
تعميم بشأن تداول ا�عالف في إمارة أبوظبي وتطبيق الممارسات الصحية 

بناًء على القوانين والتشريعات النافذة بشأن تداول ا�عالف وتطبيق الممارسات الصحية ذات العالقة، والهادفة إلى ضمان سالمة وجودة 
ا�عالف المتداولة في أسواق ا�مارة فقد لوحظ من خالل الزيارات الدورية للمفتشين وجود بعض الممارسات �نشطة تداول ا�عالف (سواًء 
حيازة و/أو تخزين و/أو توزيع و/أو عرض للبيع و/أو بيع) بدون الحصول على رخصة تجارية من الجهة المختصة وشهادة عدم ممانعة 
لممارسة النشاط من هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، إضافة إلى وجود ممارسات غير صحية تتم خالل عملية تداول ا�عالف مما 

يشكل خطورة على صحة ا�نسان والثروة الحيوانية، ا�مر الذي يعتبر مخالف® للقوانين والتشريعات.
إضافة إلى وجود ممارسات غير صحية تتم خالل عملية تداول ا�عالف مما يشكل خطورة على صحة ا�نسان والثروة الحيوانية، ا�مر الذي 

يعتبر مخالف® للقوانين والتشريعات.
التفضل بالعلم بأنه يجب على جميع متداولي ا�عالف با�مارة   النافذة في ذلك الشأن يرجى  وبناًء على ما سبق وتنفيذ· للتشريعات 

التقيد بالمذكور أدناه :
1. الحصول على رخصة تجارية من دائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي لكافة أنشطة ببيع أو تجارة أو تداول ا�عالف.

2. الحصول على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط من هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.
3. االلتزام بتطبيق كافة متطلبات تداول ا�عالف و/أو مكوناتها بإمارة أبوظبي وهي: 

3.1. عدم تداول أو التصرف بشكل غير قانوني أو بيع ا�عالف المدعومة. 

3.2. التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات سالمة ا�عالف. 

3.3. تطبيق الممارسات الصحية والفنية التالية بشأن تداول ا�عالف: 

3.3.1.  تخزين وحفظ ا�عالف في مخازن مناسبة وفق النظام رقم (9) لسنة 2013 بشأن تداول ا�عالف في إمارة أبوظبي. 

3.3.2. أن تكون التهوية كافية بما يقلل تلوث بيئة العمل والعلف المنتج.

3.3.3. عدم خلط ا�عالف القديمة أو التالفة مع ا�عالف الجديدة.

3.3.4.  توفير الحماية المالئمة للعلف للحد من التلوث ومنع الضرر.

3.3.5. تجنب استخدام المناطق التي تشكل البيئة فيها خطر· على سالمة ا�عالف.

3.3.6.توثيق عمليات البيع والشراء وحفظ السجالت المتعلقة بتداول ا�عالف وفق النظام رقم (3) لسنة 2008 بشأن تتبع واسترداد 
ا�غذية. 

3.3.7. التخلص من ا�عالف غير الصالحة أو التالفة وفق إجراءات مركز أبوظبي �دارة النفايات "تدوير" وعدم تخزينها في الموقع. 

3.3.8. يحق للهيئة سحب ا�عالف المغشوشة والضارة بالصحة أو أي مواد يتوقع دخولها في صنع ا�عالف في كافة مراحل ا�نتاج والتوزيع. 

3.3.9. التقيد التام با�من والسالمة وفق اشتراطات الدفاع المدني.

3.3.10. التقيد التام بالسالمة والصحة المهنية وفق اشتراطات مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنية. 

2013 بشأن  3.3.11. االلتزام بتزويد المنتجات التي سيتم طرحها للتداول في ا�سواق ببطاقات تعريفية وفق النظام رقم (9) لسنة 
تداول ا�عالف في إمارة أبوظبي.

4. يرجى التفضل بالعلم بأنه سيتم منح المعنيين "المخالفين" مهلة زمنية لتصويب أوضاعهم وفق ما ورد في هذا التعميم وذلك وفق 
بحق  الالزمة  ا�دارية  والجزاءات  القانونية  ا�جراءات  باتخاذ  الممنوحة  الزمنية  المهل  انتهاء  بعد  الهيئة مباشرة  أدناه، وستقوم  الجدول 

المخالفين .

مالحظة: 
أن  االعتبار  بعين  الوضع  ، مع ضرورة  أعاله  جاء  ما  بجميع  التقيد  والمتعاملين معكم بضرورة   ، المعنيين  بإبالغ  التفضل  يرجى  وعليه 
ا�عالف استخدامها كمواقع  الهيئة مواقع بديلة يمكن لكافة متداولي  يتوفر لدى  بأنه  ، علما  للعقوبة  لتعرضهم  المخالفة قد تؤدي 
لممارسة أنشطة بيع أو تجارة أو تداول ا�عالف وفق الشروط التي تحددها الهيئة في هذا الجانب وذلك حرص® من الهيئة على تسهيل 

تنفيذ هذا التعميم من قبل المعنيين وتمكينهم من تصويب أوضاعهم وفق المهل الزمنية الممنوحة لهم.
وللراغبين في معرفة أماكن المواقع البديلة وشروط االستخدام التواصل مع السيد/ حمد عتيق المزروعي

الهاتف: 028138260 
hamad.a.almazrouei@adafsa.gov.ae :بريد ا�لكتروني

مع تحيات هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

المهلة الزمنية الممنوحةالجهة/الفئة
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