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بشأن تداول األعالف في إمارة أبوظبي

رئي�س جمل�س �إدارة جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية،
بعد االطالع على:
 القانون الإحتادي رقم ( )4ل�سنة  1979يف �ش�أن قمع الغ�ش والتدلي�س يف املعامالت التجاريةوالئحته التنفيذية،
 وعلى القانون الإحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها املعدل بالقانونالإحتادي رقم ( )20ل�سنة  2006والأنظمة البيئية املنفذه له،
 وعلى القانون الإحتادي رقم ( )28ل�سنة  2001ب�إن�شاء هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س، وعلى القانون الإحتادي رقم ( )10ل�سنة  2002يف �ش�أن مزاولة مهنة الطب البيطري، وعلى القانون االحتادي رقم ( )16ل�سنة  2007يف �ش�أن الرفق باحليوان والئحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2005ب�إن�شاء جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية املعدل بالقانون رقم 5ل�سنة ،2007
 وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء دائرة ال�ش�ؤون البلدية، وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2008يف �ش�أن الغذاء يف �إمارة �أبوظبي والأنظمة ال�صادرة عنه، وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2009ب�ش�أن �إن�شاء دائرة التنمية االقت�صادية يف �إمارة �أبوظبي. وعلى القرار الوزاري رقم ( )1136ل�سنة  2003يف �ش�أن املواد البيطرية املحظورة. وعلى القرار الوزاري رقم ( )369ل�سنة  2008ب�ش�أن متطلبات ت�سجيل امل�ستح�ضرات البيطريةغري الدوائية و�أغذية احليوانات و�شركاتهما.
 وعلى القرار الوزاري رقم ( )383ل�سنة  2010ب�ش�أن ال�شروط الفنية وال�صحية مل�ستودعات الأدويةالبيطرية.
 وعلى القرار الوزاري رقم ( )163ل�سنة  2012ب�ش�أن تتبع و�إ�سرتداد الأغذية والأعالف. وعلى قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )43ل�سنة  2010ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة جهاز�أبوظبي للرقابة الغذائية،
 وعلى قرار رئي�س جمل�س الإدارة رقم ( )2ل�سنة  2006ب�ش�أن تعيني مدير عام جهاز �أبوظبيللرقابة الغذائية،
وبناء ًا على ما عر�ضه مدير عام اجلهاز ،وموافقة جمل�س الإدارة،
قررنا �إ�صدار النظام التايل ب�ش�أن تداول الأعالف يف �إمارة �أبوظبي
2
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التعاريف
المادة ()1

بالإ�ضافة �إىل التعاريف الواردة يف القانون رقم ( )2ل�سنة  2008يف �ش�أن الغذاء يف �إمارة �أبوظبي والأنظمة
ال�صادرة عنه ،يكون يف تطبيق مواد و�أحكام هذا النظام للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين
كل منها ،ما مل يدل ال�سياق على غري ذلك:
الدولة

دولة الإمارات العربية املتحدة

الإمارة

�إمارة �أبوظبي

اجلهاز

جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية

الإدارة املخت�صة

الإدارة التابع ��ة للجهاز وامل�س�ؤولة عن الرقاب ��ة والتفتي�ش على من�ش�آت
تداول العلف يف الإمارة.

اجلهات املعنية

الوزارات والدوائر احلكومية املعنية ب�سالمة العلف.

من�ش�أة العلف

�أي �شخ� ��ص طبيعي �أو �إعتباري لديه موافقة ر�سمية ملمار�سة �أي ن�شاط
يتعل ��ق بتداول العلف (وت�شمل املكونات وامل�ضافات واملكمالت العلفية)
�سواء كان من خالل مرفق ثابت �أو متحرك ،دائم �أو م�ؤقت.

التداول

�إنت ��اج العل ��ف (وت�شمل املكون ��ات وامل�ضاف ��ات واملكم�ل�ات العلفية) �أو
ت�صنيع ��ه �أو حت�ضريه �أو معاجلته �أو تهيئته �أو تغليفه �أو جتهيزه �أو نقله
�أو حيازت ��ه �أو تخزينه �أو توزيع ��ه �أو تقدميه �أو بيعه �أو التربع به لغر�ض
تغذية احليوان �أو الت�صرف فيه ب�أي �شكل من الأ�شكال.

العلف

�أية مادة �أو مواد متعددة ،خم�ص�صة لتغذية احليوان عن طريق
الفم� ،سواء كانت خاما �أو م�صنعة �أو مت معاجلتها وجتهيزها كليا �أو
جزئيا ،مبا يف ذلك امل�ضافات العلفية ،امل�ستخدمة يف تغذية احليوان
املنتجة للغذاء ب�صورة مبا�شرة.
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مكونات العلف

�أي عن�صر �أو مكون لأي جمموعة �أو خليط يت�ألف منه العلف� ،سواء
كان يحتوي �أو ال يحتوي على قيمة غذائية �ضمن علف احليوان،
وميكن �أن تكون هذه املكونات ذات �أ�صل نباتي �أو حيواين �أو مائي.

امل�ضافات العلفية

�أي مكون يتم �إ�ضافته ب�صورة متعمدة وال يتم ا�ستهالكه عادة
باعتباره علف ًا يف حد ذاته� ،سواء كان يحتوي �أو ال يحتوي على قيمة
غذائية ،وي�ؤثر على خ�صائ�ص العلف �أو املنتجات احليوانية.

املكمالت العلفية

خليط من الأعالف ذو حمتوى عال من مواد معينة كايف لعليقة يومية
ب�سبب تركيبته �إذا ا�ستعمل بالتوافق مع �أعالف �أخرى.
�أي علف يت�ضمن عقاقري بيطرية وفق ًا ملا تن�ص عليه املعايري الدولية
ذات ال�صلة.

العلف املعالج طبي ًا
املواد غري املرغوب بها

امللوثات واملواد الأخرى املوجودة يف العلف ومكوناته والتي ت�شكل
خطرا على �صحة احليوان والإن�سان ،مبا يف ذلك ق�ضايا �صحة
احليوان املتعلقة ب�سالمة الغذاء.

�سالمة العلف

�ضمان عدم ت�سبب العلف ب�ضرر على الأغذية املنتجة من من�ش أ�
حيواين �أو ب�ضرر على �صحة الإن�سان �أو احليوان بح�سب الإ�ستخدام
املق�صود منه.
�أي بيان �أو عالمة �أو �أي �شي ت�صويري �أو و�صفي �سواء كان مكتوب ًا �أو
مطبوع ًا �أو مر�سوم ًا �أو مع ّلم ًا �أو مزخرف ًا �أو مدموغ ًا �أو مل�صق ًا بعبوة
العلف� ،إ�ضافة �إىل �أية وثيقة �أو معلومة ملحقة �أو مت�ضمنة �أو تابعة �أو
م�صاحبة له ،تت�ضمن املعلومات الإي�ضاحية التي تتعلق ب�صفات العلف
�أو تركيبه �أو طبيعته �أو �إعداده �أو �إر�شادات ا�ستخداماته وتخزينه.

البطاقة التعريفية

فرتة ال�سحب الدوائي

مالئم/منا�سب/عند
ال�ضرورة /ما �أمكن ذلك

الوقت الالزم انق�ضائه بني �آخر تناول للدواء مبا�شرة �أو عن طريق
الغذاء واملاء وزوال متبقياته �إىل م�ستويات �أقل من احلد الأعلى
امل�سموح به وفقا للوائح والأنظمة املعمول بها يف الدولة.
يق�صد بها القدر الكايف املحقق للغر�ض املن�شود وفق ًا ملا يقت�ضيه
ال�سياق.
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النطاق واألهداف
المادة ()2

ب�	.أن ت�ض ��م من�ش� ��أة العلف ،عند احلاجة ،ع ��دد كاف من املرافق املنف�صلة لأغرا�ض ت ��داول العلف ،و�أن
تكون يف مواقع منا�سبة ومب�ساحات كافية.

�أ .يه ��دف ه ��ذا النظام �إىل �ضمان �سالمة العل ��ف وكذلك �سالمة الغذاء للإ�سته�ل�اك الآدمي من خالل
الإلتزام بالإ�شرتاطات وال�ضوابط املنظمة لتداول العلف يف الإمارة ،وي�سري �أحكامه على:
 .1من�ش�آت العلف وت�شمل كافة املراحل بدءا من املزرعة و�صوال �إىل طرح العلف للتداول يف الأ�سواق.
 .2علف احليوانات املنتجة للغذاء وت�شمل مكوناته وامل�ضافات واملكمالت العلفية.
ب .ال ي�سري �أحكام هذا النظام على العلف امل�ستخدم لغايات ذات �صفة غري جتارية.

يجب �أن يحقق حجم من�ش�أة العلف وتخطيطها وت�صميمها وبنا�ؤها واملعدات واملرافق التابعة لها الآتي:
�أ .ال�سماح بالقيام بالعمليات املنا�سبة لل�صيانة والتنظيف و�/أو التطهري.
ب .تقلي ��ل التل ��وث ،واحلماية من التلوث التباديل و�أي ت�أثريات �سلبية قد تت�سبب ب�ضرر على �سالمة العلف
ومكوناته.

الموقع والتصميم والبنية

المادة ()6

المادة ()3

يجب �أن يراعي الت�صميم والبنية التحتية يف مناطق تداول العلف الآتي:
�أ�	.أن ي�سم ��ح بت�سل�سل وتعاقب مالئم ملراحل تداول العلف ،بحيث ي�سمح ب�أداء العمليات ب�أ�سلوب يحد من
خماطر التلوث.
ب�	.أن تك ��ون �أ�سطح الأر�ضيات وال�سق ��وف الداخلية واجلدران م�صنوعة من م ��واد منيعة ومقاومة لل�صد�أ
وغري ما�صة �أو منفذة للرطوبة وغري قابلة لالنزالق وقابلة للغ�سل وت�سمح ب�إجراء �أعمال التنظيف و�/أو
التطهري املتكررة.
ج�	.أن تك ��ون النواف ��ذ و�أي فتحات �أخرى مبنية ب�شكل مينع تراك ��م الأو�ساخ مع تثبيتها �أو �إبقائها مغلقة يف
املواقع التي قد ي�ؤدي فتحها فيها �إىل �إحداث تلوث.
د�	.أن تك ��ون النوافذ مزودة مبر�شحات �سهلة الف ��ك ،قابلة للتنظيف ومانعة لدخول احل�شرات حيثما كان
ذلك منا�سبا.
هـ�	.أن تك ��ون التهوي ��ة كافية مبا يقلل تلوث بيئة العم ��ل والعلف املنتج ،والتحكم بدرج ��ة احلرارة املحيطة
والرطوب ��ة وج ��ودة نوعية الهواء ،و�أن يزود امل ��كان بالو�سائل ال�ضرورية كاملر�شح ��ات التي ت�ؤمن تنقية
وجتديد التيار الهوائي.
و�	.أن تك ��ون الأبواب م�صنوعة من مواد م�صقول ��ة ،غري ما�صة للرطوبة و�سهلة التنظيف ،وعند ال�ضرورة
للتطهري.

تلتزم من�ش�أة العلف باملتطلبات العامة الآتية:
�أ .املحافظ ��ة عل ��ى من�ش�أة العلف واملراف ��ق التابعة واملعدات والعب ��وات وو�سائل النق ��ل واملنطقة املحيطة
باملن�ش�أة مبا�شرة ،نظيفة ويف حالة جيدة مع �ضرورة تنفيذ برامج فعالة ملكافحة الآفات.
ب .تطبي ��ق برامج التنظي ��ف والتطهري وال�صيانة الدورية والتعقيم ،عند ال�ض ��رورة ،بكافة مرافق من�ش�أة
العل ��ف وخا�صة مناطق الإنتاج والتخزين ،و�أن تنفذ برامج منتظمة لل�صيانة الدورية للآالت واملعدات
امل�ستخدمة.
المادة ()4

يجب �أن تراعي من�ش�أة العلف يف املوقع والت�صميم والبنية الآتي:
�أ�	.أن يكون موقع من�ش�أة العلف منا�سبا ،وبعيد ًا عن �أي مكان قد ي�شكل تهديدا وا�ضحا على �سالمة العلف
و�صالحيت ��ه ،بع ��د الأخذ بع�ي�ن االعتبار التدابري والإج ��راءات الوقائية وعلى الأخ� ��ص ينبغي �أن تكون
املن�ش�أة بعيدة عن:
 .1املناطق امللوثة بيئيا.
 .2املناطق املعر�ضة خلطر تف�شي الآفات.
 .3املناطق التي ال ميكن �إزالة النفايات ال�صلبة �أو ال�سائلة منها ب�شكل كف�ؤ.
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ح�	.أن تكون الإ�ضاءة كافية للتمكن من العمل ب�شكل �صحي و�أن تكون �شدة الإ�ضاءة مالئمة لطبيعة العمل.
ط�	.أن يخ�ص� ��ص نظ ��ام لل�ص ��رف ال�صح ��ي عن ��د ال�ضرورة ،ب�ش ��كل ي�ضمن ع ��دم �إرتداد مي ��اه ال�صرف
امل�ستخدمة والت�سبب يف تلوث العلف.
ي�	.أن تخ�ص�ص �أماكن حمددة مبن�ش�أة العلف جلمع نفايات وخملفات العلف بالإ�سلوب ال�صحي املالئم.

النقـل والتخزين

المعدات واألدوات
(وتشمل مواد التعبئة والتغليف وأسطح المالمسة األخرى)
المادة ()7

يجب على من�ش�أة العلف الإلتزام بالآتي:
�أ .توف�ي�ر املعدات والأدوات الكافية الالزمة لأغرا�ض الإنتاج والت�صنيع والتعبئة ،و�أن تكون م�صنوعة من
م ��واد ال ت�ؤثر �سلبا على �سالمة العلف ،و�سهلة الإ�صالح وال�صيانة وتتحمل عمليات التنظيف والتطهري
املتكرر.
ب�	.أن تك ��ون �أجهزة القيا� ��س �أو معدات اخللط امل�ستخدم ��ة يف عمليات ت�صنيع العل ��ف ومكوناته منا�سبة
لنط ��اق الأوزان و�/أو الأحج ��ام التي يتم قيا�سها وينبغي معايرتها ب�ص ��ورة منتظمة و�أن تكون خا�ضعة
للمراقبة.
ج�	.أن ال تكون املواد امل�ستخدمة يف تعبئة وتغليف العلف م�صدر ًا للخطر �أو التلوث ،و�أن تكون كفيلة بتوفري
احلماية املالئمة للعلف للحد من التلوث ومنع ال�ضرر.
د�	.أن تك ��ون �أ�سطح العم ��ل املالم�سة للعلف ومكوناته مبا يف ذلك �أ�سطح املعدات م�صنوعة من مواد قابلة
للغ�س ��ل ،غري �سام ��ة ،ويجب احلفاظ عليها بحال ��ة �سليمة ومتينة ،كما يجب �أن ت�سم ��ح ب�إجراء �أعمال
التنظيف والتطهري ب�سهولة.
هـ�	.أن تك ��ون مواد التنظي ��ف والتعقيم ومواد تزييت وت�شحي ��م الآالت واملعدات امل�ستخدم ��ة على الأ�سطح
املالم�سة للعلف م�صنفة كمادة م�سموح بها للإ�ستخدام يف العلف ،و�أن تكون معرفة وخمزنة يف مناطق
مف�صولة عن مناطق تداول العلف.
و .يتم �إجراء عملية جتفيف ،بعد كل عملية غ�سيل وتنظيف لأ�سطح املعدات والأدوات املالم�سة للعلف.
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المادة ()8

تلتزم من�ش�أة العلف فيما يتعلق بعمليات النقل والتخزين بالآتي:
�أ .ف�صل العلف امل�صنع واجلاهز لطرحه يف الأ�سواق عن العلف غري امل�صنع ملنع حدوث التلوث التباديل.
ب .نق ��ل وتخزي ��ن العلف وجميع مكوناته مب ��ا يف ذلك امل�ضافات واملكمالت العلفي ��ة يف عبوات مالئمة،
كم ��ا ينبغ ��ي القيام بعملية الإ�ستالم والتخزين يف املناطق املخ�ص�ص ��ة لذلك وبالطريقة التي تقلل من
�إمكانية حدوث التلوث ل�ضمان �سالمة العلف.
ج� .أن تك ��ون امل ��واد ذات م�صادر اخلط ��ر املحتمل و�/أو امل ��واد الأخرى غري املخ�ص�ص ��ة للإ�ستخدام مع
تركيب ��ة العلف معرفة مبل�صق ،كما يجب �أن يتم نقلها وتخزينها يف عبوات منف�صلة وحمكمة الإغالق
لتجنب حدوث التلوث.
د�	.أن تك ��ون و�سائ ��ل النقل مالئمة للعلف ومكوناته مبا يف ذلك امل�ضافات واملكمالت العلفية وال يجوز نقل
وتوزيع �أي مواد غري م�صرح بها من قبل الإدارة املخت�صة.
هـ .املحافظة على التنظيف والتطهري املنتظم لو�سائل نقل العلف حلماية العلف من التلوث.
و .تخ�صي� ��ص ناق�ل�ات جمه ��زة لنقل العلف غ�ي�ر املعب�أ (الأع�ل�اف ال�سائبة) عن طري ��ق �ضخه يف تلك
الناق�ل�ات بحي ��ث ال يتم خلط �أنواع خمتلفة من الأعالف ( خا�صة املعاجلة) يف الناقلة عند التحميل،
و�أن حترر �شهادة �إنتاج م�صاحبة لو�سيلة النقل بالكمية امل�صنعة و�أي بيانات �ضرورية �أخرى.
ز .عند �إ�ستخدام �صوامع ( �سايلوات) لتخزين العلف اخلام يجب �أن تكون ذات طاقة �إ�ستيعابية مالئمة
و�أن تك ��ون م�صنوع ��ة من مواد ال ت�ؤثر �سلبا على �سالمة العلف ،و�أن تتوفر بها �إمكانية التعبئة والتفريغ
بال�سهولة املمكنة ووجود فتح ��ات ذات �أغطية حمكمة لأغرا�ض التفتي�ش وال�صيانة ،وو�سائل للتجفيف
لل�سيطرة على الرطوبة وت�أثري درجة احلرارة اخلارجية مبا يحول دون تكتل العلف.
التصنيع والمعالجة
المادة ()9

بالإ�ضاف ��ة �إىل الأح ��كام الواردة يف هذا النظام تلت ��زم من�ش�أة العلف التي تق ��وم بن�شاط �صناعة ومعاجلة
العلف و�/أو مكوناته و�/أو امل�ضافات العلفية و�/أو املكمالت العلفية بالآتي:
�أ .تطبيق ممار�سات الت�صنيع اجليدة ،وعند ال�ضرورة تنفيذ الأنظمة املبنية على مبادئ حتليل املخاطر
ونقاط ال�ضبط احلرجة.
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ب .احل�صول على مكونات العلف من م�صادر �آمنة ،كما يجب ر�صد ومراقبة املواد غري املرغوب فيها عند
�إ�ستالم مكونات العلف.
ج .عدم �إ�ستخدام املنتجات احليوانية يف �صناعة العلف اخلا�ص باملجرتات.
د�	.إتب ��اع الإجراءات املنا�سب ��ة ،مثل املعاجلة احلراري ��ة �أو �إ�ضافة املواد الكيميائي ��ة ،ملكافحة الفطريات
والبكترييا ،ويجب مراقبة ور�صد ومتابعة تلك الإجراءات خالل خطوات الت�صنيع �أو املعاجلة.
هـ�	.إتباع التعليمات املزودة من جهات الت�صنيع عند �إ�ستخدام امل�ضافات العلفية يف �صناعة العلف.
و .مراع ��اة الف�صل بني دفعات العلف املعالج طبي ًا وغري املعال ��ج طبيا ،و�أي دفعات علف �أخرى للحد من
التل ��وث التب ��اديل وملنع �إنتق ��ال الأثر الدوائي� ،أو عن ��د ال�ضرورة ت�ستخدم خط ��وط منف�صلة يف عملية
الت�صنيع واملعاجلة.
ز�	.إتخ ��اذ الإجراءات الإحرتازية ال�ضرورية للحد من منو الفطري ��ات والبكترييا يف العلف الرطب و�شبه
الرطب.
ح�	.إتب ��اع الطرق العلمية عند �أخذ العينات لغايات التحلي ��ل املخربي ،كما يجب الإحتفاظ بعينة مرجعية
لكل دفعة �أو ت�شغيلة من الإنتاج.
ط .ع ��دم �إعادة �إ�ستخدام خملفات ونفاي ��ات العلف يف عمليات الت�صنيع واملعاجلة و�أن يتم التخل�ص منها
بالأ�سلوب ال�صحي املالئم.

ب .يجب على من�ش�أة العلف �إبراز الوثائق التالية عند الطلب من قبل الإدارة املخت�صة:
 .1رخ�صة �سارية املفعول.
�	.2إذن الإ�سترياد للعلف و�أي مواد م�ستوردة تدخل يف تركيب العلف.
ج .يجب على من�ش�أة العلف توفري �أي وثائق �إ�ضافية �أو �سجالت �أخرى تطلبها الإدارة املخت�صة.
د .يج ��ب عل ��ى من�ش�أة العلف الإحتفاظ بال�سج�ل�ات الواردة يف البند (�أ) من امل ��ادة ( )10وفقا للفرتات
الزمنية التي تقررها الإدارة املخت�صة.

السجالت والوثائق
المادة ()10

�أ .يجب على من�ش�أة العلف ،لغايات التتبع الفعال ،الإحتفاظ بال�سجالت التالية كحد �أدنى:
 .1كمي ��ات وم�ص ��ادر املواد الواردة �إىل من�ش� ��أة العلف وت�شمل �إ�سم و عنوان امل ��ورد وطبيعة املنتجات
امل ��وردة وتاريخ �إ�ستالمها واملواد ال�صادرة منها واملعلوم ��ات املتعلقة بالعلف ومكوناته مبا يف ذلك
امل�ضاف ��ات واملكمالت العلفية املوردة من قبل من�ش� ��أة العلف ،وت�شمل �إ�سم العميل وعنوانه وطبيعة
املنتجات املوردة وتاريخ �إ�ستالمها و توريدها.
 .2املبيدات احل�شرية ومواد الوقاية امل�ستخدمة.
 .3الأمرا�ض والآفات التي قد ت�ؤثر على �سالمة املنتج مبزارع الإنتاج الأويل.
 .4نتائج حتليل العينات ذات �صلة ب�سالمة العلف.
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العـاملـون
المادة ()11

تلتزم من�ش�أة العلف بالآتي:
�أ .توفري عاملني م�ؤهلني للتعامل مع العلف وملمني مب�س�ؤولياتهم و�أدوارهم نحو �ضمان �سالمة العلف.
ب� .ضم ��ان ح�صول العامل�ي�ن لدى من�ش�أة العلف عل ��ى التدريب الكايف وت�أهيلهم يف جم ��ال �سالمة العلف
كل بح�سب املهام املوكلة �إليه.
واملمار�سات ال�صحية اجليدة ٍ
ج� .ضمان �أن يكون العاملني الئقني طبي ًا للعمل لدى من�ش�أة العلف.
د� .ضم ��ان خلو العاملني من �أية �أمرا�ض �أو �أعرا�ضها قد ت�شكل خطرا على �سالمة العلف ،وعدم ال�سماح
لهم ب�إ�ستئناف العمل ما مل يتم �إجراء فح�ص طبي ي�ؤكد متاثلهم لل�شفاء.
هـ .مراقبة �إلتزام العاملني بال�سلوك واملمار�سات ال�صحية اجليدة والإعتناء بالنظافة ال�شخ�صية و�إرتداء
املالب�س الواقية واملالئمة عند تداول العلف.
و .توفري �أماكن خم�ص�صة ،عند احلاجة ،لغر�ض حفظ وتبديل املالب�س.
اإلنتاج على مستوى المزرعة
المادة ()12

يجب على من�ش�أة العلف الآتي:
�أ .الت�أكد من �أن منتجات العلف التي يتم �إنتاجها يف املزرعة حممية من التلوث.
ب .جتنب �إ�ستخدام املناطق التي ت�شكل البيئة فيها خطرا على �سالمة العلف.
ج .تطبيق املمار�سات الزراعية اجليدة خالل كافة مراحل �إنتاج العلف يف املزرعة.
د .تطبيق التدابري الالزمة ل�ضمان �إنتاج العلف حتت ظروف �صحية مالئمة.
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المادة ()13

الترخيص والتسجيل
المادة ()16

يج ��ب على من�ش�أة العلف اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان �سالمة العلف على م�ستوى املزرعة وخ�صو�صا
ما يلي:
�أ .املحافظة على نظافة كافة املرافق ،املعدات ،العبوات ،وو�سائل النقل امل�ستخدمة يف املزرعة وما يرتبط
بها من عمليات ،و�أن يتم تطهريها بطريقة منا�سبة بعد التنظيف عند ال�ضرورة.
ب .ال�سيط ��رة وم ��ا �أمكن ذل ��ك ،على الآف ��ات والأمرا�ض النباتية ب�ش ��كل ال ي�سبب �أي تهدي ��د على �سالمة
العلف.
ج�	.إ�ستخدام مياه نظيفة ال ت�شكل خطرا على �سالمة العلف.
د .حفظ املواد اخلطرة يف �أماكن منف�صلة لتجنب �إحداث �أي تلوث للعلف.
هـ .الأخذ بعني الإعتبار نتائج حتليل العينات ذات ال�صلة ب�سالمة العلف.
المادة ()14

تلتزم من�ش�أة العلف التي تقوم بالإنتاج على م�ستوى املزرعة بتطبيق الآتي :
�أ .تدابري حماية العلف من م�صادر اخلطر املرتبطة بالتلوث الناجم عن الهواء والرتبة واملياه والأ�سمدة
واملبيدات احل�شرية والعقاقري البيطرية ومواد التنظيف والتطهري.
ب .تدابري مرتبطة ب�صحة النبات ،و�صحة ورعاية احليوان بحيث ال ت�شكل تهديدا ل�سالمة العلف.
منشأة العلف المؤقتة والمتحركة
(تقتصر على بيع العلف فقط عن طريق البسطات أو األكشاك على
نطاق تجاري بسيط)
المادة ()15

يجب �أن تلتزم من�ش�أة العلف املتحركة �أو امل�ؤقتة بالآتي:
�أ�	.أن يكون موقعها بعيدا عن كافة م�صادر التلوث املحتملة.
ب�	.أن تكون نظيفة وبحالة جيدة.
ج .توفري �سبل التخل�ص من خملفات ونفايات العلف.
د�	.أن تكون حا�صلة على موافقة الإدارة املخت�صة بالن�سبة لأماكن البيع.
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�أ .تلتزم من�ش�أة العلف العاملة يف الإمارة بالآتي:
 .1تطبي ��ق متطلبات الرتخي�ص واحل�صول على املوافقات من اجلهات املعنية يف الدولة قبل ال�شروع
مبمار�سة �أي ن�شاط يتعلق بتداول العلف �أو مكوناته مبا يف ذلك امل�ضافات واملكمالت العلفية.
 .2احل�صول على املوافقات امل�سبقة من اجلهات املعنية يف الدولة لإ�سترياد العلف �أو مكوناته وي�شمل
امل�ضافات واملكمالت العلفية.
 .3احل�ص ��ول على املوافقات امل�سبقة من اجلهات املعنية يف الدولة قبل �إ�ستخدام العقاقري البيطرية
الدوائية وامل�ضادات احليوية والهرمونات وما يف حكمها يف �صناعة العلف.
ب .تلت ��زم من�ش� ��أة العلف بت�سجي ��ل العلف ومكوناته وامل�ضاف ��ات واملكمالت العلفية ل ��دى اجلهة املعنية يف
الدول ��ة قبل �إ�ستريادها �أو طرحها يف الأ�سواق ،وذلك وفقا ملتطلب ��ات ت�سجيل امل�ستح�ضرات البيطرية
غري الدوائية ال�صادرة يف الدولة بهذا ال�ش�أن.
أحكــام عامــــــــة
المادة ( ) 17

يحظ ��ر ت ��داول �أو �إ�ست�ي�راد العلف ومكونات ��ه وامل�ضافات واملكمالت العلفي ��ة �إذا كانت مغ�شو�ش ��ة �أو �ضارة
بال�صحة �أو مت تداولها بطريقة م�ضللة �أو خمالفة لأحكام هذا النظام.
المادة ( ) 18

يجب �أن يطابق العلف ومكوناته وامل�ضافات واملكمالت العلفية املتداولة وامل�ستوردة للمتطلبات والت�شريعات
املعم ��ول بها يف الدولة ،وحتديدا املوا�صفات املتعلقة بن�سب املكونات واملقادير املختلفة ح�سب نوعية العلف
وت�صنيفه ،وباحلد الأعلى امل�سموح به من املواد غري املرغوب بها.
المادة ( ) 19

تلت ��زم من�ش�أة العلف بتزوي ��د منتجاتها التي �سيتم طرحه ��ا للتداول يف الأ�سواق ببطاق ��ات تعريفية باللغة
العربي ��ة ويجوز �إ�ضافة لغ ��ات �أخرى �شريطة �أن تكون متطابقة مع املعلومات املكتوبة باللغة العربية وب�شكل
بارز ووا�ضح ومقروء ومفهوم املعنى ،وتت�ضمن هذه البطاقة املعلومات الالزمة ح�سب الت�شريعات املعمول
بها يف الدولة.
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المادة ( ) 20

المادة ()27

تلتزم من�ش�أة العلف العاملة يف الإمارة بتطبيق الأنظمة والقرارات اخلا�صة بتتبع و�إ�سرتداد العلف (خطوة
واح ��دة �إىل الإم ��ام وخطوة واح ��دة �إىل الوراء) ،وذلك عند �سح ��ب العلف املخالف لأح ��كام هذا النظام
والغري مطابق ملتطلبات �سالمة العلف.

ين�شر هذا النظام يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.

من�صور بن زايد �آل نهيان
رئي�س جمل�س الإدارة
�صدر يف �إمارة �أبوظبي
بتاريخ 2 :ذو القعدة 1434
املوافق� 8 :سبتمرب 2013م

المادة ( ) 21

تلتزم من�ش�أة العلف العاملة يف الإمارة بتطبيق الأحكام اخلا�صة بالعلف الواردة يف نظام ال�شروط ال�صحية
والفنية ملن�ش�آت الإنتاج احليواين.
المادة ( ) 22

يحظ ��ر على من�ش�أة العلف �إ�ست�ل�ام الأعالف اخلا�صة بربامج الدعم االجتماعي احلكومي للمربني من �أي
م�ص ��در بغر� ��ض عر�ضها للبي ��ع �أو �إعادة تعبئتها يف �ش ��كل خمتلف �أو �إدخالها يف عملي ��ة ت�صنيع منتجاتها
املتداولة جتاريا �أو الت�صرف فيها ب�أي �شكل �آخر.
األحكام الختامية
المادة ( ) 23

ي�صدر مدير عام اجلهاز القرارات والتعاميم الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا النظام.
المادة ()24

ال تخل �أحكام هذا النظام باالتفاقيات الدولية امل�صادق عليها من قبل الدولة.
المادة ()25

ُيلغى كل حكم �أو ن�ص يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا النظام.
المادة ()26

ُيعاقب كل من يثبت عدم التزامه �أو خمالفته لأحكام هذا النظام وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.
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