
الزراعية الشؤون قطاع-  المعرفة سجل

ماهي المستندات المطلوبة لبرنامج المساعدة المالية ؟1
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في حالة كانت المزرعة باسم ورثة يتم توفير حصر اإلرث واعالن      -7

.  التركه
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؟   كم تبلغ قيمة المساعدة المالية للمزارع2

درهم سنويا وتصرف (90.000)تنقسم المساعدة المالية الى مساعدة مالية أساسية 
درهم  (10.000 )على دفعات شهرية متساوية ومساعدة مالية إضافتها وقيمتها 

سنويا لمالكي المزارع الذي يوقعون عقد خدمات النخيل مع مركز خدمات 
المزارعين

. لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية2012ال يمكن وذلك استناد للمرجع هل يمكن زيادة دخل المزرعة الشهري؟3

ماهي الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على بطاقة 4
الخدمات الزراعية ؟

.صورة عن خالصة القيد وبطاقة الهوية للمالك      -1
– اإلنتاج النباتي  )أو المستندات الثبوتية الرسمية لمزارع / سند الملكية و      -2

.العزب  (اإلنتاج الحيواني 
.مخطط للموقع     -3
صورة عن عقد إيجار العزبة شريطة أن يكون موثق ومصدق من الجهات      -4

.المختصة
.شهادة أمالك صادرة عن الجهات المختصة      -5
المستندات الثبوتية للثروة الحيوانية-     6

ما هو إجراء وقف زراعة الرودس ؟5

 بشأن برنامج تحسين 16/8/2010م بتاريخ 2010لسنة  (7) صدر النظام رقم 
دخل المزارعين الذي بموجبه يقوم الجهاز بصرف مساعدة مالية قيمتها تسعون 

لمالكي المزارع على مستوى اإلمارة الذين تنطبق عليهم  (90000)ألف درهم 
تصرف في شكل دفعات شهرية متساوية  .الشروط والضوابط الخاصة بهذا النظام

إضافية لمالكي المزارع الذين  (10000)كما يصرف مبلغ عشرة آالف درهم 
يسوقون التمور المنتجة من مزارعهم إلى شركة الفوعة أو المزارع الحائزة على 

وسيتم .شهادة زراعة عضوية معتمدة او شهادات ممارسات زراعية جيدة معتمدة 
إلغاء العمل بنظام تسويق المنتجات الزراعية لمالكي المزارعين في المنطقة 

أما برنامج دعم المزارعين الذي . م1/9/2010الغربية كمرحلة أولى إعتبارًا من 
كان يطبق سابقًا على مستوى مناطق اإلمارة والخاص باستالم المنتجات الزراعية 

سيتم إستمراره  في العين وأبوظبي فقط ، حيث سيقوم الجهاز باستالم المنتجات 
الزراعية لمالكي المزارع بأبوظبي والعين دون مزارع المنطقة الغربية ، على أن 

 1/9/2011يتم تنفيذ برنامج تحسين دخل المزارعين الجديد بهما اعتبارا من 
ومنها ضمنها . عقب تفعيل مركز خدمات المزارعين بهاتين المنطقتين مباشرة

.توقف زراعة الرودس كشرط أساسي للحصول على تلك المساعدة

اإلجابة االستفسار ت
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ما هي الخطة البديلة بعد منع زراعة الرودس ؟6

المركز الدولي للزراعة )من تجربة المركز الخاصة وبالتعاون مع المنظمة الدولية 
القادرة على )سوف يقدم المركز توصية ألفضل أنواع األعالف البديلة  (الملحية

 (تحمل الملوحة، وأقل استهالكًا للمياه، مستساغة للمواشي وغنية بالمواد الغذائية
تمت زراعة كمية كبيرة من عشب الرودس في العام . في نهاية هذا الموسم

الماضي مما سوف يوفر األعالف خالل الفترة االنتقالية سوف تكون المركزات 
 (الحشيش)متوفرة في مخازن أعالف مركز خدمات المزارعين، وتتوفر األعالف 

مركز خدمات المزارعين سيساهم . في مراكز توزيع االعالف التابعة كالمعتاد
بتشجيع المزارعين على إدخال الثروة الحيوانية في مزارعهم وسيقدم مجموعة من 
الخدمات لتحسين الثروة الحيوانية من ناحية صحة وتربية المواشي وأيضا الناحية 

.اإلنتاجية والتسويقية

لبرنامج مستلزمات اإلنتاج   ماهي المستندات المطلوبة7
واإلنشاءات الزراعية ؟

صورة الهوية     -1
مخطط المزرعة     -2
.   نموذج طلب صرف اسمدة عضوية مدعومة     -3
صورة من بطاقة الخدمات الزراعية-    4

كيف يتم إصدار بطاقة إحصاء حيواني؟8

 2012 لسنة 66 بناء على قرار المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية رقم 
بشأن إصدار بطاقة الخدمات الزراعية والذي نص على دمج جميع البطاقات 

الصادرة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بطاقة واحدة تحت مسمى بطاقة 
خدمات زراعية

ما سبب عدم صرف مستحقات مالية ألصحاب بطاقات دعم 9
؟(( طن 4))األعالف 

بناء على القرارات الصادرة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يتم تقديم الدعم 
 )النقدي لمربي الثروة الحيوانية ممن كان لديهم بطاقة إحصاء حيواني فقط 

(االنضمام الى برنامج دعم االعالف ليس من شروطه الحصول على الدعم النقدي 

متى يجب أن يتم تركيب الغطاس بعد الحفر؟10

يجب على صاحب المزرعة إنزال الغطاس فور االنتهاء من الحفر وفحص البئر 
وتسليم صاحب المزرعة شهادة انجاز البئر والذي تحتوي على جميع المعطيات 

والمعلومات التي يحتاجها المزارع، ويجب عدم إنزال الغطاس قبل استالم شهادة 
البئر، وفي نفس الوقت التأخر في إنزال الغطاس يؤثر على البئر ومجاري التدفق 
داخل البئر ويسبب تراكم التركيبات غير المرغوب فيها وعدم تنمية البئر، ويلزم 
ان يقوم بإنزال غطاس في مدة ال تزيد عن الشهر بعد استالم البئر وقد يؤثر هذا 
التأخير على سريان مدة الضمان وعدم تحمل المقاول لعمليات التطهير وتكليفها 

.علي المواطن 

عن طريق أقرب مركز ارشاد للمزرعة ثم التوجه إلى خدمة المتعاملين بجهاز أبو كيف يتم تقديم طلب الغطاس ؟11
ظبي للرقابة الغذائية

كم غطاس يمكن الحصول عليه في مدة السنتين للمزرعة 12
.غطاس واحد فقطالواحدة ؟

ما هي مواصفات البايبات التي يجب على المزارع توفيرها؟13

 يجب على المزارع توفير العدد المطلوب من البايبات قبل وصول الشركة الى 
 3 بوصة بالنسبة لمزارع العين، وقطر 2.5المزرعة، والبايبات تكون بقطر 

 مم ويمكن 3.6بوصة بالنسبة لمزارع الغربية، ويفضل ان تكون سماكة البايبات 
.توفيرها من خالل شركة التركيب بتوضيح ذلك في نموذج الطلب

ما هي أسعار الغطاسات؟14
2أسعار الغطاسات مرفقة في جدول االسعار في الصفحة رقم
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ما هي مواصفات الغطاسات ومميزاتها؟15

:مواصفات الغطاسات ومميزاتها هي كما يلي
.المضخة والموتور صناعة أوروبية• 
/  جم 100من مميزات المضخة انها تعمل بكفاءة عالية ومقاومه للرمال حتى • 
.³م

 وتتميز أيضا بسهولة 304وأيضا مصنوعة من مادة االستنلس ستيل درجة • 
.صيانتها

يستخدم  (Sub monitor)ويوجد نوع من الغطاسات مزود بجهاز مراقبه • 
لمراقبة التيار الكهربائي المتذبذب الجهد ويقوم بفصل التيار الكهربي فور حدوث 

ذلك اواي عطل اخر كوجود رمال مع المياه او قلة المياه وبذلك يحمي الموتور من 
.االحتراق

ما هي االشتراطات األخرى لتركيب الغطاس ؟16

: -االشتراطات والتجهيزات الواجب على صاحب الغطاس القيام بها هي كالتالي
 مم من مصدر الكهرباء بالمزرعة وحتى 19سمك  ( فاز3)تركيب كيبل كهربي • 

.الكيبل الخارج من سطح البئر
 (Starter)تركيب مفتاح التشغيل • 
.63A – Circuit Breaker ( امبير63)تركيب قاطع للتيار • 
 بوصه 3 بوصه بالنسبة لمنطقة العين وبايبات قطر 2.5توفير بايبات قطر • 

.بالنسبة للغربية

كيف لي أن أعرف قوة الغطاس المناسبة للبئر في المزرعة؟17

ماهي فئات الغطاسات المتوفرة، وأسعار البيع؟18

هل يوجد ضمان على الغطاسات؟19
نعم يوجد ضمان مدة سنتين للغطاس بدون جهاز المراقبة، وثالث سنوات للغطاس 

مع جهاز المراقبة، وذلك في حال عدم االخالل بشيء من شروط الضمان ويبدأ 
.منذ تركيب الغطاس وانزاله بالبئر

كيف يتم التواصل مع مزود الخدمة، أو مع الجهاز 20
لالستفسار عن الغطاس؟

: ارقام التواصل مع مزود الخدمة هي
1 -037218144
2 -037211949

:ارقام التواصل مع الجهاز
         (  800555  )

 واالستفسار800555يتم متابعة حالة الطلب عن طريق التواصل مع كيف يتم متابعة حالة طلب الغطاس؟21

 ما هي شروط إلغاء الضمان الخاصة بالغطاس؟22

.اذا قام صاحب المزرعة بإخراج الغطاس أثناء فترة الضمان
.عدم نظافة البئر و كثرة الرواسب و الرمال و المواد الغريبة•

.الغاء التوصيل المباشر للغطاس• 
.تغيير برمجة الغطاس• 

 المرفق بالغطاس ؟Sub monitorما هو جهاز المراقبة 23

الجهد وحماية الموتر من العطل في حال تذبذب / هو جهاز يستخدم لمراقبة التيار 
أو في حال نقص كمية المياه، كما أن الجهاز يمتاز بخصوصية . الجهد/ التيار 

 ساعة ويمكن تفريغها 24التشغيل ويقوم بتسجيل جميع التذبذبات التي تحدث خالل 
ومعرفة أسباب توقف الغطاس ويتم ايقافه بالرقم السري، ويزيد مدة ضمان 

.الغطاس مع الجهاز إلى ثالث اعوام بدل عامين وذلك من تاريخ تركيب الغطاس

 ما الذي يستند عليه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في 24
تحديد كمية صرف األعالف بشكل عام ؟

وتم .  كغم للماعز لليوم1.5 كغم لإلبل لليوم و 5يتم صرف األعالف بواقع 
االستناد في ذلك على دراسات علمية لتحديد هذه الكمية كمتوسط، علمًا بأن احتياج 

.من وزنها% 30الماشية من الغذاء اليومي يقدر بــ 

لماذا ال يتم صرف أعالف ألصحاب المزارع القائمين على 25
تربية حيوانات فيها ؟

 بشأن ضمان امدادت 1/2013جـ4بناء على قرار االمانة العامة للمجلس التنفيذي 
االعالف في امارة أبوظبي يتم الصرف لمربي الثروة الحيوانية داخل المزارع 

30/6/2014والتي تم ترقيم الثروة الحيوانية لديهم قبل 

ما هي المسميات للعزب المعتمدة التي تصرف لها األعالف ؟26
 العزب التي تصرف أعالف هي العزب التي يتم تأجيرها بعقد إيجار من دوائر 

، ، أو العزب النظامية المخصصة للمواطنين من قبل (عزب مؤجرة  )البلدية 
.البلديات
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ما هي الشروط  الخاصة بصرف األعالف؟27
ان / بطاقة الخدمات الزراعية : وفق الشروط المعمول بها البد من توفير التالي 

مخطط مزرعة أو / تكون الثروة الحيوانية لديه مسجله في قاعدة بيانات الجهاز 
عزبة أو كتاب تخصيص من البلدية أو عقد إيجار عزبة

ما هي مراكز إصدار بطاقة األعالف؟28
نود ان نوضح انه اليوجد مسمى بطاقة االعالف ولكن مسماها بطاقة الخدمات 
الزراعية ، يتم التقديم للحصول عليها عن طريق البوابة االلكترونية للجهاز أو 

.مراكز خدمات المتعاملين التابعة للجهاز 

ما الذي على فعله  في حال لم أكن من المستفيدين من 29
برنامج األعالف؟

غير المستفيدين من برنامج دعم األعالف، يمكنهم التوجه إلى مركز خدمات 
المزارعين لالستفادة من الخدمات المتوفرة وللحصول على مميزات صرف 

.األعالف وغيرها من المنتجات التي يقدمها المركز للثروة الحيوانية
دعم األعالف يشمل اإلبل واألغنام والماعز فقطهل يشمل برنامج دعم األعالف األبقار أم ال ؟30

يمكن زيارة البوابة االلكترونية الخاصة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائيةكيف يمكنني الحصول على معلومات عامة عن األعالف؟31

هل تم تطبيق تسعيرة األعالف الجديدة  على المستفيدين من 32
أصحاب بطاقات اإلحصاء  البطاقة الزرقاء؟

بشأن برنامج دعم وضمان  (1/2013 جـ 4)تنفيذًا لقرار المجلس التنفيذي رقم 
أكتوبر 1إمدادات األعالف، نود إعالمكم بأنه تم تطبيق القرار ابتداًء من تاريخ 

 حيث يشمل القرار تسعيرة جديدة لألعالف المدعومة شهريا على 2013
" أصحاب بطاقات اإلحصاء"المستفيدين الحاليين من برنامج دعم األعالف من 

 درهم لكل طن 500 درهم لكل طن من العشر أطنان األولى  300:  كالتالي
لكل طن ألكثر  ( درهم1600) طنًا،  وبسعر التكلفة 20 أطنان إلى 10ألكثر من 

و ذلك حسب األعداد المسجلة في نظام تسجيل و تعريف الحيوانات .   طنًا20من 
(نظام الترقيم  )

33
هل يستطيع العميل إصدار بطاقة لدعم األعالف إذا كان لديه 
حالل ولكن ليس لديه مزرعة  خاصة به الحالل في مزرعة 

؟(أخيه

للتوضيح اليوجد بطاقة تحت اسم بطاقة دعم االعالف وهناك بطاقة الخدمات 
 66الزراعية وبناء على قرار المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية  رقم 

 بشأن إصدار بطاقة الخدمات الزراعية يحق لجميع مالكي المزارع 2012لسنة 
ومربي الثروة الحيوانية ممن يستفيدون من الخدمات المقدمه لهم من الجهاز 

الحصول عليها ، اما بما يخص دعم االعالف فهو برنامج دعم يتم االنضمام له 
وفق شروط ومعايير محدده من قبل الجهاز وهي عبارة عن خدمة من خدمات 

.التي يستفيد لها مالك بطاقة الخدمات الزراعية 

ما كمية األعالف التي يتم صرفها ألصحاب العزب النظامية 34
وأصحاب المزارع من يملكون حالل داخل المزرعة؟

بناءا على القرار الصادر من ادارة جهاز ابو ظبي للرقابة الغذائية بخصوص فئة 
.  أصحاب العزب النظامية وأصحاب المزارع الذين يملكون حالل داخل المزرعة

يتم صرف األعالف لهذه الفئة بحد أقصى أربعة طن وال يمكن زيادة كمية -1
-2.  الصرف حتى لو زاد عدد الحالل عند صاحب المزرعة أو العزبة النضامية

يتم احتساب كمية األعالف لهذه الفئة بناءا على عدد الحالل الذي تم ترقيمه بتاريخ 
أما الحالل الذي يتم ترقيمه بعد هذا التاريخ .  او قبل هذا التاريخ30/06/2014

هذا قرار رسمي صادر من ادارة جهاز ابو : فال يدخل في برنامج الدعم  مالحظة
ظبي للرقابة الغذائية وال يمكن مخالفته حتى وإن قام المتعامل بتقديم شكاوي لزيادة 

.كمية األعالف بما يخالف الشروط المذكورة أعاله 

هل يتم صرف األعالف ألصحاب العزب النظامية المؤقتة35

حسب القوانين والنظم المعمول بها ال يتم صرف األعالف ألصحاب العزب 
النظامية المؤقتة من أجل أن يتم صرف األعالف ألصحاب العزب المؤقتة، يجب 

عقد إيجار ساري المفعول وذلك حسب اإلجراءات المتبعة في دائرة :  عليهم توفير
صورة بطاقة الهوية .   شؤون البلديات أو مخطط معتمد من دائرة الشؤون البلدية

صورة البطاقة الصحية الصادرة من إدارة صحة الحيوان . صورة خالصة القيد . 
أن ال يكون مقدم الطلب احد :  شروط  أخرى .  جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية  – 

سارية  )المستفيدين من برنامج دعم األعالف بموجب بطاقة إحصاء حيواني 
أن تكون الحيوانات مرقمة ومعرفة ضمن برنامج تعريف و ترقيم  . (المفعول 

حضور صاحب العالقة شخصيًا أو من ينوب عنه. الثروة الحيوانية 
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لماذا يتم تحديد يوم ألصحاب العزب الستالم علفهم من 36
مراكز توزيع األعالف وال يكون مفتوحا مثل األسواق؟

ال يمكن أن يكون مفتوحا كما في األسواق وذلك بسبب التزام الموظفين بالدوام 
الرسمي والنها جهة حكومية وهذا دعم حكومي وليس كما في األسواق، وإن تحديد 
يوم معين يفيد في تنظيم عمليات الصرف لكل المستفيدين من أصحاب العزب وإن 

.لم يتم تحديد يوم محدد فسوف تتحول عملية الصرف إلى فوضى

لماذا ال يكون هناك اختيارية في شراء األعالف من قبل 37
مربي الحالل ويكون مخول له باختيار األنسب ؟

ألن برنامج الدعم يعتمد بشكل أساسي على مخزون األعالف حسب األصناف 
المتوفرة، ويراعي الجهاز توفير عليقه متكاملة لدعم احتياجات وإنتاجية الثروة 

وفي حال أن المربي ال توجد لديه الرغبة في . الحيوانية في إمارة أبوظبي
الحصول على صنف معين من األعالف وفق آلية التوزيع المعتمدة، ال يتم إرغامه 

ولكن يتم خصم كمية الصنف من حصته، وال يمكن استعاضة الصنف بآخر لما 
.لهذا تأثير على حصص األعالف والتركيبة المخصصة للمربين اآلخرين

لماذا يتم الخصم من مخصص األعالف للمستحق ، وما 38
السبب ؟

ال يتم خصم أية كمية من أي مستفيد، برنامج الدعم يعتمد بشكل أساسي على 
مخزون األعالف حسب األصناف المتوفرة، ويراعي الجهاز توفير عليقه متكاملة 

وفي حال أن المربي . لدعم احتياجات وإنتاجية الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي
ال توجد لديه الرغبة في الحصول على صنف معين من األعالف وفق آلية التوزيع 

المعتمدة، ال يتم إرغامه وال كن يتم خصم كمية الصنف من حصته، وال يمكن 
استعاضة الصنف بآخر لما لهذا تأثير على حصص األعالف والتركيبة 

.المخصصة للمربين اآلخرين

توريد األعالف من دول مجلس التعاون ممنوع دخوله 39
للدولة، فما هي اإلجراءات المتبعة الستيراد هذه األعالف ؟

تعتبر وزارة البيئة والمياه هي المسئولة عن استيراد األعالف من الخارج، وعليه 
يتم التواصل معهم للحصول على آلية استيراد األعالف، حيث توجد لديهم 

.اشتراطات بهذا الخصوص

هل هناك أي معدات لحمل األعالف بمراكز البيع لتحميلها 40
بالسيارات ؟

نعم يتم توفير معدات تحميل في كافة مراكز األعالف لتحميل األعالف 
من % 82للمستخدمين، وهي خدمات إضافية يتحملها الجهاز باإلضافة إلى الــ

.دعم لألعالف
41

في حال تم صرف نصف المستحقات من األعالف خالل شهر 42
لماذا ال ترحل الكمية المتبقية للشهر القادم ؟

إن الكمية الشهرية المخصصة للمستحقين تم تقديرها بواقع االحتياجات الفعلية 
للمربي، ويتم توفير كافة التسهيالت للمربين في مراكز توزيع األعالف للحصول 

على كمياتهم الشهرية في بداية الشهر، وعلية ال يمكن ترحيل الكمية للشهر التالي، 
علمًا بأنه يتم دراسة األسباب القاهرة التي حالت دون حصول المربي على 

.احتياجاته واتخاذ القرار المناسب بشأنها

 هل أنا ملزم بشراء هذه األنواع من األعالف ؟43

يفضل الجهاز تعاون مربي الثروة الحيوانية والمساهمة في تعزيز رؤية الجهاز، 
وتقديم هذه األنواع بشكل تدريجي للثروة الحيوانية واالستفادة منها علمًا بأن لدى 
الجهاز وشركائه مزارع نموذجية للثروة الحيوانية تتغذى بها الحيوانات وبكفاءة 

عالية على هذه األنواع، وبإمكان المربين زيارتها واالستفادة من الممارسات 
.الصحية الممارسة بها

ما هي مراكز بيع األعالف التابعة لجهاز أبوظبي للرقابة 44
الغذائية؟

تباع األعالف في المراكز االعتيادية التي توزع بها حاليًا في كل من أبوظبي 
والعين والظفرة

 كيف سيتم توزيع األعالف؟45

من العلف % 20يتم اعتماد نسبة عند توزيع العلف على المستحقين بواقع 
من علف الجت واألعالف النجيلية األخرى على % 80ونسبة (الكامل)المضغوط 

الكمية التي تباع بشكل يومي حسب المخزون المتوفر بالمركز وذلك لضمان 
.سالمة المنتج والتدوير الفعال لمخزون األعالف
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ما الذي يستفيد منه مربو وأصحاب الحيوانات من هذه 46
اآللية ؟

إن الجهاز عمل على اعتماد هذه األعالف وتقديمها بشكل تدريجي لزيادة وعي 
مربي الثروة الحيوانية بهذه األعالف وفوائدها، حيث يسعى الجهاز إلى خلق ثقافة 

جديدة لدى المربين، فهذه األعالف ستغنيهم عن إضافة المكمالت الغذائية نظرًا 
ألن األعالف تتمتع بقيمة غذائية عالية وتشكل وجبة متكاملة للحيوانات سواء كانت 

بغرض التربية الخاصة أو اإلنتاج، وال تحصل الحيوانات على العناصر الغذائية 
المتوفرة في هذه األعالف في األعالف الجافة، لذا فإن استخدامها يخلق توازن في 

.العناصر الغذائية المقدمة للثروة الحيوانية، كما أنها تعد مناسبة لإلبل

ما هي فوائد آلية توزيع األعالف؟47

وعلف  (الغني باألمالح والفيتامينات)تسمح بتوزيع منتظم لكميات العلف الكامل 
واألعالف النيجيلية على كافة شرائح المستفيدين  (الغني بالبروتينات)الجت 

بمراكز توزيع األعالف، بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية وإنتاجيتها والمشاركة 
بصورة كبيرة في توفير األعالف ذات الجودة الغذائية العالية للحيوانات في 

وقد تم اعتماد هذه اآللية لتغطية القيمة الغذائية التي يحتاجها الحيوان .  اإلمارة
وخصوصًا من األلياف بعد وقف تسويق الرودس وشح المعروض العالمي من 

.األعالف البديلة

كيف يمكن أن أساهم في محاربة السوق السوداء لألعالف؟48

لقد قام الجهاز بتشكيل فريق مدرب ومؤهل من أجل التفتيش وضبط المخالفين، 
حيث تتم مصادرة بطاقة أي شخص يتم ضبطه بهذا الشأن ممن تسول له نفسه 

التالعب بالمال العام، ونحن نتطلع لتعاونكم معنا من خالل اإلبالغ عن أي شخص 
يقوم بالترويج لبيع األعالف المدعومة لكي يتسنى لنا التعامل معه وفق القوانين 

.واإلجراءات المعمول بها في اإلمارة

ما هي إجراءات  شراء األعالف ما لم أكن حاصل على 49
بطاقة اإلحصاء الحيواني أو من أصحاب العزب النظامية ؟

 درهم للطن من مراكز توزيع 1600يمكن شراء األعالف بسعر التكلفة وهو 
األعالف التابعة للجهاز عند توفير بطاقة الصحة البيطرية التي يصدرها جهاز 

.أبوظبي للرقابة الغذائية لمربي الثروة الحيوانية

هل يتم صرف أعالف ألصحاب العزب غير النظامية ؟50
تختص دائرة شؤون البلديات بمواضيع العزب وتصنيفها، علمًا بأن الجهاز 

يصرف أعالف وفق سياسة معتمدة ألصحاب العزب النظامية فقط مع اشتراط 
.توفير ما يثبت من مستندات حكومية

لماذا ال يتم صرف أعالف ألصحاب المزارع القائمين على 51
تربية حيوانات فيها ؟

نحن نشجع هذه الممارسة كونها تحقق التكامل الزراعي، ولكن لم يصدر إلى اآلن 
أي قرار أو تعميم بهذا الشأن، علمًا بأن الجهاز يدرس هذه الفئة وسيتم توفير 

.التوصيات المناسبة لضمان استدامتها
52

مدة صالحية هذا المنتج عام كامل منذ تاريخ اإلنتاج إذا ما تم التخزين بطريقة ما هي مدة صالحية األعالف المضغوطة؟53
.سليمة

في حال التخزين يجب أن تحفظ األعالف في مكان جاف وجيد التهوية وبعيد عن ما هي الطريقة األفضل لتخزين األعالف بشكل عام؟54
.أشعة الشمس المباشرة

كيف باإلمكان إصدار بطاقة جديدة أو إضافة مزارعين جدد 55
لقائمة المستفيدين من برنامج دعم األعالف؟

في الوقت الراهن تتم عملية دراسة برنامج دعم األعالف، بهدف اقتراح السياسة 
العامة التي من شأنها دعم استدامة هذا القطاع، وسيتم اإلعالن عن السياسة 

.الجديدة وأية شروط خاصة بتسجيل المستفيدين الجدد حين اعتمادها

هل هنالك حد أعلى للكمية المراد شراءها من األعالف 56
المضغوطة؟

، فوق ( طن2.5 ) كيس 100، يتم صرف (2011مايو  )في الوقت الحالي 
الكمية المخصصة للمستفيدين من برنامج دعم األعالف، وذلك دعمًا لتسويق 

.المنتج

هل تناسب األعالف المضغوطة جميع أنواع الماشية؟57
تناسب هذه األعالف الماعز واإلبل بشكل خاص، وكون هذا المنتج حديث 

للمواشي ويعتبر تغيير في نظامها الغدائي، سيتطلب األمر بعض الوقت لالعتياد 
.علية

58
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