة   ٥-٢

 .تركيبتها اذا استعملت بالتوافق مع اعالف اخرى

% ٤٠اعالف مكملة ذات تكوين رئيسي من االمالح المعدنية وتحتـوي علـى             : معدنيةمواد علفية     ٦-٢

 .على االقل من الرماد الكلي

% ١٤ السكر وذات محتوى سكري كلي       مخلفات انتاج اعالف مكملة محضرة من     : الموالساعالف    ٧-٢

 .على االقل على شكل سكروز

  .حيوانات تنتمي الى فصائل عادة ما يتم تربيتها او استهالكها من قبل االنسان: الحيوانات  ٨-٢

ها، ولكن ليس بهدف استهالكها، من      حيوانات تنتمي الى فصائل عادة ما يتم تربيت       : الحيوانات االليفة   ٩-٢

  .قبل االنسان باستثناء ما يتم تربيته من اجل الفراء

اعالف مركبة تقدم بشكل جاف او بعد تخفيفها في كمية معينة مـن سـائل لتغذيـة                 : لحليبال  ائبد  ١٠-٢

تغذيـة  او من أجل    ) بعد حليب اللبأ  (حيوانات صغيرة كمكمل او بديل عن حليب الرضاعة الطبيعي          

  .عجول التسمين

منتجات ذات أصل نباتي او حيواني على حالتها الطبيعية الطازجـة او المحفوظـة،              : المواد العلفية   ١١-٢

او بـدونها    اضـافات علفيـة   ومنتجاتها المشتقة صناعيا، ومواد عضوية او غير عضوية بوجـود           

بة او كمواد حاملة الحيوانات مباشرة كما هي او بعد معالجتها لتحضير اعالف مرك       لتغذية  مخصصة  

  .ضافات العلفيةااللخليط 

المدة التي يحتفظ فيها العلف بصفاته المحددة ضمن ظروف تخزين          : مدة التخزين الدنيا لعلف مركب      ١٢-٢

  .مالئمة

  .حفظ االعالف المركبة بغرض البيع او نقلها بأي شكل الى طرف ثالث وبيعها ونقلها: التداول  ١٣-٢

  )٣(مادة 

وذات نوعية قابلة للتداول التجاري وأن ال تـشكل         صحية ونقية   ق االعالف المركبة اذا كانت      يسمح فقط بتسوي  

  .ةضللمخطرا على صحة االنسان او الحيوان وان ال تعرض او تسوق بطريقة 

  )٤( مادة 

  .يسمح فقط بتسوق االعالف المركبة فقط اذا كانت معبأة في عبوات او حاويات مغلقة  ١-٤



  ١٥ من ٣صفحة     

، يسمح بتسويق االعالف المركبة بـشكل سـائب فـي نـاقالت او              )١-٤(رد في بند    استثناء لما و    ٢-٤

  :وفي الحاالت التالية) ٢-٥(مركبات مشابهة مغلقة اذا كانت مطابقة لمتطلبات بند 

  .اذا كانت ارساليات بين منتجين العالف مركبة  )أ(

  .اذا كانت ارساليات من منتجين العالف مركبة الى شركات التعبئة  )ب(

  .اذا كانت اعالف مركبة عن طريق خلط حبوب او ثمار  )ت(

  .اذا كانت على شكل قوالب او قطع اللعق  )ث(

 كغم مخصـصة للمـستخدم      ٥٠اذا كانت كميات قليلة من االعالف المركبة ال تتجاوز كتلتها             )ج(

  .من هذه التعليمات) ١-٤(النهائي وأخذت مباشرة من عبوة او وعاء مطابق الشتراطات البند 

يمكن تسويق االعالف المركبة بشكل سائب او في اوعية غير محكمة االغالق ولكن ليس بعبـوات                  ٣-٤

  :غير محكمة االغالق في الحاالت التالية

  .اذا كانت اعالف مركبة مرسلة من المنتج الى المستخدم النهائي  )أ(

  . مكونة من ما ال يزيد عن ثالث مواد علفيةموالساذا كانت اعالف   )ب(

  .اذا كانت اعالف على شكل باالت  )ت(

  )٥(مادة 

يسمح بتسويق االعالف المركبة اذا وسمت ببطاقة بيان تظهر التفاصيل التالية بشكل مرئي ومقروء                ١-٥

  : ويتعذر ازالته

أعـالف  "،  "معدنيـة مـواد علفيـة     "،  "أعالف مكملة "،  "اعالف كاملة "مثل  : الوصف المناسب   )أ(

  ". المكملةبدائل الحليب"، "كاملةبدائل الحليب ال"، "الموالس

  .فصيلة او فئة الحيوانات التي خصصت لها االعالف المركبة  )ب(

  .تعليمات االستخدام المناسب لالعالف مع توضيح الهدف من استخدامها  )ت(

المواد العلفية لجميع االعالف المركبة باستثناء المخصص منها للكالب والقطط التـي يجـب                )ث(

  ).١٠-٥(الى ) ٧-٥(فق البنود االعالن عنها و

  . بيانات المركبات التحليلية في الحاالت المذكورة في الجزء االول من الملحق  )ج(

البيانات المذكورة في الجزء الثاني من الملحق في االعمدة االول والثاني والثالث وذلك حيثما                )ح(

  .تقتضي الحاجة

لعمل المسجل للجهة المـسئولة عـن التفاصـيل         االسم او االسم التجاري والعنوان او مكان ا         )خ(

  .الواردة في هذا البند

الكمية الصافية بوحدات الكتلة في حالة المنتجات الصلبة وبوحدات الكتلة أو الحجم في حالـة                 )د(

  .المنتجات السائلة

  ).١١-٥(مدة التخزين الدنيا على ان يتم االشارة اليها وفق ما ورد في البند   )ذ(

  .بةرقم الوج  )ر(

على الجهات المختصة أن تتأكد من أن شحنة االعالف المركبة مرفقة بوثائق تحتوي على التفاصيل                 ٢-٥

يمكن ). ٢-٤(عند تسويقها في ناقالت او مركبات مشابهة مغلقة وفق بند           ) ١-٥(المذكورة في بند    



  ١٥ من ٤صفحة     

 حالة بيـع    لفت نظر المشتري للتفاصيل اعاله عن طريق اشعاره بشكل مناسب عند نقطة البيع في             

  .كميات قليلة مخصصة للمستخدم النهائي

، يمكن فقط   )١-٥(على الجهات المختصة أن تتأكد من أنه باإلضافة إلى التفاصيل المذكورة في بند                ٣-٥

  ):١-٥(إضافة التفاصيل التالية ضمن الفراغ المشار إليه في بند 

  . تفاصيل بطاقة البيانالعالمة المميزة او العالمة التجارية للجهة المسئولة عن  )أ(

اسم المصنِّع او اسمه التجاري وعنوانه او مكان عمله المسجل اذا كـان هـو لـيس الجهـة                     )ب(

  .المسئولة عن تفاصيل بطاقة البيان

  .بلد اإلنتاج أو التصنيع  )ت(

  .سعر المنتَج  )ث(

  .وصف المنتَج او اسمه التجاري  )ج(

  .١١ من المادة )ا(تفاصيل متعلقة باشتراطات الفقرة   )ح(

  .إشارة إلى الحالة الطبيعية للعلف او العملية المحددة التي مر بها  )خ(

  .البيانات المذكورة في الجزء الثاني من الملحق في االعمدة االول والثاني والرابع  )د(

  ).١٢-٥(تاريخ التصنيع ليتم توضيحه وفق بند   )ر(

 تسمح بظهور التفاصيل المحددة فـي       ات المختصة أن  لالعالف المنتجة والمسوقة محليا، يمكن للجه       ٤-٥

  .فقط في وثيقة مرافقة) ١-٥(من بند ) د(والفقرة ) ح(الى ) ب(الفقرات 

  :على الجهات المختصة التأكد من أن  ٥-٥

 مواد علفية، تعفى التفاصيل المـشار       ٣في حالة االعالف المركبة المكونة من ما ال يزيد عن             )أ(

من العرض اذا ظهرت المواد العلفية  المـستعملة  ) ١-٥(من بند ) ت(و  ) ب(اليها في الفقرة    

  .بوضوح في الوصف

من بند  ) ح(و  ) ج(في حالة مخاليط من الحبوب الكاملة، تعفى البيانات المشار اليها في الفقرة               )ب(

  .مع امكانية عرضه.  من العرض١-٥

المتعلقـة بـاالعالف المخصـصة      " اعالف مكملة "او  " اعالف كاملة "يمكن استبدال الوصف      )ت(

في هذه الحالة، فإن البيانات     ". اعالف مركبة "للحيوانات االليفة عدا الكالب والقطط بالوصف       

  .المطلوبة او المسموح بها وفق هذه المادة تكون تلك الموضوعة لالعالف المركبة

 المـصادقة او    يمكن وسم كل من مدة التخزين الدنيا والكمية الصافية ورقـم الوجبـة ورقـم                )ث(

في هـذه   ). ١-٥(خارج الفراغ المحفوظ لتفاصيل بطاقة البيان المشار اليها في بند           التسجيل  

  .الحالة، يجب ان ترافقها إشارة بمكان توفر هذه المعلومات

اعالف "تكون اوصاف االعالف المركبة للحيوانات االليفة باللغة العربية، فيمكن استبدال االوصاف              ٦-٥

اعـالف  "و" اعالف مركبة للحيوانات االليفـة    "باالوصاف  " أعالف كاملة "و" الف مكملة اع"و" مركبة

  .على الترتيب" اعالف كاملة للحيوانات االليفة"و" مكملة للحيوانات االليفة

  .يجب ادراج جميع المواد العلفية المستخدمة في االعالف المركبة في قائمة باسمائها المحددة  ٧-٥

  : المواد العلفية المستخدمة في االعالف ضمن القائمة للقواعد التاليةتخضع عملية ادراج  ٨-٥

  :بالنسبة العالف مركبة مخصصة لحيوانات غير اليفة  )أ(



  ١٥ من ٥صفحة     

مع اشارة للنـسب المئويـة مـن العلـف      المستخدمة في االعالف    تدرج المواد العلفية      )١(

  .المركب مرتبة تنازليا وفق الوزن

  .من القيمة المعلنة% ١٥±اعاله، يسمح بتفاوت مقداره بما يتعلق بالنسب المطلوبة   )٢(

مـع  المستخدمة في االعـالف     تدرج المواد العلفية    : العالف مركبة مخصصة لحيوانات أليفة      )ب(

 .االشارة الى الكمية المحتواة او بتسميتها تنازليا وفق الوزن
رة الى االسم المحـدد للمـادة   ، يمكن استبدال االشا  اعالف مركبة مخصصة لحيوانات اليفة    في حالة     ٩-٥

العلفية المستخدمة في االعالف باسم الفئة التي تنتمي اليها تلك المادة العلفية مع االشارة الى الفئات                

  ).٧(من المادة ) أ(التي تجمع عدة مواد علفية وفق الفقرة 

تمي احـد المـواد     يجب ان بستثني استعمال احد هذين الشكلين من البيان استعمال االخر اال اذا لم ين              

العلفية المستخدمة في االعالف المستعملة الى أي من الفئات المعرفة، في هذه الحالة، يجـب ذكـر                 

  .المادة العلفية المستخدمة في االعالف مصنفة وفق اسمها المحدد تنازليا وفق الوزن بالنسبة للفئات

شير بواسطة اعالن محـدد الـى وجـود         يمكن لبطاقة بيان االعالف المركبة للحيوانات االليفة ان ت          ١٠-٥

في مثـل هـذه     . محتوى قليل من مادة او اكثر من المواد العلفية التي تعتبر اساسية لتمييز علف ما              

الحالة، يجب االشارة بوضوح الى المحتوى االقصى او االدنى، معبرا عنه بداللة نسب مئوية مـن                

بيان المواد العلفية او في قائمة المواد العلفية بذكر         وزن المادة او المواد العلفية المستعملة، اما مقابل         

  .المادة او المواد العلفية والنسب الوزنية المقابلة لكل فئة مرادفة للمواد العلفية

  :يجب االشارة الى مدة التخزين الدنيا كالتالي  ١١-٥

 للتلف بـسبب    في حالة االعالف القابلة   ) يوم، شهر، سنة  (متبوعا بالتاريخ   ...." يستعمل قبل   "  -

  .محتواها العالي من الكائنات الدقيقة

  .في حالة االعالف االخرى) شهر، سنة(متبوعا بالتاريخ ...." يفضل استعماله قبل "  -

  :يجب التعبير عن تاريخ االنتاج كما يلي  ١٢-٥

  ).سنة-شهر-يوم...." (انتج في "

ب بتوفير معلومات اضافية عـن تلـك        يسمح للجهة المسئولة عن تفاصيل بطاقة بيان العلف المرك          ١٣-٥

  .المطلوبة بموجب هذه التعليمات

  :إال انه يجب على هذه المعلومات ان تحقق الشروط التالية

يمكن ان ال يتم تصميمها لتشير الى وجود او احتواء مكونات تحليلية باسـتثناء تلـك التـي                    -

من التعليمـات الفنيـة     ) ٢-٥(من هذه التعليمات االعالن عنها او البند        ) ٥(اشترطت المادة   

  .(*)االلزامية الخاصة باالعالف المخصصة الستعماالت تغذوية محددة

يجب ان ال تضلل المستخدم، كأن ينسب للعلف تأثيرات او خصائص ال يمتلكهـا او االيحـاء              -

  .بامتالكه لصفات خاصة دون غيره في حين ان جميع االعالف المشابهة تمتلك تلك الصفة

  . تدعي بان العلف سيقي او يعالج او يشفى من مرض مايجب ان ال  -

  .يجب ان تلتزم بالعوامل الموضوعية والقابلة للقياس والتي يمكن التحقق منها  -

  ).٥(يجب ان تكون مفصولة بشكل واضح عن جميع التفاصيل المذكورة في المادة   -

                                                 
  .١٩٩٣ لسنة ٧٤الى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم   (*)



  ١٥ من ٦صفحة     

  )٦( مادة 

  . من الملحق على تداول االعالف المركبةيجب تطبيق االشتراطات العامة الواردة في الجزء االول

  )٧(مادة 

    :على ضوء ما يستجد من التقدم العلمي والتقني

 .يجب ان تقوم الجهات المختصة بتعريف وتحديد فئات المواد العلفية  )أ(
  .يمكن وضع طرق لحساب قيمة الطاقة لالعالف المركبة  )ب(

ائمة المواد العلفية الرئيسية المذكورة فـي الجـزء         يجب االعالن عن المواد العلفية الواردة ضمن ق         ١-٧

 علـى شـكل     (+)الثاني من ملحق التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بتداول واستخدام المواد العلفية          

اسماءها المحددة فيه ووفق شرط توافقها مع االوصاف وتطابقها مع أي متطلبات تركيبية دنيا ممكنة               

  .وردت فيه

من الجزء االول من ملحق التعليمات      ) ٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(طلبات الواردة في البنود     يجب اتباع المت    ٢-٧

  .(+)الفنية االلزامية الخاصة بتداول واستخدام المواد العلفية

مـن  ) ١١(من المادة   ) ب(يجب عدم استخدام المواد العلفية الظاهرة في القائمة المطلوبة في الفقرة              ٣-٧

 كمـواد علفيـة فـي تحـضير         (+)التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بتداول واستخدام المواد العلفية       

  .االعالف المركبة وفق المتطلبات المذكورة في تلك التعليمات

  )٨(مادة 

 التداول في السوق، يجب كتابة اإلشارات المطبوعة على الوثائق المرفقة او الرزمة او العبوة او على من اجل

  .بطاقة البيان المتصلة بها باللغة العربية ويمكن اضافة لغات اخرى

  )٩(مادة 

ذ يجب وضع كافة الترتيبات الضرورية من اجل التفتيش الرسمي خالل االنتاج او التداول وذلك بأخ                ١-٩

  .العينات على االقل من اجل التاكد من المطابقة مع متطلبات هذه التعليمات

يقة ذات  ثيجب على مصنعي االعالف المركبة تزويد السلطات المسئولة عن التفتيش الرسمي باية و              ٢-٩

  .عالقة بتركيب االعالف للتداول من اجل التحقق من دقة المعلومات المعلن عنها في بطاقة البيان

  )١٠(مادة 

  :يجب ان ال تؤثر هذه التعليمات على حق الجهات المختصة في

  .التوصية بانواع من االعالف المركبة لتلبي متطلبات تركيبية معينة  )أ(

التوقف عن تطبيق اشتراطات هذه التعليمات على االعالف المركبة في حال ثبـت بانهـا مخصـصة                   )ب(

  . االقلللتصدير الى الخارج من خالل عالمة مناسبة على

التوقف عن تطبيق اشتراطات هذه التعليمات على االعالف المركبة عنـدما يثبـت بانهـا لحيوانـات                   )ت(

  .مخصصة الهداف علمية او مخبرية من خالل عالمة خاصة في البيان

  )١١(مادة 

  . هذه التعليمات معتتعارضالتي يجب ان تعدل جميع الوثائق الرسمية 

                                                 
 .١٩٩٦ لسنة ٢٥ري التعليمات االوروبية رقم الى حين اعدادها، تس  (+)



  ١٥ من ٧صفحة     

  )١٢(مادة 

  .االراضي الفلسطينيةعلى كافة ت هذه التعليماتسري 

  )١٣(مادة 

  .االعالن عنهاتدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ حال 



  ١٥ من ٨صفحة     

  ملحق

   اشتراطات عامة–الجزء االول 

  .تخص المستويات المذكورة او التي سيعلن عنها وزن العلف المركب اال اذ ذكر غير ذلك  -١م

  :يجب ذكر محتوى رطوبة االعالف اذا تجاوز  -٢م

مـن منـتج    % ٤٠واعالف مركبة اخرى ذات محتوى يزيد عـن         بدائل الحليب   ي حالة   ف% ٧  -

  .الحليب

  .المعدنية التي ال تحتوي على مواد عضويةالمواد العلفية في حالة % ٥  -

  .المعدنية التي تحتوي على مواد عضويةالمواد العلفية في حالة % ١٠  -

  .في حالة االعالف المركبة االخرى% ١٤  -

االعالن عن محتوى رطوبة االعالف المركبة اذا لم يتجاوز الحدود الواردة فـي الفقـرة               يمكن أيضا   

  .السابقة

من المادة الجافـة    % ٣,٣يجب ان ال يتجاوز مستوى الرماد غير الذائب في حامض الهيدروكلوريك              -٣م

مـادة  مـن ال  % ٢,٢في حالة االعالف المركبة المؤلفة بشكل رئيسي من منتجات االرز الثانويـة و              

  .الجافة في الحاالت االخرى

  :في حالة% ٢,٢مع ذلك، يمكن تجاوز مستوى 

  .االعالف المركبة التي تحتوي على مواد ربط معدنية مسموح باستخدامها  -

  .االعالف المركبة المعدنية  -

  .من رقائق البنجر السكري او لبه% ٥٠االعالف المركبة ذات محتوى اكبر من   -

مـن مـسحوق    % ١٥مخصصة لالسماك الزراعية ذات محتوى اكبر مـن         االعالف المركبة ال    -

  .السمك بشرط االعالن عن المستوى كنسبة من االعالف

يمكن االعالن عن مستوى الرماد غير الذائب في حامض الهيدروكلوريك في االعالف المركبة اذا لم               

  .يتجاوز الحد المذكور في الفقرة السابقة

 كغم عـن    ٧٠المخصصة لعجول ال يتجاوز وزنها      بدائل الحليب   ديد في   يجب ان ال يقل مستوى الح       -٤م

  %.١٢كغم من وزن العلف المركب عند محتوى رطوبة / ملغم٣٠

اذا وجد ان تركيب االعالف المركبة المخصصة لغير الحيوانات االليفة خالل تفتيش رسمي وفق مادة                -٥م

  ):٣(ت الدنيا التالية مع مراعاة مادة يحيد عن ما هو في بطاقة البيان، يسمح باالنحرافا) ٩(

  :اذا كان المحتوى المسجل اقل من المحتوى المعلن  ١-٥م

  :البروتين  ١-١-٥م

  %.٢٠وحدتان لمحتويات معلنة تساوي او تزيد عن   -

لكن ليست اقـل    % ٢٠من المحتوى المعلن لمحتويات معلنة اقل من        % ١٠  -

  %.١٠من 

  %.١٠ وحدة واحدة لمحتويات معلنة اقل من  -
على سبيل المثال فإنه يسمح بنسبة أقل بوحدتين من المعلـن أي  % ٣٠اذا كانت نسبة البروتين المعلن   : مثال

ـ   % ١٥واذا كانت النسبة    %. ٢٨ واذا كانت النـسبة    %. ١٣,٥أي  % ١٥من الـ   % ١٠فيسمح بنسبة اقل ب

  %٤فيسمح بنسبة اقل بوحدة واحدة أي % ٥



  ١٥ من ٩صفحة     

  :السكريات الكلية  ٢-١-٥م

  %.٢٠ان لمحتويات معلنة تساوي او تزيد عن وحدت  -

لكن ليست اقـل    % ٢٠من المحتوى المعلن لمحتويات معلنة اقل من        % ١٠  -

  %.١٠من 

  %.١٠وحدة واحدة لمحتويات معلنة اقل من   -

  :النشويات والسكريات الكلية  ٣-١-٥م

  %.٢٥ وحدة لمحتويات معلنة تساوي او تزيد عن ٢,٥  -

لكن ليست اقـل    % ٢٥ لمحتويات معلنة اقل من      من المحتوى المعلن  % ١٠  -

  %.١٠من 

  %.١٠وحدة واحدة لمحتويات معلنة اقل من   -

  :الزيوت والدهون الكلية  ٤-١-٥م

  %.١٥ وحدة لمحتويات معلنة تساوي او تزيد عن ١,٥  -

لكن ليست اقـل    % ١٥من المحتوى المعلن لمحتويات معلنة اقل من        % ١٠  -

  %.٨من 

  %.٨معلنة اقل من  وحدة لمحتويات ٠,٨  -

  :الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم  ٥-١-٥م

  %.١٥ وحدة لمحتويات معلنة تساوي او تزيد عن ١,٥  -

لكن ليست اقـل    % ١٥من المحتوى المعلن لمحتويات معلنة اقل من        % ١٠  -

  %.٧,٥من 

  %.٥لكن ليست اقل من % ٧,٥ وحدة لمحتويات معلنة اقل من ٠,٧٥  -

لكن ليست اقـل    % ٥معلن لمحتويات معلنة اقل من      من المحتوى ال  % ١٥  -

  %.٠,٧من 

  %.٠,٧ وحدة لمحتويات معلنة اقل من ٠,١  -

  :الفسفور الكلي والكالسيوم  ٦-١-٥م

  %.١٦ وحدة لمحتويات معلنة تساوي او تزيد عن ١,٢  -

لكن ليست اقل   % ١٦من المحتوى المعلن لمحتويات معلنة اقل من        % ٧,٥  -

  %.١٢من 

  %.٦لكن ليست اقل من % ١٢محتويات معلنة اقل من  وحدة ل٠,٩  -

لكن ليست اقـل    % ٦من المحتوى المعلن لمحتويات معلنة اقل من        % ١٥  -

  %.١من 

  %.١ وحدة لمحتويات معلنة اقل من ٠,١٥  -

  :الميثيونين والاليسين والثيريونين  ٧-١-٥م

  .من المحتوى المعلن% ١٥  -

  :السيستين والتريبتوفان  ٨-١-٥م

  . المحتوى المعلنمن% ٢٠  -



  ١٥ من ١٠صفحة     

  :اذا كان المحتوى المسجل أكبر من المحتوى المعلن  ٢-٥م

  :الرطوبة  ١-٢-٥م

  %.١٠وحدة واحدة لمحتويات معلنة تساوي او تزيد عن   -

لكن ليست اقـل    % ١٠من المحتوى المعلن لمحتويات معلنة اقل من        % ١٠  -

  %.٥من 

  %.٥ وحدة لمحتويات معلنة اقل من ٠,٥  -

  :الكليالرماد   ٢-٢-٥م

  %.١٠وحدة واحدة لمحتويات معلنة تساوي او تزيد عن   -

لكن ليست اقـل    % ١٠من المحتوى المعلن لمحتويات معلنة اقل من        % ١٠  -

  %.٥من 

  %.٥ وحدة لمحتويات معلنة اقل من ٠,٥  -

  :الرماد غير الذائب في حامض الهيدروكلوريك  ٣-٢-٥م

  %.١٠ وحدة واحدة لمحتويات معلنة تساوي او تزيد عن  -

لكن ليست اقـل    % ١٠من المحتوى المعلن لمحتويات معلنة اقل من        % ١٠  -

  %.٤من 

  %.٤ وحدة لمحتويات معلنة اقل من ٠,٤  -

  :االلياف الكلية  ٤-٢-٥م

  %.١٢ وحدة لمحتويات معلنة تساوي او تزيد عن ١,٨  -

لكن ليست اقـل    % ١٢من المحتوى المعلن لمحتويات معلنة اقل من        % ١٥  -

  %.٦من 

  %.٦ وحدة لمحتويات معلنة اقل من ٠,٩  -

بنـد  الاذا كان المحتوى المسجل اعلى من المحتوى المعلن بالنسبة للمحتويات الواردة فـي                ٣-٥م

بند ال وكان المحتوى المسجل اقل من المحتوى المعلن بالنسبة للمحتويات الواردة في             ١-٥م

  :، يكون ما يلي٢-٥م

يسمح بتفاوت  : والسكريات الكلية والنشا  البروتين والزيوت والدهون الكلية       -

  ).١-٥م(مساو لضعفي المسموح به لهذه المواد في بند 

الفسفور الكلي والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والـصوديوم والرمـاد           -

يسمح بتفاوت مساو لثالثة اضعاف المسموح به لهذه        : الكلي وااللياف الكلية  

  ).٢-٥م(و ) ١-٥م(المواد في البندين 

) ٩(اذا وجد ان تركيب االعالف المركبة المخصصة للحيوانات االليفة خالل تفتيش رسمي وفق مادة                 -٦م

  ):٣(ينحرف عن ما هو معلن عنه، يسمح باالنحرافات الدنيا التالية مع مراعاة مادة 

  :اذا كان المحتوى المسجل أقل من المحتوى المعلن  ١-٦م

  :البروتين  ١-١-٦م

  %.٢٠يات معلنة تساوي او تزيد عن  وحدة لمحتو٣,٢  -

لكن ليست اقـل    % ٢٠من المحتوى المعلن لمحتويات معلنة اقل من        % ١٦  -



  ١٥ من ١١صفحة     

  %.١٢,٥من 

  %.١٢,٥وحدتان لمحتويات معلنة اقل من   -

  :الزيوت والدهون الكلية  ٢-١-٦م

  . من المحتوى المعلن٢,٥  -

  :اذا كان المحتوى المسجل أكبر من المحتوى المعلن  ٢-٦م

  :الرطوبة  ١-٢-٦م

  %.٤٠ وحدات لمحتويات معلنة تساوي او تزيد عن ٣  -

لكن ليست اقل   % ٤٠من المحتوى المعلن لمحتويات معلنة اقل من        % ٧,٥  -

  %.٢٠من 

  %.٢٠ وحدة لمحتويات معلنة اقل من ١,٥  -

  :الرماد الكلي  ٢-٢-٦م

  . وحدة من المحتوى المعلن١,٥  -

  :االلياف الكلية  ٣-٢-٦م

  . المحتوى المعلنوحدة واحدة من  -

  ):٢-٦م(و ) ١-٦م(اذا كان الحيود المسجل معاكسا لما مشار اليه في البنود   ٣-٦م

  :البروتين  ١-٣-٦م

  ).١-١-٦م(يسمح بتفاوت مساو لضعفي المسموح به لهذه المادة في البند   -

  :الزيوت والدهون الكلية  ٢-٣-٦م

  ).٢-١-٦م (يسمح بتفاوت مساو للمسموح به لهذه المادة في البند  -

  :الرماد الكلي وااللياف الكلية  ٣-٣-٦م

-٦م(يسمح بتفاوت مساو لثالثة اضعاف المسموح به لهذه المواد في البنود              -

  ).٣-٢-٦م(و ) ٢-٢

  .بطاقة بيان االعالف المركبة التي تحتوي على بروتين مشتق من أنسجة ثدييات  -٧م

تي تحتوي على بروتين مشتق مـن انـسجة      يجب ان تشتمل بطاقة بيان االعالف المركبة ال         ١-٧م

يمنـع تغذيـة الحيوانـات      : "ثدييات ومخصصة لغير الحيوانات االليفة على الجملة التاليـة        

  ".المجترة بهذا العلف المركب النه يحتوي على بروتين مشتق من انسجة ثدييات

  : مثلما سبق ال ينطبق على اعالف مركبة تحتوي على بروتينات مشتقة من انسجة ثدييات

  .حليب ومنتجاته  -

  .جيالتين  -

  : دالتون والتي كانت١٠٠٠٠بروتينات متميهة ذات وزن ذري اقل من   -

مشتقة من جلود تم الحصول عليها من حيوانات باستثناء الخنزير كانـت قـد                )١(

  .(*)ذبحت في مسلخ وخضعت لتفتيش قبل الذبح من قبل طبيب بيطري رسمي

                                                 
الى حـين اعـدادها، تـسري       و ،وم الطازجة حوفق التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بالشروط الصحية النتاج وتسويق الل           (*)

 .١٩٦٤ لسنة ٤٣٣التعليمات االوروبية رقم 



  ١٥ من ١٢صفحة     

ة تتضمن اجراءات مناسبة لتقليـل تلـوث الجلـود          انتجت خالل عملية انتاجي     )٢(

وتحضيرها بالمحلول الملحي وتعريضها للكلس والغـسيل المفـرط متبوعـا           

 ساعات على ٣ لمدة اكثر من ١١ أكبر من    pHبتعريضها الى معامل حموضة     

م ويتبعها معاملة حرارية على درجة حرارة اعلى        ٨٠ºدرجة حرارة اعلى من     

 بار او بواسطة عمليـة      ٣,٦ على ضغط اعلى من       دقيقة ٣٠م لمدة   ١٤٠ºمن  

  .انتاجية مكافئة توافق عليها الجهات المختصة

  )HACCP(انتجتها مؤسسة تعتمد برنامجها الخاص للفحص مثل   )٣ (

  .فوسفات الكالسيوم المشتقة من عظام منزوعة الدهون  -

ييات كما مشار اليـه     اذا حظرت الجهات المختصة استعمال البروتين المشتق من انسجة ثد           ٢-٧م

، (*)في اعالف مركبة لحيوانات محددة غيـر المجتـرة        ) ١-٧م(في الجملة االولى من بند      

فصائل او فئات الحيوانات االخرى التـي       ) ١-٧م(فيجب ان تذكر الجملة المطلوبة في بند        

  .شملها حظر استعمال المواد محل السؤال

                                                 
الى حـين اعـدادها،     و  او التعامل مع بقايا الحيوانات ،      باالحكام البيطرية للتخلص  وفق التعليمات الفنية االلزامية الخاصة        (*)

 .١٩٩٠ لسنة ٦٦٧تسري التعليمات االوروبية رقم 



  ١٥ من ١٣صفحة     

  

  ية االعالن عن المكونات التحليل–الجزء الثاني 
  فصيلة او فئة الحيوان

) ح(االعالن الزامي وفق فقرة   المكونات التحليلية والحدود  االعالف

  )١-٥م(من بند 

االعالن اختياري وفق فقرة 

  )٣-٥م(من بند ) د(

)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

       البروتين-  اعالف كاملة

حيوانات باسـتثناء حيوانـات        الزيوت والدهون الكلية-  

  ب والقططاليفة عدا الكال

حيوانات اليفة عـدا الكـالب      

  والقطط

        االلياف الكلية-  

        الرماد الكلي-  

     الاليسين-  

 حيوانات عدا الدواجن  الدواجن   الميثيونين-  

        السيستين -  

  جميع الحيوانات     الثريونين -  

      التريبتوفان -  

ــدواجن      القيمة الحرارية -   ــرق (ال ــق الط وف

  )بيةاالورو

وفق طرق (الحيوانات المجترة       

  )التحليل الرسمية الفلسطينية

       النشا -  

على شكل ( السكريات الكلية -  

  )سكروز

    

       النشويات والسكريات الكلية-  

 جميع الحيوانات     الكالسيوم-  

       الصوديوم-  

       المغنيسيوم-  

       البوتاسيوم-  

حيوانات عدا االسماك باستثناء      اسماك الزينةاالسماك باستثناء    الفوسفور-  

  اسماك الزينة

     البروتين   معدنية-اعالف مكملة 

     االلياف الكلية  

     الرماد الكلي  

      الزيوت والدهون الكلية  

 جميع الحيوانات   نيالاليس  

     الميثيونين  

     السيستين  

     الثريونين  

     التريبتوفان  

      الكالسيوم  



  ١٥ من ١٤صفحة     

  فصيلة او فئة الحيوان

) ح(االعالن الزامي وفق فقرة   المكونات التحليلية والحدود  االعالف

  )١-٥م(من بند 

االعالن اختياري وفق فقرة 

  )٣-٥م(من بند ) د(

)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

   جميع الحيوانات  سفورالفو  

      الصوديوم  

 حيوانات عدا حيوانات مجترة   حيوانات مجترة  البوتاسيوم  

 جميع الحيوانات    المغنيسيوم  

 –اعالف مكملة 

  الموالس

     البروتين

   جميع الحيوانات االلياف الكلية  

على شكل (السكريات الكلية   

 )سكروز

    

     الرماد الكلي  

      كليةالزيوت والدهون ال  

     الكالسيوم  

 جميع الحيوانات    الفوسفور  

      الصوديوم  

     البوتاسيوم  

 حيوانات عدا حيوانات مجترة   حيوانات مجترة  %٠,٥ >    المغنيسيوم  

 جميع الحيوانات    %٠,٥ <      

حيوانات باسـتثناء حيوانـات      البروتين   أخرى–اعالف مكملة 

 اليفة عدا الكالب والقطط

 عـدا الكـالب     حيوانات اليفة 

  والقطط

     الزيوت والدهون الكلية  

     االلياف الكلية  

     الرماد الكلي  

حيوانات عدا الحيوانات   %٥ >    الكالسيوم  

  االليفة

 حيوانات اليفة

 جميع الحيوانات     %٥ <      

حيوانات عدا الحيوانات   %٢ >    الفوسفور  

  االليفة

 حيوانات اليفة

 تجميع الحيوانا     %٢ <      

 حيوانات عدا حيوانات مجترة  حيوانات مجترة  %٠,٥ >    المغنيسيوم  

      > ٠,٥%      

      الصوديوم  

     البوتاسيوم  

االعالن وفق الطرق   (دواجن     القيمة الحرارية  

  )االوروبية

االعـالن  (الحيوانات المجترة         

ــمية   ــرق الرس ــق الط وف



  ١٥ من ١٥صفحة     

  فصيلة او فئة الحيوان

) ح(االعالن الزامي وفق فقرة   المكونات التحليلية والحدود  االعالف

  )١-٥م(من بند 

االعالن اختياري وفق فقرة 

  )٣-٥م(من بند ) د(

)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  )الفلسطينية

 جميع الحيوانات  الاليسين  

  حيوانات عدا الدواجن الدواجن يونينالميث  

     السيستين  

     الثريونين  

  جميع الحيوانات    التريبتوفان  

      النشا  

على شكل (السكريات الكلية   

 )سكروز

    

      النشويات والسكريات الكلية  

  


