
ادارے  جتارتی  کے  چارے  میں  ابوظہبی  امارِت 
(پروسیسنگ کے مراکز) کی الئسنسنگ کا ہدایت نامہ

دليل ترخيص منشآت متداولي ا�عالف 
الجافة في إمارة أبوظبي



مقدمة
الغذائية ذات  المنتجات  الحيوان وسالمة  ا�منة بدور محوري ورئيسي في حماية صحة  تحظى ا�عالف 
في  مهمة  حلقة  المتحركة  ا�عالف  بيع  مركبات  فيها  بما  ا�عالف  منشآت  وتعتبر  الحيواني،  المنشأ 
السلسلة الغذائية. حيث قد تتعرض ا�عالف خالل تداولها إلى مجموعة من المخاطر التي قد تجعل من 
دور  أمام  المنشآت  تلك  أصحاب  يجعل  الذي  ا�مر  الغذاء  وسالمة  الحيوان  بصحة  ضارة  مواد  ا�عالف 
ومسؤولية في حماية تلك المنتجات وعليه فإن تداول ا�عالف في إمارة أبوظبي منظم وفق قوانين 
وتشريعات اتحادية ومحلية تضمن سالمتها وخلوها من عوامل التلوث وبالتالي حماية صحة الحيوان 

وضمان سالمة الغذاء لالستهالك ا�دمي.

وحرص² من هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية على تنظيم تداول ا�عالف في إمارة أبوظبي تم 
إعداد هذا الدليل ليوضح خطوات وإجراءات ترخيص منشآت ا�عالف (مركبات تجارة ا�عالف ومحالت بيع 

ا�عالف) واالشتراطات والضوابط المنظمة لتداولها وال يشمل هذا الدليل منشآت تصنيع ا�عالف.

تعاريف
الفم، سواء كانت  الحيوان عن طريق  المادة مخصصة لتغذية  أو جزء من  أية مادة 
المضافات  أو جزئيا، بما في ذلك  أو تم معالجتها وتجهيزها كليا  أو مصنعة  خاما 

العلفية، المستخدمة في تغذية الحيوان المنتجة للغذاء بصورة مباشرة.

أي شخص طبيعي أو اعتباري لديه موافقة رسمية لممارسة أي نشاط يتعلق بتداول 
خالل  من  كان  سواء  العلفية)  والمكمالت  والمضافات  المكونات  (وتشمل  العلف 

مرفق ثابت أو متحرك، دائم أو مؤقت.

منشأة علف حاصلة على رخصة تجارية ويقتصر نشاطها على بيع العلف فقط عن 
طريق ا�كشاك أو في المركبات على نطاق تجاري بسيط في ا�ماكن المحددة من 

قبل الجهات المختصة. 

اÂجراءات الالزمة للحصول على رخصة تجارية لمزاولة أنشطة متعلقة بتداول ا�عالف.

ا�عالف  لمنشآت  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  عن  الصادرة  الشهادة 
بالموافقة على ممارسة النشاط وذلك في حال أثبتت المنشأة امتثالها للمتطلبات 

الصادرة عن الهيئة. 

أو  تصنيعه  أو  العلفية)  والمكمالت  والمضافات  المكونات  (وتشمل  العلف  إنتاج 
تحضيره أو معالجته أو تهيئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو تخزينه أو 
بأي  فيه  التصرف  أو  الحيوان  تغذية  لغرض  به  التبرع  أو  بيعه  أو  تقديمه  أو  توزيعه 

شكل من ا�شكال. 

أجل  من  وذلك  والعلف  ا�عالف  منشآت  على  الفحص  أو  والكشف  التقييم  عملية 
التحقق من مطابقة المنشأة والعلف للمتطلبات القانونية.

أبوظبي  هيئة  من  تكليفه  ويتم  القضائية  الضبطية  بصفة  يتمتع  الذي  الموظف 
وضوابط  باشتراطات  ا�عالف  منشآت  التزام  من  للتأكد  الغذائية  والسالمة  للزراعة 

تداول ا�عالف وفق القوانين والتشريعات االتحادية والمحلية المنظمة لها.

العلف

منشأة العلف

منشأة العلف 
المؤقتة والمتحركة

ترخيص منشأة 
العلف

شهادة عدم 
ممانعة لممارسة 

نشاط

تداول ا�عالف

التفتيش

المفتش

هذه التعريفات �غراض هذا الدليل.



منشآت ا�عالف المتحركة (مركبات بيع ا�عالف)
أوًال: االشتراطات والضوابط

1. الحصول على رخصة تجارية من قبل دائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي متضمنة نشاط " كشك بيع  
     أعالف" حسب المسميات المعتمدة في دائرة التنمية اÂقتصادية.

2. الحصول على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط من هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية. 

3. أن تكون المركبة ذات رخصة تسجيل سارية من قبل إدارة ترخيص المركبات في اÂمارة أو الجــــهات  
     ذات االختصاص من اÂمارات ا�خرى في الدولة.  

4. وضع االسم التجاري للمنشأة على مركبة بيع ا�عالف مع مراعاة متطلبات الجهـــــات المختصــــــة ذات       
     العالقة ( إدارة ترخيص وتسجيل المركبات ). 

5. أن تكون المركبة مخصصه لتجارة ا�عالف، مع وجوب الفصل بين المواد العلفية المختلفة للغـــرض  
     المطلوب، وفي حـــــال وجود مواد أخرى يجب مراعاة الفصــــل بينهما تجنب² لحدوث أي تلوث تبادلي  

      بشرط أن تكون المواد ا�خرى ال تعرض المادة العلفية للضرر أو التلف.

6. مراعاة وجود عادم المركبة في مكان مناسب تجنبا من تلوث المادة العلفية. 

7. أن ال تتجاوز كميات ا�عالف ا�وزان المخصصة والمعتمدة للمركبة.

8. في حال القيام بعمليات التخزين والنقل يتم االلتزام بالتالي: 

  

9. �غراض تتبع ا�عالف، يجب على أصحاب مركبات تجارة ا�عالف االحتفاظ بفواتير الشراء والبيع.

8.1. فصل العلف المصنع والجاهز عن  
        العلف غير المصنع لمنع حدوث 

        التلوث التبادلي. 

8.2. نقل وتخزين العلف وجميع مكوناته 

8.3. أن تكون المواد ذات مصادر الخطر المحتمل و/أو المواد ا�خرى غير المخصصة لالستخـــــدام مع  
        تركيبة العلف معرفة بملصق، كما يجب أن يتم نقلها وتخزينها في عبوات منفصلة ومحكمة     

        اÂغالق لتجنب حدوث التلوث.

8.4. أن تكون وسائل النقل مالئمة للعلف ومكوناته بما في ذلك المضافات والمكمالت العلفيـــة وال  
        يجوز نقل وتوزيع أي مواد غير مصرح بها من قبل اÂدارة المختصة بهيئة أبوظبي للزراعة  

        والسالمة الغذائية.

8.5. المحافظة على التنظيف والتطهير المنتظم لوسائل نقل العلف لحماية العلف من التلوث.

والمكمالت  المضافات  ذلك  في  بما 
كما  مالئمة،  عبوات  في  العلفية 
االستالم  بعملية  القيام  ينبغي 
المخصصة  المناطق  في  والتخزين 
من  تقلل  التي  وبالطريقة  لذلك 
لضمان  التلوث  حدوث  إمكانية 

سالمة العلف. 



10. تلتزم مركبات بيع ا�عالف بتزويد منتجاتها التي سيتم طرحها للتداول ببطاقات تعريفية باللغة   
       العربية ويجوز إضافة لغات أخرى شريطة أن تكون متطابقة مع المعلومات المكتوبة باللغة العربية      

       وبشكل بارز وواضح ومقروء ومفهوم المعنى، وتتضمن هذه البطاقة المعلومات الالزمة حسب   
       التشريعات المعمول بها في الدولة.

11.  أن يتم مراعاة متطلبات ا�من والسالمـــة وذلك بتوفير طفايات حريق كافية في المركبـــة حسب  
        متطلبات إدارة ترخيص وتسجيل المركبات.

12. االلتزام بعمليات التحميل والتنزيل ا�منة التي تحفظ سالمة العاملين وتحافظ على ا�عالف من         
       التلف حسب ا�نظمة المعتمدة.

13. أن تلتزم مركبات تجارة ا�عالف بالوقوف في المواقع التي تحددها الجهات ذات العالقة فقط والتي  
       تراعي الشروط الصحية للموقع من حيث بعدها عن كافة مصادر التلوث الممكنة (مثل: المناطق    
       الملوثة بيئي²، المناطق المعرضة لخطر تفشي ا�فات، المناطق التي ال يمكن إزالة النفايات الصلبة  

       أو السائلة منها بشكل كفؤ) وكذلك عن المناطق التي تتعرض لخطر حدوث الحرائق مثل محطات  
       البترول وذلك حسب ا�نظمة المعتمدة.  

14.  أن تكون أسطح ا�رضيات وا�سقف الداخلية أو الحاوية مصنوعة من مواد منيعة ومقاومة للصدأ  
       وغير ماصة أو منفذة للرطوبة وغير قابلة لالنزالق وقابلة للغسل وتسمح بإجراء أعمال التنظيف أو  

        التطهير المتكررة.

15. يحظر على كافة منشآت تجارة ا�عالف استالم أو تداول ا�عالف المغشوشة أو الضارة بالصحة أو        
       تداولها بطريقة مضللة.

16. يحظر على كافة منشآت تجارة 

17.  يسمح لمركبات بيع ا�عالف بتوصيل  
       ا�عالف إلى المربيين أو متعامليهم  
       مع مراعاة شروط نقل ا�عالف الواردة  

       في الدليل. 

ا�عالف  تداول  أو  استالم  ا�عالف 
الخاصة ببرامج الدعم الحكومي من 
أو  للبيع  عرضها  بغرض  مصدر  أي 
إعادة تعبئتها في شكل مختلف أو 

التصرف فيها بأي شكل آخر.



ثاني¥: المواقع المخصصة من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية لمركبات تجارة ا�عالف

مساحات  ذات  ا�عالف  تجارة  لمركبات  مواقع  بتوفير  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  قامت 
محددة في مراكز توزيع ا�عالف التابعة للهيئة وفق شروط محددة وبسيطة وبإمكان جميع أصحاب 
إجراءات  والستكمال  لمركباتهم  المناسب  الموقف  الختيار  الهيئة  مع  التواصل  ا�عالف  بيع  مركبات 

الترخيص التجاري.

مخطط يوضح موقع تخزين وتوزيع ا�عالف التابعة للهيئة 

مواقف مخصصة 
لمركبات بيع ا�عالف 

مخازن أعالف 



التقدم بطلب ترخيص 
بدائرة التنمية االقتصادية

الحصول على عقد إيجار 
للموقع 

استالم الطلب من ِقبل إدارة 
إسعاد المتعاملين

مراجعة قطاع االستثمار مركبات تجارة ا�عالف
والتجارة بالهيئة

تحويل الطلب للوحدة 
المختصة للتفتيش

غير مستوفي

الحصول على شهادة مستوفي
عدم الممانعة

تعديل الوضع وإعادة 
تقديم الطلب لدائرة 

التنمية االقتصادية

ثالث¥: خطوات الحصول على رخصة تجارية لمزاولة نشاط تداول ا�عالف – مركبات تجارة ا�عالف

ممارسة نشاط - بيع ا�عالف 



منشآت تجارة ا�عالف الثابتة 
أوًال: االشتراطات والضوابط

1. الحصول على رخصة تجارية من دائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي، متضمنة النشاط التجاري       
    المناسب والمتوافق مع طبيعة العمل وذلك باختيار إحدى ا�نشطة المتعلقة بتجارة ا�عالف وهي

    (بيع ا�عالف - بالتجزئة ، تجارة ا�عالف - بالجملة).
2. أن يتوافق موقع المنشأة مع الموقع الوارد في الرخصة التجارية.

3. الحصول على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط من هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.

4. المحافظة على منشأة العلف والمرافق التابعة والمعدات والعبوات ووسائل النقل والمنطقة        
    المحيطة بالمنشأة مباشرة، نظيفة وفي حالة جيدة مع ضرورة تنفيذ برامج فعالة لمكافحة ا�فات.  

5. المحافظة على التنظيف والتطهير المنتظم والصيانة الدورية والتعقيم، عند الضرورة، بكافة          
    مرافق المنشأة وخاصة مناطق التخزين.

6. أن يكون موقع المنشأة مناسب²، وبعيدÓ عن أي مكان قد يشكل تهديدÓ واضح² على سالمة العلف 
وصالحيته، وتطبيق التدابير واÂجراءات الوقائية التي تضمن سالمة العلف، وينبغي أن تكون المنشأة 

ا�خص بعيدة عن: 

7.  أن تكون أسطح ا�رضيات وا�سقف الداخلية أو الحاوية مصنوعة من مواد منيعة ومقاومة للصدأ  
    وغير ماصة أو منفذة للرطوبة وغير قابلة لالنزالق وقابلة للغسل وتسمح بإجراء أعمال التنظيف

    والتطهير المتكررة.
8. أن تكون النوافذ وأي فتحات أخرى مبنية بشكل يمنع تراكم ا�وساخ مع تثبيتها أو إبقائها مغلقة  

    في المواقع التي قد يؤدي فتحها إلى إحداث تلوث للعلف أو المنشأة.

9. أن تكون المنافذ مزودة بمرشحات سهلة الفك، قابلة للتنظيف ومانعة لدخول الحشرات حيثما      
    كان ذلك مناسب².

10. أن تكون التهوية كافية بما يقلل تلوث بيئة العمل والعلف والتحكم بدرجة الحرارة المحيطة      
    والرطوبة وجودة نوعية الهواء، وأن يزود المكان بالوسائل الضرورية كالمرشحات التي تؤمن تنقية  

    وتجديد التيار الهوائي.

11. أن تكون ا�بواب مصنوعة من مواد مصقولة، غير ماصة للرطوبة وسهلة التنظيف، وعند الضرورة  
    للتطهير.

12. أن تكون اÂضاءة كافية للتمكن من العمل بشكل صحيح وأن تكون شدة اÂضاءة مالئمة لطبيعة  
    العمل.

13. تخصيص مكان محدد بالمنشأة لجمع النفايات ومخلفات العلف بأسلوب صحيح ومالئم. 

- المناطق الملوثة بيئيا.

- المناطق المعرضة لخطر تفشي ا�فات.

- المناطق التي ال يمكن إزالة النفايات الصلبة أو السائلة منها بشكل كفؤ. 

- المناطق المعرضة للخطر وإحتمالية حدوث الحرائق.



14. في حال القيام بعمليات التخزين والنقل يتم االلتزام با�تي: 

15. مراعاة متطلبات ا�من والسالمة وتوفير طفايات حريق كافية في المنشأة.

16. االحتفاظ بفواتير الشراء والتسليم، وأن يكون توريد المواد العلفية من مصادر مرخصة أو مسجلة   
       أو معروفة في اÂمارة أو اÂمارات ا�خرى أو أي مصدر آخر.

17. تلتزم المنشأة بتطبيق ا�نظمة المتعلقة بتتبع واسترداد العلف (خطوة واحدة إلى ا�مام و واحدة  
       إلى الخلف) وذلك لسحب العلف المخالف لالشتراطات الواردة في نظام رقم (9) لسنة 2013 بشأن   

       تداول ا�عالف في إمارة أبوظبي وغير المطابق لمتطلبات سالمة ا�عالف.

18. تلتزم منشأة ا�عالف بتوفير بطاقات تعريفية باللغة العربية ويجوز إضافة لغات أخرى شريطة أن      
       تكون متطابقة مع المعلومات المكتوبة باللغة العربية وبشكل بارز وواضح ومقروء ومفهوم        

       المعنى، وتتضمن هذه البطاقة المعلومات الالزمة حسب التشريعات المعمول بها في الدولة.

19. يحظر على كافة منشآت تجارة ا�عالف استالم أو تداول ا�عالف المغشوشة أو الضارة بالصحة أو     
       تداولها بطريقة مضللة.

14.1. فصل العلف المصنع والجاهز عن العلف غير المصنع لمنع حدوث التلوث التبادلي. 

14.2. نقل وتخزين العلف وجميع مكوناته بما في ذلك المضافات والمكمالت العلفية في عبوات  
         مالئمة، كما ينبغي القيام بعملية االستالم والتخزين في المناطق المخصصة لذلك وبالطريقة  

         التي تقلل من إمكانية حدوث التلوث لضمان سالمة العلف. 

14.3. أن تكون المواد ذات مصادر الخطر المحتمل و/أو المواد ا�خرى غير المخصصة لالستخدام مع  
          تركيبة العلف معرفة بملصق، كما يجب أن يتم نقلها وتخزينها في عبوات منفصلة ومحكمة  

          اÂغالق لتجنب حدوث التلوث.

14.4. أن تكون وسائل النقل مالئمة للعلف ومكوناته بما في ذلك المضافات والمكمالت العلفية  
         وال يجوز نقل وتوزيع أي مواد غير مصرح بها من قبل اÂدارة المختصة بهيئة أبوظبي للزراعة  

         والسالمة الغذائية.

14.5. المحافظة على التنظيف والتطهير المنتظم لوسائل نقل العلف لحماية العلف من التلوث.

20. يحظر على كافة منشآت تجارة ا�عالف 

21. االلتزام بعمليات التحميــــل والتنزيـــل    
       ا�منة التي تحفظ سالمــــة العامليــــن      

       وتحافظ على ا�عالف من التلف.

22. يسمح لمركبات بيع ا�عالف بتوصيـل     
       ا�عالف إلى المربيين أو متعامليهم مع  

       مراعاة شروط نقل االعالف الواردة في       
       الدليل. 

استالم أو تداول ا�عالف الخاصة ببرامج 
الدعم الحكومي من أي مصدر بغرض 
في  تعبئتها  إعادة  أو  للبيع  عرضها 
بأي  فيها  التصرف  أو  مختلف  شكل 

شكل آخر.



ثاني¥: المواقع المخصصة من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية لمنشآت ا�عالف.

قامت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بتوفير مواقع مخصصة في مراكز توزيع ا�عالف التابعة 
للهيئة وبمساحات كافية لكافة الشركات والجهات الراغبين بتعديل أوضاعهم وفق نظام رقم (9) 
لسنة 2013 بشأن تداول ا�عالف في إمارة أبوظبي وذلك وفق شروط محددة وبسيطة ويمكن لكافة 

الشركات والجهات المعنية التواصل مع الهيئة الختيار الموقع والمساحة المناسبة. 

مخطط يوضح مواقع تخزين وتوزيع االعالف التابعة للهيئة 

مواقف مخصصة 
لمركبات بيع ا�عالف 

مواقع مخصصة لبيع 
االعالف للشركات

مواقع مخصصة لبيع االعالف 
للشركات الموجودة بالمزارع 



ثالث¥: خطوات الحصول على رخصة تجارية لمزاولة نشاط تداول ا�عالف – منشآت ا�عالف الثابتة. 

على جميع أصحاب منشآت ا�عالف بما فيها المنشآت المؤقتة والمتحركة االلتزام بنظام رقم (9) لسنة 
2013 بشأن تداول ا�عالف في إمارة أبوظبي.

الجهات التي تقوم بتجارة ا�عالف بدون ترخيص أو تداول 
ا�عالف في مواقع غير مخصصة لذلك مثل المزارع

التقدم بطلب ترخيص 
بدائرة التنمية االقتصادية

الحصول على عقد إيجار 
للموقع 

استالم الطلب من ِقبل إدارة  
إسعاد المتعاملين

مراجعة قطاع االستثمار 
والتجارة بالهيئة

تحويل الطلب للوحدة 
المختصة للتفتيش

غير مستوفي

الحصول على شهادة مستوفي
عدم الممانعة

تعديل الوضع وإعادة 
تقديم الطلب لدائرة 

التنمية االقتصادية

ممارسة نشاط
 (بيع ا�عالف)



تعارف :
جانوروں کی حصت کے حتفظ اور جانوروں سے حاصل کردہ غذائی مصنوعات کے حتفظ کے لیے چارے 
کا حتفظ ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔چارے کے جتارتی ادارے، بمشول گشتی فروخت کی گاڑیاں غذائی 
تسلسل کی ایک اہم کڑی ہیں۔ استفادۂ کار، پروسیسنگ اور جتارت کے دوران چارے کو کئی خطرات الحق 

ہوسکتے ہیں جو اسے جانوروں کی حصت اور غذائی حتفظ کے لیے نقصان دہ بنا سکتے ہیں۔

گویا ان اداروں کے مالکان اور منتمظین جانوروں کی حصت کے حتفظ اور غذائی مصنوعات کے حتفظ کے 
لیے اہم کردار اور ذمہ داری رکھتے ہیں۔ لہذا، امارِت ابوظہبی میں چارے کا استعامل، پروسیسنگ اور 
جتارت کا معل وفاقی اور مقامی قوانین و ضوابط کے مطابق منظم ہوتا ہے جو اس کے حتفظ کا ضامن 
ہے۔یہ قوانین و ضوابط اس امر کو یقینی بنانے کے لیے نافذالعمل ہیں کہ متام چارے آلودگیوں اور غالظتوں 
سے پاک ہوں تاکہ جانوروں کی حصت کو حمفوظ بنایا جائے اور انسانی استعامل کے لیے مقرر غذا کے 
حتفظ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ یہ ہدایت نامہ امارِت ابوظہبی میں چارے کی جتارت کو منظم کرنے کے 
لیے ابوظہبی اتھارٹی برائے زراعت و حتفِظ خوراک کی جانب سے تیار کیا گیا۔ اس میں چارے کی جتارت 
کرنے والے اداروں (گشتی فروخت کی گاڑیاں اور چارے کے مقررہ مراکز) کو الئسنس کی فراہمی کے لیے 
درکار مراحل و طریقۂ کار اور وہ رشائط و ضوابط شامل ہیں جن کی تعمیل رضوری ہے۔ یہ ہدایت نامہ 
ُان اداروں سے متعلق ہے جو چارے کا استعامل اور اس کی جتارت کرتے ہیں، اس میں وہ ادارے شامل 

نہیں ہیں جو چارہ تیار کرتے ہیں۔

تعریفات: 
یا مکمل طور پروسیس شدہ،  یا جزوی  ہو  یا اشیاء کا ملغوبہ، خواہ خام  کوئی بھی اشیاء 
بمشول چارے کے اضافی عوامل، جسے ایسے جانوروں کی غذا کے لیے استعامل کیا جائے 

جنہیں براِہ راست غذائی پیداواریت کے لیے استعامل کیا جاتا ہو۔

کوئی بھی حقیقی یا قانونی فرد جو چارے سے متعلق کسی بھی رسگرمی (بمشول اجزاء، 
اضافی عوامل اور چارے کے لیے سپلیمنٹس) میں رشکت کے لیے باضابطہ منظوری کا حامل 

ہو، خواہ مقررہ یا گشتی، مستقل یا عارضی احاطوں میں ہو۔

کوئی بھی ایسا ادارہ جو چارے کو چھوٹے جتارتی پیامنے پر بوتھ یا گاڑیوں سے اور متعلقہ 
اتھارٹیز کی جانب سے بتائے گئے مقامات پر فروخت کرنے کا جتارتی الئسنس رکھتا ہو۔

چارے کے لین دین کے لیے جتارتی الئسنس کے حصول کا طریقۂ کار

اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ رشائط کی تعمیل کا ثبوت فراہم کرنے کے بعد چارے کے 
جتارتی اداروں کو ان کی رسگرمیوں کی منظوری کے لیے ابوظہبی اتھارٹی برائے زراعت اور 

حتفِظ خوراک کی طرف سے رسٹیفکیٹ کا اجراء

جانوروں کو کھالنے یا کسی بھی قسم کے لین دین کے مقصد کے لئے چارے کی پیداوار (بمشول 
اجزاء، اضافی اجزاء اور سپلیمنٹس)، مینوفیکچرنگ، تیاری، پروسیسنگ، ٹریٹمنٹ، پیکنگ، نقل 

و محل، قبضہ، اسٹوریج ، تقسیم ، پیشکش ، فروخت یا چارے کا عطیہ۔

چارے کا لین دین کرنے والے اداروں کا معائنہ، جائزہ اور تخشیص، اس بات کو یقینی بنانے 
کے لیے کہ ادارہ اور اس کا چارہ انتظامی رشائط پر پورا اترتا ہے۔

عدالتی اتھارٹی کا حامل اور ابوظہبی اتھارٹی برائے زراعت اور حتفِظ خوراک کی طرف سے  
مقرر کردہ اہلکار جس کا کام اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ چارے کے جتارتی ادارے متعلقہ 
وفاقی اور مقامی قوانین کے مطابق چارے کے لین دین اور انتظام کے تقاضوں اور رشائط پر 

معل پیرا ہیں۔

چارہ

چارے کا ادارہ

چارے کا عارضی اور 
گشتی ادارہ 

چارے کے لین دین کے 
الئسنس کا اجراء

کے  کی جتارت  چارے 
اوجبیکشن  نو  لئے 

رسٹیفکیٹ

چارے کا لین دین

معائنہ

معائنہ کار

نوٹ: یہ تعریفات ان ہدایت ناموں میں استعامل کے لیے ہیں۔



چارے کے گشتی جتارتی ادارے(چارے کی فروخت کی گاڑیاں)
پہال: رشائط و ضوابط

1. ابوظہبی میں حمکمہ برائے اقتصادی ترقی سے جتارتی الئسنس حاصل کرنا اور رسگرمی کو ’چارہ  
    فروخت کرنے واال بوتھ‘ بیان کرنا۔ 

2. اپنی کاروباری رسگرمیوں پر معل کرنے کے لئے ابوظہبی اتھارٹی برائے زراعت اور حتفِظ خوراک سے   
    نو اوجبیکشن رسٹیفکیٹ حاصل کرنا۔

3. امارات کے وہیکل الئسنسنگ ڈیپارٹمنٹ یا دیگر امارات کے متعلقہ حکام سے استعامل کی جانے والی  
    گاڑی کی درست رجسٹریشن ہونا رضوری ہے۔

4. متعلقہ حکام (گاڑیوں کے الئسنسنگ ڈیپارٹمنٹ) کے ضوابط کو مدنظر رکھتے ہوئے ادارے کا جتارتی  
    نام گاڑی پر منایاں انداز میں درج ہونا چاہئے۔

5. خمتلف قسم کے چاروں اور غذائی مواد کے لیے گاڑی میں مناسب اندرونی تقسیم ہونی چاہئے اور گاڑی  
    رصف چارے کی جتارت کے لیے خمتص ہونی چاہئے۔ باہمی غذائی آلودگی سے بچنے کے لیے دیگر مواد  

    کو بھی الگ الگ رکھنا چاہئے اور یہ مواد چارے کے لئے نقصان دہ نہیں ہونا چاہئے۔
6. اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ یہ چارے کو آلودہ نہ کرے گاڑی کے ایگزاسٹ کو مناسب پوزیشن  

   پر رکھنا چاہئے۔
7. چارے کی مقدار گاڑی کے لئے خمتص اور منظور شدہ وزن سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔

8. چارے کی نقل و محل اور ذخیرہ کرنے کے لئے درج ذیل ہدایات پر معل رضوری ہے:

9. چارے کی نقل و حرکت کی بہرت نگرانی کے لیے گاڑیوں کے مالکان اور آپریٹرز کے لیے متام خرید و 
فروخت کی رسیدیں حمفوظ رکھنا رضوری ہے۔

8.1.باہمی غذائی آلودگی سے بچنے کے  
    لئے تیار شدہ اور پروسیس شدہ  

    چارے کو خام چارے سے الگ رکھنا  
    رضوری ہے۔

8.2.چارے اور اس کے متام اجزاء بمشول 

8.3.آلودگی سے بچنے کے لیے ممکنہ خطرناک مواد یا چارے کے ساتھ استعامل نہ ہونے والے دیگر  
     مواد پر واحض لیبل لگانا اور اسے علیحدہ اور حمفوظ طریقے سے مہر بند پیکنگ میں منتقل اور  

     ذخیرہ کیا جانا چاہئے۔
8.4. چارے بمشول اضافی اجزاء اور سپلیمنٹس کی نقل و محل کے لئے استعامل ہونے والی گاڑیاں اس  

      مقصد کے لئے موزوں ہونی چاہئیں۔ حمکمۂ زراعت اور حتفِظ خوراک کے منظورشدہ مواد کے عالوہ  
      کوئی دورسا مواد ان گاڑیوں میں منتقل یا تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔

8.5. حفاظت کی غرض سے اور آلودگی سے بچاؤ کے لیے چارے کی نقل و محل کے لئے استعامل ہونے  
     والی گاڑیوں کی باقاعدہ صفائی اور انہیں آلودگی سے پاک کرنا رضوری ہے۔

اضافی اجزاء اور سپلیمنٹس کی نقل و 
محل اور ذخیرے کی غرض سے شپمنٹ 
وصول اور حمفوظ کرنے کے لئے نامزد 
جگہوں کے ساتھ ایسی مناسب پیکنگ 
رضوری ہے جو آلودگی کے امکان کو 
کو  حفاظت  کی  چارے  اور  دے  کر  کم 

یقینی بنائے۔



10. چارہ بیچنے والی گاڑیاں متام مصنوعات پر عربی زبان کے لیبل لگائیں۔ دیگر زبانیں لیبل میں شامل     
     کی جاسکتی ہیں برشطیکہ ان کی فراہم کردہ معلومات عربی زبان کی معلومات کے مطابق ہوں۔ لیبل  

     پر درج متام معلومات واحض اور پڑھنے اور جمسھنے میں آسان ہونی چاہئیں۔ لیبل میں ملک کے متعلقہ  
     ضوابط کے مطابق متام مطلوبہ معلومات شامل ہونی چاہئیں۔ 

11. وہیکل الئسنسنگ ڈیپارٹمنٹ کی رشائط کے مطابق گاڑی میں آگ جبھانے کے مناسب انتظامات کی      
     فراہمی کے ذریعے حفاظت اور سکیورٹی کے تقاضوں کو پورا کرنا رضوری ہے۔

12. کارکنوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور چارے کو نقصان سے بچانے کے لیے مال کی لدائی اور اترائی  
     کے حمفوظ طریقۂ کار پر معل کریں۔ 

13. چارے کی جتارت کرنے والی گاڑیاں رصف متعلقہ حکام کے خمتص کردہ مقامات پر، متعلقہ جگہ پر  
     حصت اور حفاظت کی صورحتال پیِش نظر رکھتے ہوئے آلودگی کے ممکنہ ذرائع سے دوری کے حلاظ  
     سے (جیسے کہ بہت زیادہ آلودہ عالقے، کیڑوں کی بیامریوں کے خطرے سے دوچار عالقے اور ایسے  
     مقامات جہاں ٹھوس یا مائع کچرے کو مناسب طریقے سے نہیں ہٹایا جاتا) پارک کرنا رضوری ہے۔ 

14. گاڑی کی اندرونی سطحیں (فرش، اطراف، چھت) اور کنٹیرنز کا مٹیریل دیرپا، زنگ پروف ،غیر جاذب،  
     منی پروف، پھسلنے سے حمفوظ اور دھونے کے قابل ہونا چاہئے جسے بآسانی بار بار صاف اور         

     آلودگی سے پاک کیا جا سکے۔  

15. چارے کا کاروبار کرنے والے متام 

16. چارے کا کاروبار کرنے والے متام 

اداروں کے لیے ایسا چارہ وصول کرنا 
میں  جس  کرنا  استفادہ  سے  اس  یا 
خرد برد کی گئی ہو یا جو حصت کے 
لئے نقصان دہ ہوسکتا ہو اور / یا اس 
کن طریقے  گمراہ  کا  کے چارے  طرح 

سے لین دین کرنا ممنوع ہے۔ 

اداروں کے لیے دوبارہ فروخت کرنے، 
طرح  اور  کسی  یا  کرنے  پیک  دوبارہ 
سے ترصف میں النے کے مقصد کے 
لئے رسکاری تعاون کے پروگراموں کے 
لئے خمتص کردہ چارہ وصول کرنا یا 

اس کا لین دین کرنا ممنوع ہے۔



دوم: ابو ظہبی اتھارٹی برائے زراعت اور حتفِظ خوراک کی طرف سے چارے کی جتارتی گاڑیوں 
کے لئے نامزد کردہ مقامات

ابو ظہبی اتھارٹی برائے زراعت اور حتفِظ خوراک نے اپنے چارے کی تقسیم کے مقامات پر چارے کی 
جتارتی گاڑیوں کے لیے خمصوص جحم کے مقامات خمتص کیے ہیں۔ 

خالی جگہوں کے استعامل کے لیے کچھ آسان رشائط ہیں اور چارے کی جتارتی گاڑیوں کے متام مالکان 
مندرجہ ذیل اقدامات کے مطابق مقامات کے انتخاب اور جتارتی الئسنسنگ کا طریقۂ کار مکمل کرنے کے 

لئے اتھارٹی سے بات چیت کرسکتے ہیں۔

مواقف مخصصة 
لمركبات بيع ا�عالف 

اتھارٹی کے لئے فیڈ اسٹوریج اور تقسیم سائٹوں کو ظاہر کرنے واال ایک آریھ



سوم: چارے کی جتارت ¬- چارے کی جتارتی گاڑیوں کے لیے کاروباری الئسنس حاصل کرنے 
کے مراحل

حمکمہ برائے اقتصادی ترقی 
سے الئسنس کے حصول کے 

لیے درخواست دیں 

جگہ کے لیے کرائے کے معاہدے 
کا حصول

عوامی ابالغ اور خدماتی سیکشن 
سے درخواست وصول کریں 

اتھارٹی میں جتارت و رسمایہ چارے کی جتارتی گاڑیاں 
لے  ترشیف  دفرت  کے  کاری 

جائیں

معائنوں  خصوصی  درخواست 
کے یونٹ کو بھیجیں   

 عدم تعمیل

رسٹیفکیٹ تعمیل اوجبیکشن  نو 
حاصل کریں 

اور  بنائیں  یقینی  کو  تعمیل 
حمکمہ برائے اقتصادی ترقی 

میں دوبارہ درخواست دیں

چارے کی جتارت کا مقررہ جگہ پر قامئ ادارہ



چارے کی جتارت کا مقررہ جگہ پر قامئ ادارہ
اول: رشائط و ضوابط

1. ابوظہبی میں حمکمہ برائے اقتصادی ترقی سے جتارتی الئسنس حاصل کرنا بمشول چارے کی جتارت  
   سے متعلقہ مناسب جتارتی رسگرمی جیسے: چارے کی فروخت - ریٹیل، چارے کی خرید و فروخت –       

   ہول سیل۔
2. اس بات کو یقینی بنائیں کہ ادارے کا مقام جتارتی الئسنس میں مذکور جگہ سے مطابقت رکھتا ہو۔

3. معلی جتارتی رسگرمیوں کے لیے ابوظہبی اتھارٹی برائے زراعت اور حتفِظ خوراک سے نو اوجبیکشن  
    رسٹیفکیٹ حاصل کرنا۔

4. اس بات کو یقینی بنانا کہ ادارہ اور اس کی سہولیات، سامان، پیکیجنگ، ٹرانسپورٹ اور اس کے آس  
   پاس کے عالقے کو صاف اور منظم حالت میں رکھا جائے اور حرشات پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات  

   کیے جائیں۔ 
5. باقاعدگی سے صفائی ستھرائی، جراثیم کے خامتے اور ادارے کی متام سہولیات خصوصًا اسٹوریج  

    والے مقامات کی وقتا فوقتًا مرمت و دیکھ بھال معل میں النے اور انہیں جراثیم سے پاک کرنے کو یقینی  
   بنائیں۔

6. اس بات کو یقینی بنائیں کہ ادارہ مناسب جگہ پر اور چارے کو پہنچنے والے نقصان یا آلودگی کے      
   کسی بھی ذریعے سے دور واقع ہو، اس کے عالوہ احتیاطی تدابیر اور چارے کی حفاظت کو یقینی      

   بنانے والے طریقۂ کار پر معل کیا جاتا ہو۔ ادارے کو درج ذیل عالقوں کے قریب نہیں ہونا چاہئے:

7. اندرونی سطحوں (فرش، اطراف، چھت) اور متام کنٹیرنز کا مٹیریل دیرپا، زنگ پروف ،غیر جاذب، منی  
   پروف، پھسلنے سے حمفوظ اور دھونے کے قابل ہونا چاہئے جسے  بآسانی بار بار صاف اور آلودگی  

   سے پاک کیا جا سکے۔  
8. کھڑکیوں اور کسی بھی دورسے سوراخ کی بناوٹ ایسی ہونی چاہئے جو گندگی کو مجع ہونے سے  

   روکتی ہو۔ ایسی جگہوں کو الزمًا مضبوطی سے بند رکھنا چاہئے جہاں سے چارے یا ادارے کو آلودگی  
   کے عوامل کا خطرہ ہو الحق ہو۔

9. ہوا کے ہر راستے پر اسکرین نصب ہونی چاہئے جو حسب رضورت کیڑوں کو باہر رکھ سکے اور جسے  
   آسانی سے  ہٹایا اور صاف کیا جاسکتا ہو۔

10. کام کی جگہ پر صاف ہوا کو برقرار رکھنے اور درجۂ حرارت اور منی پر قابو پانے کے لیے ہوا کی  
   مناسب آمدورفت ہونی چاہئے۔ ہوا کی صاف اور مؤثر آمدورفت کو یقینی بنانے کے لیے ادارے میں     

   اسکریزن اور فلٹرز کے ساتھ مناسب تعداد میں کھڑکیاں/ روشندان ہونے چاہئیں۔
11. دروازے پالش والے میٹریل سے بنے ہوئے ہونے چاہئیں جو منی جذب نہ کریں اور جنہیں حسب رضورت  

   صاف اور جراثیم سے پاک کرنا آسان ہو۔
12.  کام کی نوعیت کے حلاظ سے روشنی کافی اور مناسب ہونی چاہئے۔

13. حمفوظ اور مناسب انداز میں کچرے کو مجع کرنے اور رکھنے کے لیے ادارے میں ایک خمصوص جگہ  
   خمتص کریں۔

- ماحولیاتی آلودگی کے حامل عالقے 
- ایسے عالقے جہاں حرشاتی بیامری کا خطرہ ہو۔

- ایسے عالقے جہاں ٹھوس یا مائع کچرے کو آسانی سے نہ ہٹایا جاسکتا ہو۔



14. چارے کی نقل و محل یا ذخیرہ کاری کے دوران درج ذیل امور پر معل کرنا رضوری ہے:

15. ادارے میں حصت اور حفاظت کے متام قواعد و ضوابط پر معل کرنا الزمی ہے جس میں آگ جبھانے  
     والے آالت کی مناسب تعداد بھی شامل ہے۔

16. خریداری اور ڈیلیوری کے متام بل سنبھال کر رکھیں اور چارے کے مٹیریل کی فراہمی الئسنس یافتہ،   
     رجسٹرڈ یا معروف ذرائع سے ہونی چاہئے، چاہے وہ امارات، دیگر ریاستوں یا کسی اور ذریعے سے  

     ہو۔
17. ادارے کو چارے کی نگرانی اور بازیافت (ایک قدم آگے اور ایک پیچھے) اور امارات ابوظہبی میں چارے  

     کے انتظام سے متعلق ضابطہ منرب (٩) میں طے شدہ تقاضوں کی خالف ورزی کرنے والے چارے سے  
     دستربداری سے متعلقہ ضوابط کا الزمًا اطالق کرنا چاہئے۔

18. چارے کی جتارت کرنے والے ادارے کے لیے متام مصنوعات پر عربی زبان کے لیبل لگانا رضوری ہے۔۔  
     دیگر زبانیں لیبل میں شامل کی جاسکتی ہیں برشطیکہ ان کی معلومات عربی زبان کی معلومات سے  
     مماثل ہوں۔ لیبل پر متام معلومات واحض اور پڑھنے اور جمسھنے میں آسان ہونی چاہئیں۔ لیبلز میں  

     ملک کے متعلقہ ضوابط کے مطابق متام مطلوبہ معلومات شامل ہونی چاہئیں۔
19. چارے کا کاروبار کرنے والے متام اداروں کے لیے ایسا چارہ وصول کرنا یا اس کا انتظام کرنا جس  

     میں خرد برد کی گئی ہو یا جو حصت کے لئے نقصان دہ ہو سکتا ہو اور / یا اس طرح کے چارے کا  
     گمراہ کن طریقے سے لین دین کرنا ممنوع ہے۔

14.1. باہمی آلودگی سے بچنے کے لیے تیار اور پروسیس شدہ چارے کو خام چارے سے الگ رکھیں۔

14.2. چارے اور اس کے متام اجزاء، بمشول اضافی اجزاء اور  سپلیمنٹس، کی نقل و محل اور ذخیرے  
       کے لیے شپمنٹ وصول اور حمفوظ کرنے کے لئے نامزد جگہوں کے ساتھ ایسی مناسب پیکنگ  

       رضوری ہے جو آلودگی کے امکان کو کم کردے اور چارے کی حفاظت کو یقینی بنائے۔
14.3. آلودگی سے بچنے کے لیے ممکنہ خطرناک مواد یا چارے کے ساتھ استعامل نہ ہونے والے دیگر  

        مواد پر واحض لیبل لگانا اور اسے علیحدہ اور حمفوظ طریقے سے مہر بند پیکنگ میں منتقل اور  
        ذخیرہ کیا جانا چاہئے۔

14.4. چارے، بمشول اضافی اجزاء اور سپلیمنٹس، کی نقل و محل کے لئے استعامل ہونے والی گاڑیاں  
       اس مقصد کے لئے موزوں ہونی چاہئیں۔ حمکمۂ زراعت اور حتفِظ خوراک کے منظورشدہ مواد  

       کے عالوہ کوئی دورسا مواد ان گاڑیوں میں منتقل یا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔
14.5. حفاظت کی غرض سے اور آلودگی سے بچاؤ کے لیے چارے کی نقل و محل کے لئے استعامل ہونے  

       والی گاڑیوں کی باقاعدہ صفائی معل میں النا اور انہیں آلودگی سے پاک کرنا رضوری ہے۔

20. اچارے کا کاروبار کرنے والے متام 

21. اکارکنوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور 

کرنے،  فروخت  دوبارہ  لیے  کے  اداروں 
دوبارہ پیک کرنے یا کسی اور طرح سے 
لئے  کے  مقصد  کے  النے  میں  ترصف 
لئے  کے  پروگراموں  کے  تعاون  رسکاری 
خمتص کردہ چارہ وصول کرنا یا اس کا 

لین دین کرنا ممنوع ہے۔ 

چارے کو نقصان سے بچانے کے لیے مال 
کی لدائی اور اترائی کے حمفوظ طریقۂ 

کار پر معل کریں۔



دوم: ابوظہبی اتھارٹی برائے زراعت اور حتفِظ خوراک کی طرف سے چارے کے جتارتی اداروں 
کے لئے خمتص  مقامات 

ابوظہبی اتھارٹی برائے زراعت اور حتفِظ خوراک نے اپنے چارے کی تقسیم کے مراکز میں خاطر خواہ 
عالقے کے ساتھ امارات ابوظہبی میں چارے کے انتظام سے متعلق ٢٠١٣ کے ضابطہ منرب (٩) کے مطابق 
اپنے حاالت میں تبدیلی کی خواہاں متام کمپنیوں اور اداروں کے لئے خمصوص اور آسان رشائط کے 
ساتھ۔ جگہ فراہم کی ہے۔ دلچسپی رکھنے والے ادارے مناسب جگہ اور پالٹ کا سائز منتخب کرنے کے 

لئے اتھارٹی سے رابطہ کرسکتے ہیں۔ 

اتھارٹی کے لئے فیڈ اسٹوریج اور تقسیم سائٹوں کو ظاہر کرنے واال ایک آریھ

چارہ فروخت کرنے والی 
گاڑیوں کے لئے پوزیشن

کمپنیوں کو فیڈ فروخت 
کرنے کے لئے وقف سائٹیں

کھیتوں میں کمپنیوں کے لئے رسشار 
فیڈ سائٹس



لیے  کے  اداروں  والے  کرنے  جتارت  کی  چارے  پر  مقام  جتارت-خمصوص  کی  چارے  سومئ: 
کاروباری الئسنس حاصل کرنے کے مراحل

چارے کی جتارت کرنے والے متام اداروں، بمشول عارضی اور گشتی تنصیبات کے مالکان کے لیے امارات 
ابوظہبی میں چارے کے انتظام سے متعلق ٢٠١٣ کے ضابطہ منرب (٩) کی تعمیل کرنا الزم ہے۔

ایسے ادارے جو بغیر کسی الئسنس کے یا ایسے مقامات پر چارے کی 
جتارت کرتے ہیں جو اس مقصد کے لیے خمتص نہیں ہیں مثًال فارمز پر

حمکمہ برائے اقتصادی ترقی میں 
الئسنس کے لیے درخواست دیں

جگہ کے لیے کرائے کے معاہدے 
کا حصول

سیکشن  خدماتی  اور  ابالغ  عوامی 
سے درخواست وصول کریں 

اتھارٹی میں جتارت و رسمایہ 
لے  ترشیف  دفرت  کے  کاری 

جائیں

معائنہ  خصوصی  درخواست 
یونٹ کو منتقل کریں   

 عدم تعمیل

رسٹیفکیٹ  تعمیل اوجبیکشن  نو 
حاصل کریں 

اور  بنائیں  یقینی  کو  تعمیل 
حمکمہ برائے اقتصادی ترقی 

میں دوبارہ درخواست دیں

چارے کی جتارت کا 
مقررہ جگہ پر قامئ 

ادارہ



تابعونا على 
Follow Us


