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INT-CS-2020-276 الرقم: 12/11/2020 التاريخ:

المدير العام إلى: قطاع الرقابة من:
: مراقبة متبقيات المبيدات في منتجات التمور الموردة لشركة الفوعة الموضوع:

تحية طيبة وبعد ،،
اإلشارة الى الموضوع أعاله وتوصية اجتماع التوافق المؤسسي رقم 7 لعام 2020 بتشكيل فريق فني من قبل القطاعات ذات 
العالقة لدراسة التوصيات المقدمة من قبل قطاع الرقابة بشأن مراقبة متبقيات المبيدات في التمور المحلية موسم 2020، عليه أود 
اإلفادة بمخرجات وتوصيات الفريق والتي جاء بعض منها متوافق مع توصيات قطاع الرقابة واقتراح توصيات إضافية، وقد تم توافق 
المدراء التنفيذيين لقطاع السياسات واألنظمة والشئون الزراعية على تلك التوصيات إال التوصية الخاصة بالفترة الزمنية للحجز 
وإعادة التحليل والذي تم على أساسه تواصل قطاع السياسات واألنظمة مع اللجنة االستشارية وبانتظار ورود التوصيات. تجدون 

أدناه التوصيات المقترحة كاآلتي:

1      ضمان عدم عرض أو إتاحة المنتج إلى المستهلك النهائي و وضع إجراءات مناسبة لذلك.
2      توجيه شركة الفوعة بتخزين كميات التمور المرفوضة في ظروف مناسبة بحيث يتم إعادة تحليل التمور المحجوزة 
بعد فترة زمنية من تاريخ تحليل العينة األولى، (سيتم تحديدها الحقاً، بانتظار رد اللجنة االستشارية ومن ثم سيتم اقتراح 

الفترة الزمنية المناسبة ).
3      في حال كانت نتيجة التحليل مطابقة للمواصفة اإلمارتية رقم (   UAE.S MRL 1-2019) يتم قبول الشحنة 

والتعامل معها بشكل اعتيادي وفق إجراءات الشركة.
4      في حال كانت نتيجة التحليل غير مطابقة للمواصفة اإلمارتية رقم (   UAE.S MRL 1-2019) يتم عدم 

المضي في تخزين التمور المحجوزة واستخدامها في مجاالت أخرى غير االستهالك البشري والحيواني مثل:
4.1   االستفادة منها في برنامج مكافحة آفات النخيل في الهيئة ( برنامج المصائد الفرمونية لجذب حشرة سوسة 

النخيل الحمراء في مزارع النخيل)
4.2   االستفادة منها في الصناعات التحويلية مثل (البروتين هيدروليزيت (كرمون: مادة جاذبة للحشرات)، إنتاج 

الكحول اإليثيلي، أسمدة عضوية (حمض الهيومك)
5      .أخذ جزء من التمور المحجوزة ألغراض إجراء دراسة بحثية لبيان معدل تحلل متبقيات المبيدات في التمور التي يتم تخزينها في 

ظروف مناسبة.
6      .عقد اجتماع مع ممثلي شركة الفوعة لتوضيح آلية التعامل مع التمور المحجوزة لدى الشركة.

7      .عقد جلسة حوارية توعوية مع أصحاب المزارع التي تم رفض منتجاتهم بسبب وجود متبقيات مبيدات أكثر من الحدود 
المسموحة .
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مالحظة: 
  QCC يترتب على إعادة التحليل تكاليف مالية حيث أن تكلفة العينة الواحدة هي 1,050 درهم في مختبرات 
لعدد (108) مورد وفق آخر تحديث وراد من شركة الفوعة وعليه فإن تكلفة إعادة التحليل إلجمالي الكميات 

المحجوزة هي 113,400  درهم. 
تم التواصل مع شركة الفوعة لموافاتنا بالقيمة اإلجمالية لجميع العينات المحجوزة ( مستحقات أصحاب المزارع)  

وسيتم موافاتنا بالرد بحسب إفادتهم االسبوع المقبل 
للتكرم باالطالع والتوجيه 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،،

د. مريم حارب سلطان اليوسف
المدير التنفيذي - قطاع الرقابة

 


