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 متطلبات تسجيل

االعالف الحيوانية المصنعة / اإلضافات العلفية / المكمالت الغذائية/ أغذية حيوانات الرفقة 

 /اعالف السمك المصنعة:

 الوزارة.الطلب المعتمد من  .1

 .سترشاديمرفق دليل ا wordعلى ملف  التركيبببيانات تركيب المستحضر المذكور  .2

 الدليل استرشادي  مرفق المصنعة والوكيل المحلي االماراتياالتفاقية بين الشركة  / الوكالة .3

 .تطلب(المصنعة ال )في حالة اعالف السمك 

 .صادرة من الجهة المختصة ببلد المنشأ او ما يعادلها شهادة الممارسة الجيدة للتصنيع -4

 .صادرة من الجهة المختصة ببلد المنشأ وسارية المفعول للمستحضر شهادة التداول الحر -5

 االتية: تستوفي كافة البيانات الصادرة من الشركة المصنعة التعريفية للمستحضرالبطاقة  -6

 .االسم التجاري للمستحضر 

 .مكونات المستحضر وكمياتها 

 .انواع الحيوانات الذي خصص له المستحضر 

 . اسم وعنوان الشركة المصنعة 

 .ظروف التخزين 

 .دواعي وطريقة االستعمال 

  والتحذيرات واالحتياطات )ان وجدت(.موانع االستعمال 

 .فترة سحب المستحضر 

 .رقم التشغيلة وتاريخ االنتاج وتاريخ االنتهاء 

 ." عبارة " لالستعمال البيطري فقط 

 يذكر في حالة اغذية حيوانات الرفقة pet food only  

  في حالة اعالف السمك المصنعة يذكرfish feed 

  حيوانية مصنعة(.يذكر )اعالف في حالة االعالف 

  وانية( يذكر )إضافات علفية حيفي حالة اإلضافات العلفية 

  يذكر )مكمالت غذائية حيوانية( والذي تعطي للحيوان بصورة في حالة المكمالت  الغذائية

 معجون. –سائلة 

 . الوزن او الحجم الصافي 

 

كسين( موم )االفالتوكسين والدايو والس شهادة من الشركة المصنعة تفيد بخلو المستحضر من مشتقات الخنزير -7

 مواد ضارة اخري. واي

 صادرة من الشركة المصنعة. شهادة تحليل المستحضر -8

وفي حالة احتواء المستحضر البيطري علي مصدر بروتين حيواني يجب احضار شهادة صادرة من الجهة  -9

 :المختصة ببلد المنشأ توضح االتي

 نوع الحيوان والجزء المستخدم منه ومصدره. -

 .ان المنتجات الحيوانية المستخدمة في تصنيع المنتج مأخوذة من حيوانات مفحوصة قبل وبعد الذبح -
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ان المنتج وارد من دولة / منطقة خالية من مرض إنفلونزا الطيور في حال احتواء العلف على لحوم  -

دقيقة على  30ة م لمد° 70الدواجن ومنتجاتها أو انه قد تمت معالجة المنتج حراريا على درجة حرارة 

 .االقل أو ما يعادلها

ا لمنتج وارد من دولة لم يسجل بها مرض جنون البقر أو انها مصنفة ذات مخاطر مسيطر عليها  -

في حال احتواء تركيبة العلف على اللحوم البقرية )شريطة عدم استخدام  -بالنسبة لمرض جنون البقر 

 .تغذية الحيوانات المجترة( العلف فيهذه 

تغذية الحيوانات على عالئق تحتوي على مساحيق لحوم وعظام وغيرها من المشتقات الحيوانية  لم يتم -

  .التي مصدرها الحيوانات المجترة ما عدا الحليب وبدائله

   على أو منتجة من كائنات معدلة جينيا( تحتوي)مواد  علىالمستحضر البيطري يحتوي  حالة انفي  -10

 االتي:يجب احضار البطاقة التعريفية مذكور فيها   

اإلماراتية رقم  ةللممارسوفق  (تحت المكونات بنفس حجم الخط ولكن بلون مختلف وراثيا معدلة)

(UAE.S/GSO 2142 :2011) 

  إيصال الدفع. -11

 :لشروط واالحكاما

 المذكورة أعاله.يجب ان تكون الطلبات المقدمة للوزارة مستوفية لكافة المستندات والشروط  -1

 اإللغاء. لتجنبيوم  30من قبل الوزارة خالل  استكمال كافة البيانات المطلوبةيجب  -2

 

 vfc@moccae.gov.aeعلى البريد االلكتروني واالستفسار  /الطلبات تقدم 

 8003050الرقم:  علىواالتصال    
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