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 الممارسات الصحية لنقل األعالف المعبأة والسائبة
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 تقديم 

الهيئة جهة مستقلة الغرض األساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية 
والتشخيصية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجاالت الغذاء والدواء واألجهزة والمنتجات 

الهيئة وقد قام قطاع الغذاء بالطبية سواًء كانت مستوردة أو مصنعة محليًا بواسطة لجان فنية متخصصة، 
 ، وقد تم اعداد المشروع بعدضمن برنامج عمل اللجنة الفنية )  ( بإعداد هذه المواصفة )   (  رقم )  (  

 استعراض المواصفات ذات الصلة
 تم اعتماد المواصفة في مجلس إدارة الهيئة رقم )  (، الذي عقد بتاريخ      الموافق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 والسائبة المعبأة األعالف لنقل الصحية الممارسات

 ونطاق التطبيق:المجال        1.   

 في تسويقها ميت التي المركبة االعالف في توفرها الواجب باالشتراطات القياسية المواصفة هذه تختص
 :االشتراطات في تحيز دون التعليمات وتسري هذه المملكة

 .العلفية المواد 1.1

 .العلفية االضافات 2.1

 .الحيوانات تغذية في تستخدم محددة علفية منتجات 3.2

 .خاصة تغذوية استخدامات ذات علفية منتجات 4.2

 :المراجع التكميلية 2.

1.2 SFDA.FD GSO 1859  "البالستيكية العبوات – الثاني الجزء – الغذائية المواد عبوات – 
 عامة اشتراطات

 التعاريف 3-

األعالف: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سوووووووواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصووووووونعة، أم      1.3
شوب  مصونعة، أم خامًا، أم مادة تدخل في تصونيع العلف أو تحضويره أو معالجت ، سوواء كانت 

 من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من األحياء المائية. 
 أي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواًء كانت من مصدر نباتي العلف الخام:            2.3

 حيواني. أم 
 العلف المركب: أي مخلوط من العلف الخام واإلضافات العلفية.      3.3
المخاطر: العوامل البيولوجية أو الكيميائي أو الفيزيائي التي توجد في األعالف أو بجانبها وتكون      4.3
 على إحداث ضرر. ةقادر 



 
 

 
 

التداول: المراحل التي تمر بها األعالف أو مكوناتها، من اإلنتاج األولي حتى وصولها إلى المستفيد،     5.3
بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها، وتغليفها، وتجهيزها، 

 وبيعها. وتخزينها، ونقلها، وحيازتها، وتوزيعها، وعرضها،

 المنشأة: أي كيان نظامي تتم في  إحدى مراحل التداول أو كلها.       6.3
التتبع: اإلجراءات أو التوووودابير التي تمكن من اقتفوووواء أثر األعالف، أو مكونوووواتهووووا، أو أي من     7.3

 مصادرها ، أو أي مادة تدخل عليها في أي مرحلة من مراحل تداولها. 
بطاقة المنتج: بيان يتضمن كلمة داللية لوصف المنتج وعبوت  مع اإلستعانة بالرموز و العالمة    8.3

التجارية والصور، سواء أكان مكتوبًا، أم مطبوعًا، أم مرسومًا، أم معلمًا، أم ملصقًا، أم محفورًا، أم 
 مضغوطًا، أم مصاحبًا للعبوة أو لحاوية العلف، 

: "تعني اإلجراءات والشروط الالزمة للسيطرة على مخاطر  feed hygieneنظافة )سالمة( علف    9.3
 .األعالف وضمان صالحيتها لإلستهالك الحيواني

 المتطلبات:  4-
جب الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء بمزاولة أية أنشطة في مجال ي         1.4

 .األعالف )عدا الزراعة( بما في ذلك النقل
 لمرغوبا غير بالمواد تلوثها ومنع النقل مراحل جميع أثناء األعالف سالمة على الحفاظ يجب 2.4

 .علفية ليست أخرى بمنتجات إختالطها عدم وضمان فيها
 .قلالن أثناء الحاوية يدخل أن يمكن ال شابهها وما والقطرات المطر رذاذ أن من التأكد يجب 3.4
 رسالهاإ يتم دفعة لكل المستخدمة النقل وسائل بمراجع يحتفظ أن الشحنة مرسل على يجب 4.4

 إلى وما والسفن والمراكب القوارب وأسماء العربات، وأرقام المقطورات، أرقام تسجيل مثل)
 (.ذلك

 للتحقق نةالشح صاحب قبل من المفوض الموظف من النقل وسيلة على التفتيش يتم أن يجب 5.4
 :الحاويات أن للتأكد مرئي، بشكل يكون أن ويفضل الشاحنات، تحميل يتم أن قبل

 .صحيح بشكل صيانتها وتمت مقبولة غير رائحة منها يصدر وال وجافة، نظيفة 1.5.4 
 .والقوارض اآلفات على تحتوي ال  2.5.4

 .التنظيف مواد أو/  و السابقة األحمال من بقايا على تحتوي ال  3.5.4

 .المحددة العلفية المنتجات نقل مع تتناسب النقل وسيلة من التأكد 4.5.4        



 
 

 
 

 .التأكد من أن وسيلة النقل تمت حمايتها وغلقها أو تغطيتها بشكل كامل 5.5.4      
لمنتجات التي يجري نقلها من تأثير المنتجات لفية االك الحماية وسيلة النقل توفريجب أن        6.4

ائل مناسبة لمعالجة أي تأثير ضار وس ، مع ضمان توفراألخرى المنقولة في نفس الوقت
 من المنتجات األخرى التي يمكن أن تنشأ أثناء التحميل والنقل.

 التحميل لخال" الخطورة عالية" تعتبر منتجات لنقل استخدمت التي النقل وسيلة إخضاع يجب 7.4
 وقواعد ابق،الس الحمل في نقلها تم التي المواد اإلعتبار في األخذ مع المخاطر لتحليل السابق

 .للحاويات التأهيل إعادة قواعد وكذلك تمت، التي التطهير/  التنظيف
 كانت إذا خاصة النقل خدمات مقدمي من التأكد األعالف شحنات أصحاب على يجب   8.4

 لمواصفاتا إلى الرجوع النقل عقود إبرام عند فيجب الخارجي، النقل من مستأجرة النقل وسائل
 :يلي بما علقيت فيما سيما وال تطبيقها على الشحنة صاحب يحرص والتي الهيئة من المعتمدة

 .تتابع الحموالت دالتي يتم تطبيقها عنقواعد ال 1.8.4     

 التسلسلو  السابق( التحميل) النقل نوع على بالتعرف تسمح التي الوثائق أو السجالت توافر     2.8.4
 .تتبعها ليتم الزمني

 تماما اليةوخ نظيفة المعدات على للحفاظ المناسبة الوسائل واستخدام النظافة بقواعد االلتزام        3.8.4
 .التلوث مخاطر أي من

ضرورة توعية وتدريب السائقين وموظفي الصيانة للمعدات النقل على كيفية االمتثال لهذه       4.8.4
 .القواعد

كانت مزود الخدمة خاصة إن المبرمة مع االمتثال لهذه االلتزامات في العقود  التأكد من        5.8.4
 التعاقد من الباطن. خدمة النقل تتم من خالل

 

 تبعمليا المرتبطة األعالف سالمة بمخاطر المنشأة منسوبي توعية المنشأة صاحب على  9.4
 .النقل

 .يتهافاعل لضمان المطبقة الرقابة إجراءات صحة من دائماً  التحقق المنشأة صاحب على يجب      10.4
 اشتراطات النقل البري:     11.4

باألصالة عن نفس  أو عن طريق  صاحب المنشأةيمكن أن يتم النقل على الطرق من قبل       1.11.4
 األعالف المعمولتطبق األنظمة المتعلقة بسالمة الشركات التي من خالل  النقل الخارجي

 بها.
ذا ة،السابق الحمولة نوعية توضح التي السجالت تقديم على قادرا السائق يكون أن يجب       2.11.4  وا 



 
 

 
 

 .الحمولة إفراغ من اإلنتهاء بعد نفذت قد التي التنظيف عمليات أي مناسبا، ذلك كان

 يف بما السيارة، خارج من -السابق الحمل من المرئية المخلفات جميع إخالء يتم أن يجب  3.11.4
 .المنتجات تحميل قبل -الهيكل ذلك

 .التتبع تسهيل أجل من صحيح بشكل الحاويات توصيف يجب 4.11.4

 متطلباتال مع النقل وسائل التزام من للتحقق المستخدمة المستندات وتوثيق تسجيل يتم 5.11.4
 شأةالمن صاحب قبل من بها واالحتفاظ( ذلك إلى وما والتنظيف السابقة، األحمال) المحددة

 .المناسبة دةللم

 .جافاً و  نظيفاً  علي  والحفاظ للماء المضاد المشمع القماش من بغطاء الحموالت تغطية يجب   6.11.4

 فيجب االلتزام بما يلي: المنشأة بمركبات النقل كان إذا 7.11.4
 .االستخدام قبل األمر لزم إذا وتنظيفها الشاحنات من التحقق يجب 1.7.11.4

 .الوقود مواد أو للسوائل تسرب أي وجود عدممن  بصريا التحقق يجب 2.7.11.4

 لواردا للملحق وفقا األمر، لزم إذا الشاحنة وتنظيف الماضي الحمل طبيعة من التحقق يجب   3.7.11.4
 .المواصفة هذه في

 .حاوية كل عن التنظيف وعمليات الحموالت سجل وحفظ تسجيل يجب 4.7.11.5

 مةالالز  التنظيف وعمليات األعالف بسالمة المتعلقة المخاطر عن السائقين إبالغ يجب 5.7.11.5
 .المنقولة للمنتجات وفقاً  لسيارتهم

 فيجب االلتزام بما يلي:خارجية  شركات بواسطة النقل كان إذا 8.11.4
 ملتش التي المواصفات وضع يجب النقل، شركات إحدى مع عقداً  المنشأة صاحب أبرم إذا 1.8.11.4

 حاالت مع لالتعام وكيفية السابق النقل معلومات وتسجيل الشاحنة، بنظافة تتعلق متطلبات
 وجيهيةت مبادئ أو المواصفة هذه في الوارد للملحق وفقا العلفية، المواد لنقل التوافق عدم

 .مماثلة

 قبل الحاالت، جميع في المادة هذه من( 7.11.4) بندلل وفقا الشاحنة حالة من التحقق يجب 2.8.11.4
 .التحميل يتم أن

 لصاحب متاحة لتكون حاوية كل عن التنظيف وعمليات الحموالت سجل وحفظ تسجيل 3.8.11.4
 .الشحنة

 :الحديدية والسكك المائية والقنوات البحر طريق عن النقل  12.4
 لسلع،ا نوع عن معلومات تتضمن) المتعاقبة رحالتهم سجالت تقديم السائقين على يجب 1.12.4



 
 

 
 

 (.والتاريخ استخدمت التي التنظيف مواد أنواع

 نظيفة، بوبالح لنقل تستخدم التي والقوارب والبوابات للبواخر، الشحن منطقة تكون أن يجب 2.12.4
 لمطلوبةا السلع لنقل مناسبة وتكون مثالية صيانة وبحالة الكريهة، الرائحة من خالية جافة،
 .فعال بشكل حمايتها على وقادرة

 لخاما لنقل مخصصة التحميل في المستخدمة المعدات تكون أن يجب للقطارات، بالنسية 3.12.4
 لقواديسا على ويجب ،(ذلك إلى وما ومشتقاتها، الزيتية والبذور الحبوب) الزراعية المنتجات

 وتكون يةمثال صيانة وبحالة الكريهة، الرائحة من خالية جافة، نظيفة، تكون أن العربات داخل
 .فعال بشكل حمايتها على وقادرة المطلوبة السلع لنقل مناسبة

 تحميل يف البدء قبل النقل وسيلة أو الباخرة إعتماد يفوض  من أو الشحنة صاحب على يجب 4.12.4
 .صالحيتها من التأكد بعد منتجات 

 فيدت متخصصة شركات من شهادة تصدر أن ويجب الشحن مقصوره فحص يتم أن يجب 5.12.4
 وصف إلى ةباإلضاف وذلك الرحلة، أثناء المنتجات تخزين فيها سيتم التي المقصورة بنظافة
 .المنتجات بتتحميل البدء قبل السابق، التحميل

 .يشالتفت تقرير في القطارات أو الباخرة على التفتيش نتائج تسجيل يتم أن يجب 6.12.4

 التنظيف اتعملي وأي السابقة الحمولة تفاصيل توفير ضمان السفن تأجير شركات على يجب 7.12.4
 وثيقة يأ أو االستئجار عقد كتابة أثناء ذلك ذكر يتم وأن نفذت التي التطهير/  الغسيل/ 

 .الطرفان عليها يوافق أخرى تعاقدية

 ةالمناسب التصحيحية اإلجراءات طلب ويتم مالحظتها، يتم مخالفات أي تسجل أن يجب 8.12.4
 (.الخ االستبدال أو الحشرية، المبيدات ومعالجة تطهير)

 .التحميل عملية أثناء األوقات جميع في العلفية المنتجات سالمة على الحفاظ يجب 9.12.4
 التعبئة   -5

 1.2يجب ان تكون مطابقة لما ذكر في البند 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 لمنتجاتلتصنيف التنظيف و الإجراءات ملحق 

بحر، نقلها عن طريق البر أو الالتي يتم يقترح هذا الملحق إجراء تصنيف للمنتجات السائبة 
كما يحدد مستويات ، الالحق )القادم(استنادا إلى مستويات المخاطر التي تمثلها للتحميل 

لطبيعة الحمل السابق ويصف اإلجراءات الواجب اتباعها إلعادة  وفقاً  إجراؤها التنظيف الالزم
ادقة والمص والتحققت علي  إلى ما كانالمنتجات "عالية المخاطر"  قامت بنقلالحاويات التي 

 .سالمتها على

 مختلف مستويات إجراء التنظيفبتعريف ال( 1رقم ) جدولأواًل: 

 الوظيفة مستوى التنظيف

تم نقل المنتجات ييستخدم هذا المستوى عموما بعد أن  o : التنظيف الجافAمستوى 
 محايدة"، ويتكون أساسا من عمليات مثل الشفط والنفخال"

 التنظيف ذلك أحيانا يعقبو كنس، الو  بالهواء المضغوط
ا الوصول إليهصعب ي التياليدوي للوصول إلى المناطق 

 إذا لزم األمر.
o رة أجزاء القذ يتم اللجوء إلى التنظيف الرطب في حلة وجود

 .بعد التنظيف الجاف
: تنظيف بالماء Bمستوى 
 النظيف

 

ت محتوى رطوبة ذابعد نقل المنتجات يستخدم هذا المستوى 
 ،مخاطر الكيميائيةنقلها  أو لزجة أو المنتجات المحتمل عالية

 ينبغي أن يتم ذلك باتباع الخطوات الموضحة أدناه:
o  الشاحنةإزالة جميع المخلفات من الحمل السابق من 

 .دون استخدام المياه

o  ذا كان الماء يفضل اغسل بالماء البارد النظيف، وا 
 .الساخن

o  بشدة للوصول إلى المناطق يدوياً يجب التنظيف. 

o  مثل( يفضل إستخدام أدوات الغسيلJet washer ) إذا
 .لزم األمر



 
 

 
 

o .التجفيف 

تنظيف بالماء ال: Cمستوى 
 + المنظفات

واد التي تحتوي على مبعد نقل المنتجات يستخدم هذا المستوى 
ي أن يتم ينبغ، أو المنتجات التي تحتوي على البروتيناتدهنية 
 باتباع الخطوات التالية:ذلك 
o  من الشاحنةإزالة جميع المخلفات من الحمل السابق من ،

 .دون استخدام المياه إذا كان ذلك ممكنا
o نظيف )نظف بشدة المع الماء الساخن  جيداً  اغسل

  الصعبة(.للوصول إلى المناطق 
o  المناسبة. المنظفاتأضف 
o اغسل مع الماء الساخن. 

o .التجفيف 
 بعد التطهير: D مستوى
 C أو A، B المستوى
 التنظيف

ي كانت الحمولة السابقة للنقل تحتو إذا هذا المستوى تطبيق  يتم
الميكروبيولوجية أو تم من الناحية منتجات غير مقبولة على 

رجة د تمثلتحمل كائنات حية دقيقة  كانت تحديدها على أنها
 الواردة في التشريعاتستويات أعلى من تلك بم خطورة

 ، حيث يتم إتباع التالي:تنظيميةال
o  ياتالمستو بأحد التنظيف تطبيق A ،B  أوC.  
o الغذاء في مجال تطهير بمطهر مرخص لالستخدام ال

 الشركة المنتجةالموصى بها من  التركيزات مراعاة)
 وتعليمات التطبيق(

o اغسل مع الماء. 
o .التجفيف 

: إجراءات إعادة Eالمستوى 
التي  للشاحناتالتأهيل 

قامت بنقل منتجات من الفئة 
 .LR1 عالية الخطورة

 

o  هذا المستوى من التظيف للشاحنات التي يجب استخدام
عالية  الفئةذات  غذائية أو علفية منتجات قامت بنقل
الموافقة على  قبل الحمولة السابقةفي  (LR1)الخطورة 

 استخدامها.



 
 

 
 

o  قامتستخدام وسائل النقل التي إعادة إ يجيزهذا اإلجراء 
 خالل الرحلة األخيرة. عالية الخطورةمنتجات  بنقل

o :ينبغي أن يتم ذلك باتباع الخطوات التالية 

o  
o  مستوى التنظيف تطبيق أيًا منB ،C  أوD  اعتمادا على

، الحمولة السابقةفي  (LR1)عالية الخطورة نوع المنتجات 
صاحب على أساس تقييم المخاطر التي تجري من قبل 

 .عن الشحنة أو المفوض 
o  يتم التحقق من قبل شركات متخصصة أو أفراد مؤهلين أن

فيذها تنوسائل النقل تم لعمليات التنظيف أن للتفتيش 
المصادقة على  يتمفي السجالت و  كما هو مدونبالفعل 

إجراء  ، وشاملالالنتائج بناء على الفحص البصري 
تناسب تاختبارات إضافية )الميكروبيولوجية و/أو كيميائية( 

 المخاطر المكتشفة. مع
o  أو الشركات مؤهل الشخص اليتم إصدار شهادة من قبل

مؤكدا أن وسائل النقل مناسبة لنقل المنتجات المتخصصة 
 لالستهالك البشري أو الحيواني.

 
 

 ثانيًا: تصنيف المنتجات المنقولة في شكل سائب على أساس المخاطر:

 :المبادئ العامة

 شكل .تنقلها بناء على نوع وشدة الخطر الذي  ات المرادمنتجاليجب أن تصنف  -

 مستوى المخاطر.طبقًا لالتنظيف عمليات يجب أن تتكيف ظروف النقل وتسلسل  -

، حتى يتم تنفيذ LR1الفئة عالية الخطورة التحميل للمنتجات من  شاحناتال يمكن استخدام  -
 .لشحنةصاحب اإجراءات التنظيف الالزمة التي يحددها تحليل المخاطر من قبل 



 
 

 
 

منتجات عالية الخطورة( 2جدول رقم )( 1فئة )  

Category LR1 – Very high-risk products 

 

Type of Products 

 

Example 

 Animal faeces -  Slurry, manure, droppings etc. 

Other (inorganic substances) Asbestos, asphalt, gas, petroleum, 

mineral clay used for 

detoxification, petroleum cokes, mineral 

oils, radioactive material, 

active carbon used. Toxic oxidant 

materials, metal shavings and 

turnings (not degreased, not washed 

and not dried) 

Other (organic substances) Domestic waste, untreated food 

residues, sewage sludge, 

unpackaged grains treated with toxic 

substances 

Products of animal origin banned 

in 

feed for production animals 

Treated and untreated materials from 

Category 1 or 2 (see Regulation (EC) No. 

1774/2002) etc. 

 

 

 



 
 

 
 

منتجات تحتوي على ملوثات ميكروبيولوجية (3جدول رقم ) (2فئة )  

Category LR2 – Microbiologically contaminated products 

 

Type of Products 

 

Example 

Other (inorganic substances) Dirty glass etc. 

Other (organic substances) Organic compost, organic fertilizer, 

material contaminated by 

salmonella or other pathogens, 

materials 

that have perceptible signs of 

deterioration etc. 

Products of animal origin 

authorized for 

use in feed for production animals, 

excluding dairy and egg products 

Animal and marine animal fats and oils 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

منتجات تحتوي على مخاطر فيزيائية و/ أو كيميائية (4جدول رقم ) (3فئة )  

Category LR3 – Products with a chemical and/or physical risk 

 

Type of Products 

 

Example 

Chemical fertilizers and liquid 

minerals  

Nitrogen solutions etc. 

Products containing soil  Green compost, garden soil, soil-based 

compost, heath earth 

Additives  

 

Domestic waste, untreated food residues, 

sewage All additives included in the list of 

additives approved by the EU (transported 

in bulk in accordance with Regulation (EC) 

No.1831/2003) 

Solid mineral combustible fuel 

oil  

Anthracite, bituminous coal, black coal, 

cokes etc. 

Other substances/products 

(inorganic)  

 

Construction and demolition waste, 

miscellaneous chemical products, clean 

glass, metal shavings and turnings, 

residues, (copper, brass, aluminium) etc 

Other substances/products 

(organic)  

 

Miscellaneous organic substances (alcohols, 

acids, wax, 

vegetable and hydrogenated oil and fat, 

fatty acid esters, grape derivatives, white 

mineral oil, acid oils and fatty acid 

distillates etc.) 

 



 
 

 
 

منتجات محايدة )مأمونة( (5جدول رقم  ) (4فئة )  

Category LR4 – Neutral products 

 

Type of Products 

 

Example 

Products or raw materials 

intended for 

human food 

Products or raw materials for human food, 

such as grains, oilseeds, protein crops and 

their by-products 

Raw materials intended for the 

production of animal feed and 

animal 

feed of mineral or plant origin 

Products or raw materials for animal feed, 

such as grains, oilseeds, protein crops and 

their co-products, sugar beet pulp, lucerne 

etc. Sodium chloride (salt) 

Feed for animals 

Raw materials of animal origin 

intended for the production of 

feed for production animals 

and foods containing them 

Milk and dairy products, egg products etc. 

Foods for animals containing 

animal proteins (excluding 

dairy and egg products) 

 

Animal feed with fish meal, dibasic calcium 

phosphate, tribasic calcium phosphate of 

animal origin and blood products from 

non-ruminants, if the following load is 

made up of animal feed for non-ruminants  

Chemical fertilizers and solid 

minerals  

Ammonium sulphates, potassium sulphate, 

urea, calcium etc. 

Pre-packed and/or packaged 

products  

Packaged agricultural supplies, pallets, Big 

Bag, additives in solid/dry form etc. 



 
 

 
 

 

Products containing soil  Garden peat, garden compost/soil (treated 

with artificial fertilizers) 

Minerals  Granite, mining stone etc. 

Other substances/products 

(organic)  

 

Miscellaneous silicates, gravel, pebbles, 

clinker, synthetic materials, mortar, 

cement, gypsum, ethanol, vermiculite, talc, 

tree bark, grasses, wood shavings, coffee 

husk, (waste) paper etc. 

 

:(6جدول رقم ) ثالثًا: التسلسل الموصى ب  في النقل والتنظيف والتطهير  

Cleaning sequence to 

be 

followed + instructions 

Condition of the 

compartment 

before loading 

the bulk product 

Category of the 

product 

transported in N-1 

Product 

category 

Transport not 

authorized 

(unless procedure E is 

applied) 

n.a. (not applicable)  

 

Very high-risk 

products 
LR1 

A+D Cleaning after 

unloading  
Microbiologically 

Contaminated 

products (p.e. 

LR2 

 
B+D Residues remaining 

after dry cleaning 



 
 

 
 

C+D Residues (odour) 

after 

cleaning with water 

salmonella, 

putrefaction 

etc.) 

B Clean after 

unloading  
Products 

representing a 

physical or 

chemical risk 

LR3 

 
C Residues (odour) 

after cleaning with 

water 

 

A Clean after 

unloading  
Neutral products LR4 

B Residues remaining 

after dry cleaning 

C Residues (odour) 

after cleaning with 

water 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  :المراجع

- CODE OF PRACTICE ON GOOD ANIMAL FEEDING CAC/RCP 54-2004 
- European Good Hygiene Practices Guide for the collection, storage, trading 

and transport of cereals, oilseeds and protein crops: COCERAL/COGECA 
Version 20 July 2010 

 
 


