
نشرة الزاد
لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

يوم ا�غذية العالمي 



أخبار الهيئة

الزراعية  المستلزمات  مهرجان  فعاليات  اختتام 
احتياجات  تأمين  على  المزارعين  من  كبير  وإقبال 

مزارعهم

على  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  نظمته هيئة  الذي  الزراعية  المستلزمات  أختتم مهرجان 
مدى أربعة أيام في سوق الخبيصي بالعين، وحظي المهرجان بحضور الفت من أصحاب المزارع في 
تأمين  واستهدف  الزراعي  الموسم  بدء  مع  تزامن  إنه  حيث  ا¡مارة،  مناطق  وبقية  العين  منطقة 
البيطرية  والمواد  المحمية  البيوت  ومستلزمات  وا¨سمدة  البذور  من  المزارع  أصحاب  احتياجات 
والمكمالت العلفية ومستلزمات تربية النحل والدواجن فضًال عن اªالت الزراعية ومستلزمات الوقاية 

الشخصية للعمال. .....للمزيد 

بتطبيق  الجمهور  تعرف  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
منصة  عبر  الغذائية  للمنشآت  الذاتي  التفتيش 

حكومة أبوظبي في جيتكس 
شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس 
2019 والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خالل الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2019 تحت شعار 
التفتيش  بتطبيق  للتعريف  التظاهرة  هذه  تستغل  حيث  التكنولوجيا".  واقتصاد  العقول  "تآزر 

الذاتي للمنشآت الغذائية العاملة في نطاق إمارة أبوظبي ......للمزيد 

مجتمعية  مسابقة  تطلق  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
�فضل محتوى توعوي

فضل محتوى توعوي،  أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية عن إطالق مسابقة مجتمعية̈ 
بعنوان "غرس ا¡بداع"، تستهدف طلبة الجامعات ومجتمع المبدعين في المختبر ا¡بداعي التابع لـ 
(twofour54)، وذلك لتنفيذ مشاريع إعالمية إبداعية خاصة بالترويج للهيئة والخدمات التي تقدمها، 
واستثمار طاقات ومواهب الشباب في إثراء المحتوى الترويجي للهيئة (المرئي والمطبوع)  بأفكار 

إبداعية وعيون شابة......للمزيد 

ساعة  ألف   12.7 تنفذ  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
تدريبية لموظفيها منذ بداية العام

خطة  وفق  لموظفيها،  تدريبية  ساعة   12,768 الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  نفذت 
التدريب والتطوير السنوية الداخلية للهيئة، والتي ضمت 33 برنامجا تدريبيÇ تم تقديمهم من خالل 
 ،Ç654 موظف موظفين ذوي مهارة وكفاءة عالية لنقل المعارف والخبرات، واستفاد منها أكثر من 
كوادرها  وتمكين  البشرية  الموارد  لتطوير  الهيئة  توليه  الذي  الكبير  االهتمام  سياق  في  وذلك 
فعاليتها في  والتطوير ومدى  التدريب  برامج  أثر  قياس  وبالتالي  المطلوبة  الكفاءات  إلى   Èاستناد

تحقيق ا¨هداف المرجوة......للمزيد 

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B3-2019.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A-.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-12.7-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.aspx


أخبار الهيئة

مستوى  اتفاقيات  تطبق  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
الخدمة داخليا لتحسين كفاءة سلسة توريد ا�عالف

كفاءة  لتعزيز   Çداخلي الخدمة  مستوى  اتفاقيات  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  طبقت 
توريد  مجال  في  للمتعاملين  المقدمة  الخدمات  وتحسين مستوى  ا¨عالف  توريد  عمليات سلسلة 
الممارسات  أفضل  وفق  الخدمات  لتحسين  المستمرة  باستراتيجيتها   Çالتزام وذلك  ا¨عالف،  وصرف 

العالمية. ....للمزيد 

التابع  المقصف  تغلق  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
لمنشأة «مدرسة أي بي سي الخاصة» في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية قرارÈ با¡غالق ا¡داري بحق المقصف التابع لمنشأة 
«مدرسة أي بي سي الخاصة» والواقعة في مدينة الشامخة التابعة ¨بوظبي، وتحمل الرخصة التجارية 
رقم ( CN-1000509)  وذلك نظرÈ لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء 
بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظرÈ لخطورتها على الصحة العامة.......للمزيد 

التوعية  برامج  من  تكثف  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
بأفضل الممارسات الزراعية في بداية الموسم

بالتزامن مع بدء الموسم الزراعي لعام 2019-2020 كثفت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 
بعد  ما  مرحلة  حتى  التربة  إعداد  بداية  من  الصحيحة  الزراعة  بأساليب  التوعية  حمالت  من 

الحصاد......للمزيد 

الزراعة  بين  المشتريات  ®دارتي  معيارية  مقارنة 
والسالمة الغذائية ومجلس أبوظبي الرياضي

استقبلت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في مقرها الرئيسي بأبوظبي، وفدÈ من مجلس 
العقود  مجال  في  المتبعة  الممارسات  أفضل  على  التعرف  بهدف  وذلك  الرياضي  أبوظبي 
والمشتريات وأثرها على تعزيز جودة العمل وتحسين العمليات الداخلية وتحسين جودة الخدمات 

المقدمة للمتعاملين الخارجيين أو الداخليين.......للمزيد 

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%81-.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A.aspx


المؤتمر الدولي للعلوم الزراعية 
والبيولوجية

02 نوفمبر 2019 - 03 نوفمبر 2019

فالنري كولبير أبوظبي: الرفاهية 
الفرنسية في القرن الواحد والعشرين

30 أكتوبر 2019 - 18 فبراير 2019

معرض سيال الشرق ا�وسط 2019

09 ديسمبر 2019 - 11 ديسمبر 2019

معرض فن أبوظبي 2019

21 نوفمبر 2019 - 23 نوفمبر 2019

يعد المؤتمر الدولي للعلوم الزراعية والبيولوجية (ICABS) حدًثا مرموًقا 
والمهندسين  والباحثين  لÍكاديميين  ممتازة  دولية  منصة  يوفر 
الخبراء  مع  أبحاثهم  نتائج  لتبادل  العالم  أنحاء  جميع  في  والطالب 

العالميين .

القرن  في  الفرنسية  الرفاهية  أبوظبي:  كولبير  فالنري  فعالية  تحتفي 
الواحد والعشرين بالعالقة المتينة التي تربط بين فرنسا ودولة ا¡مارات، 
القرن  في  الفرنسية  الرفاهية  على  الضوء  ُتسّلط  حتى  ُصّممت  وقد 
الفرنسية  الحضارة  حول  نقاش  أمام  المجال  وتفتح  والعشرين،  الواحد 

والحضارة ا¡ماراتية.

منصة مثالية للتعريف بأحدث المنتجات والخدمات واالبتكارات في قطاع 
.Èفريد Çا¨غذية، لذلك تأتي أهمية "سيال الشرق ا¨وسط" كونه حدث

وتنطلق في ديسمبر في العاصمة أبوظبي فعاليات النسخة العاشرة 
لمعرض سيال الشرق ا¨وسط ومعرض أبوظبي الدولي للتمور بنسخته 

الرابعة.

عكس  على  بالفعاليات  وحافًال   Çمتنوع  Çبرنامج أبوظبي"  "فن  يقدم 
فعاليات  تنظيم  على  أبوظبي"  "فن  فيركز  ا¨خرى.  الفنية  المعارض 
منصة  ليشكل  أبوظبي،  مدينة  أرجاء  في  فنية  واستعراضات  وحوارات 

مخصصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة فيها على مدار العام.

اخترنا لك



فعالياتنا

ورشة التثقيف بقانون إنشاء هيئة 
أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

متمثلة  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  نظمت 
بقطاع السياسات وا¨نظمة ومكتب الخدمات القانونية يوم 
قانون  حول  عمل  ورشة   2019/10/14 الموافق  ا¨ثنين 
للقطاعات  المنتسبين  للموظفين  الجديد  الهيئة  إنشاء 

الميدانية.
السياسات  لقطاع  التنفيذي  المدير  سعادة  أكدت  وقد 
وا¨نظمة أن هذه الورشة تجسد التواصل ا¡يجابي الهادف 
المؤسسي  بالعمل  االرتقاء  بهدف  المختلفة  ا¡دارات  بين 
بأن  الرشيدة  حكومتنا  رؤية  تحقيق  وبالتالي  الهيئة  في 
تكون كافة المؤسسات على مستوى عال من الكفاءة كما 
لكافة  الصحيح  الفهم  تعزيز  إلى  الورشة ستؤدي  أن هذه 
على  إيجابا  ينعكس  مما  تفاعليه  بطريقة  القانون  بنود 
با¨نشطة  العالقة  ذات  وا¡جراءات  الرقابية  ا¡جراءات  كافة 

الزراعية وا¨من الغذائي وا¨من الحيوي.

الزراعة والسالمة الغذائية تنظم عدة 
محاضرات بمناسبة يوم ا�غذية العالمي

العامري مدير عام هيئة  البحري سالم  أكد سعادة سعيد 
بتعزيز  الهيئة  التزام  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي 
مفاهيم السالمة الغذائية وتنمية الوعي المجتمعي بشأن 
ومنتجي  للمستهلكين  الغذائية  الممارسات  أفضل 

ومتداولي الغذاء على حد سواء.

الزراعة والسالمة الغذائية تحتفل باليوم 
العالمي للمسنين 2019

عنظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بالتعاون 
مع وزارة تنمية المجتمع في مقرها الرئيس بمدينة أبوظبي 
بمناسبة  ، فعالية  التسامح  بعام  الخاصة  ضمن فعالياتها 
معاكم)،  (نحن  عنوان  تحت  للمسنين  العالمي  اليوم 
في  وذلك  الهيئة،  وموظفي  قيادات  من  عدد  بحضور  
وتالحم  تماسك  بأهمية  المجتمعي  الوعي  تعزيز  سبيل 
لكبار  با¡حسان  الموظفين  وتوعية  والمجتمع  ا¨سرة 

المواطنين.

الزراعة والسالمة الغذائية تنظم مهرجان¸ 
للمستلزمات الزراعية بمركز الخبيصي 

بالعين

للزراعة  أبوظبي  هيئة  نظمت  التوالي  على  الثاني  للعام 
خالل  الزراعية  المستلزمات  مهرجان  الغذائية  والسالمة 
بمدينة  الخبيصي  مركز  في   2019 أكتوبر   6-3 من  الفترة 
العين حيث تشارك 15 شركة من كبار موردي المستلزمات 
إنتاج  في  المتخصصة  العالمية  الشركات  ووكالء  الزراعية 

وتسويق المستلزمات الزراعية بمختلف أنواعها.



فعالياتنا

ندوة مشروب الطاقة و التدخل المحمود 

شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ممثال بقطاع السياسات وا¨نظمة في ندوة مشروب الطاقة والتدخل المحمود 
والتي نظمتها شركة ابوظبي للخدمات الصحية  في مدينة العين يوم ا¨ربعاء ٢٠١٩/١٠/١٦. وقد شارك في الندوة عدة جهات 

حكومية ذات ا¡ختصاص المشترك .
وتضمنت الندوة عدة محاور منها:

• االطالع على المستجدات العلمية من أبحاث وتشريعات عالمية في مجال مشروبات الطاقة
• ا¡جراءات الرقابية ذات العالقة بمشروبات الطاقة  

• التثقيف الصحي للفئات العمرية وترشيد السلوكيات والتوعية في استهالك مشروب الطاقة 
• ا¨عراض وا¨مراض المرتبطة باالستهالك المفرط لمشروب الطاقة وأثره على صحة الفرد

• دور الجهات المعنية في حماية الفئات الممنوعة من استهالك مشروب الطاقة

، حيث قدم ممثل   ( الطاقة  والرقابة على مشروب  التشريعات   ) الفاعلة لها ¨هم محور  المشاركة  أثناء  الهيئة  وقد تطرقت 
التاريخية  بالنبذة  ، بدءا  العالقة بمشروبات الطاقة  التشريعات ذات  الهيئة عرضا تقديميا  تم تسليط الضوء من خالله على 
لتشريعات مشروب الطاقة ، كما ركز العرض على دور الهيئة في الرقابة على مشروب الطاقة، وإيضاح الممارسات الفعلية في 

إعداد التشريعات. 
وقد القت الندوة اقباال وحضورا من قبل المختصين في مجال سالمة الغذاء التي تخللتها جلسات نقاشية وحوارات لتبادل اªراء 

ونقل المعرفة.
من جانبها أعربت شركة صحة عن بالغ شكرها للهيئة على جدية اهتمامها من خالل مشاركتها المتميزة في الندوة و دورها 

في السالمة الغذائية ، وريادتها في وضع التشريعات وفقا ¨فضل الممارسات العالمية.

فعالياتنا



مّرن عقلك

السوق  في  اسود  ويكون  االرض  في  اخضر  يكون  الذي  ماهو 
ويكون احمر في البيت ؟

ما هو الشيء إن تم غليه  بالماء يتجمد ؟
      

أين يقع البحر الذي ال يوجد به ماء ؟

يمشي بال أقدام و يدخل في اÁذان فما هو ؟
   

نحو   Âسائر كان  إذا  الكهربائي  القطار  دخان  يذهب  اتجاه  بأي 
الشرق والهواء آِت من الغرب ؟

إال إذا وضعت أصبعك  ا®نتفاع به  الذي ال يمكن  ما هو الشيء 
في عينه ؟

الخيار                                ورق الشاي                                 الصابون

أقالم الرصاص                  قوالب الثلج                             البيض

شاطئ أبوظبي               البحر ا¨حمر                             على الخريطة

الصورة                             الصوت                                     طعم البرتقال

الغرب                               الشمال                                     ال يوجد له دخان

سماعة الهاتف                اªلة الكاتبة                                     الظمقص



مّرن عقلك

بداخل القالب هناك رقم ال ينتمي لتسلسل المجموعة ، ما هو هذا الرقم ؟
ابحث عنه



اقتصاد
المعرفة

المكونات الرئيسة لعملية تحليل المخاطر

عملية تحليل المخاطر تشمل ثالث مكونات أساسية متداخلة هي تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والتواصل بشأن المخاطر

مدير المخاطر
Risk Manager

يعتبر أي شخص في موقع إداري ومسؤول عن 
إتخاذ قرارات، يعتبر مدير مخاطر بما يخص مجال 

عمله

مقيم المخاطر
Risk Assessor

 Çيعتبر أي شخص متخصص ومؤهل تأهيًال عالي
ويتمتع بخبرة عملية تطبيقية، هو مقيم مخاطر 

في مجال إختصاصه

المعنيون باالتصال بشأن المخاطر 
Risk Communicators

المكلفون بالتواصل بشأن مخرجات عملية تحليل 
المخاطر، مع كافة المعنيين والمتأثرين بعملية 

تحليل المخاطر 
Risk Communication

تبادل / تواصل حول 
المعلومات بشأن المخاطر 

 Risk
Management

 

إدارة المخاطر
policy Based

 Risk
Assessment

 

تقييم المخاطر
Science Based



سلمى الشوق (2)
قسم التموين

أحمد عبداâ الحمادي (1)
خدمة المتعاملين

سلطان الحمادي (1)
خدمة المتعاملين

فارس خليفه الحكماني (1)
قسم التموين

صالح المرزوقي (1)
خدمة المتعاملين

شكر وثناء

طلبات الشكر والثناء المستلمة من مركز االتصال الحكومي
في تقديم الخدمة وإسعاد المتعاملين لشهر أغسطس 2019

منسقي الشكاوى المتميزين

سارة الكندي
التنمية الزراعية

أحمد العمودي 
الرقابة

أحمد صالح
صحة الحيوان

موظفي عالقات المتعاملين المتميزين

إسماعيل محمد البلوشي      عائشه الزعابي           عذيبه الصريدي

موظفي خدمة المتعاملين المتميزين

ناصر المسماريشيماء عبدالقادر عوض أحمد الحمادي

جاسم مله المرزوقي (1)
قسم التموين

جاسم الحوسني (1)
قسم التموين

مبارك العامري (1)
مدير مركز الختم

عبدالعزيز حسن المرزوقي (1)
مفتش أغذية

كنه المسكري (1)
التفتيش

محمد مصبح (1)
مفتش أغذية

محمد أحمد جابر (1)

فاطمة هالل الكعبي (1)
تسجيل وتعريف الثروة الحيوانية

سعيد الحميري (1)
مركز وشاح



جهودنا

إجراءات التفتيش
6,464 إنذار�

1,140 تنبيه�
 382 مخالفة

الشحنات 
إجمالي الواردات الغذائية عبر 

منافذ إمارة أبوظبي

15,150 شحنة 

299,572 طن�

 121.8
الكميات المرفوضة

 299,451
الكميات المقبولة 

16,536
المنشآت  على  تفتيشية  زيارة 

الغذائية في إمارة أبوظبي

  %54
  %32

   %14

أبوظبي

العين 

الظفرة

توزيع الزيارات

جهودنا في السالمة الغذائية للربع الثالث  2019



جهودنا

إنجازات خدمة المتعاملين للربع الثالث  2019

%34.2
بالغات

%9.3
شكاوى

%19
طلب معلومات

%31.9
طلب خدمة

%100
دقة الرد على 

استفسارات المتعاملين

الطلبات التي تلقتها 
الهيئة عبر مركز اتصال 

حكومة أبوظبي
1,478 

%5.6
ثناء و مقترحات

المعامالت المنجزة خالل
180,950الربع الثالث - 2019

%73%27

وجه¸ لوجه القنوات الرقمية

%3
%12

%85

خدمات
 السالمة الغذائية

خدمات 
الثروة الحيوانية

الخدمات الزراعية

تصنيف الخدماتقنوات التقديم


