Customer Charter
Abu Dhabi Food Control Authority has the objective to deliver services
with regards to sustaining agricultural development for the Emirate of Abu
Dhabi and ensuring the safety of food throughout the food chain.
Abu Dhabi Food Control Authority is aligned to work towards Abu Dhabi
Vision, and the Abu Dhabi Government Service Delivery Strategy objectives
of becoming a more customer-centric and efficient government.

What you should expect from us:
Courteous
• We will treat you politely and with respect.
• Any problems you face will be addressed by Customer Service Employees at a
personal level.

Information
• You will be dealt with by employees who are knowledgeable and capable of
answering all of your queries.

Responsive
• We will attend to you in a timely manner and deal with you in sequence
according to your arrival time.
• We will inform you of the requirements of the service requested and the
possible delivery time.

Reliable
• We will strive to provide timely, efficient, and consistent delivery of a range of
quality services in a transparent manner.
• We will work on achieving your expectations in the service you require.

Accessible
• We will seek to make our services accessible to our customers at times that
are convenient, and via channels that are suitable to as much as possible.
• We will seek to decrease the number of interactions required with Customer
Service employees in order to complete your service request.

Feedback
• We will give our customers the opportunity to provide feedback on the service
received and respond to all queries in a timely manner and without delay.

What we request from you :
•
•
•
•

Treat our staff with courtesy, respect and dignity.
Complete all paperwork and required documentation in advance.
Inform us promptly if any mistakes were made on our behalf or from your side.
Inform us when your personal information or circumstances related to a particular
service changes.
• Promptly reply to queries from our Customer Service team in order for them to
provide you with the best possible service.

ميثاق المتعامل
لدى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية هدف عام يركز على تأمين الخدمات ذات
الصلة بالتنمية الزراعية المستدامة إلمارة أبوظبي وضمان سالمة الغذاء خالل
.مراحل السلسلة الغذائية
،إن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ملتزم بالعمل تجاه تحقيق رؤية أبوظبي
 من،إضافة إلى تحقيق كافة األهداف اإلستراتيجية ذات الصلة بتقديم الخدمات
.أجل أن تكون حكومة متمركزة حول المتعامل وذات فعالية عالية
:ماذا تتوقعون منا
اللطف
•سنعاملكم بطريقة محترمة وبلطف وود وبشاشة
•سنتعامل مع أي مشاكل تطرأ على الخدمة المقدمة لكم من قبل فريق خدمة
.المتعاملين بخصوصية
المعلومات
•سنقدم خدماتنا من خالل فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة ويتفهم احتياجاتكم
.ويستطيع اإلجابة على استفساراتكم
االستجابة
.•سنعمل على الرد على كافة استفساراتكم والتعامل معها في وقت المناسب
.•سنوفر لكم متطلبات كل خدمة ومواعيد إنجازها
الثقة
.•سنركز على تزويدكم بخدمات مميزة وبطريقة فعالة ومنظمة وشفافة
.•سنعمل على تحقيق توقعاتكم من الخدمة المقدمة
السهولة
•سنعمل على توفير الخدمات في األوقات والقنوات التي تناسبكم قدر
.اإلمكان
.•سنقلص عدد اإلجراءات لنوفر لكم خدمة سريعة وسلسة
التواصل
•سنسهل عملية تواصلكم معنا وسنستجيب لطلباتكم في الوقت المناسب
.ودون تأخير
:ما نرجوه منكم
.•تقدير جهود موظفينا والتعامل معهم باحترام وتقدير متبادل
•توفير كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لنتمكن من تقديم خدماتنا لكم
.بصورة سريعة
.•تنبيهنا عن أية أخطاء قد تطرأ في الخدمات في أسرع وقت ممكن
.•إبالغنا عن التغيرات في المعلومات الشخصية المتعلقة بالخدمة
•الترحيب بالرد على استفسارات موظفي خدمة المتعاملين مما يمكنهم من
.تقديم خدمة متميزة لكم

قيم موظفي خدمة المتعاملين
نحن ملتزمون بتحقيق التميز من خالل التحسين المستمر في تقديم الخدمات .ولتحقيق ذلك ،فإننا
سوف نسترشد بقيمنا األساسية والمعايير الخدمية المتميزة لتلبية االحتياجات المتغيرة لمتعاملينا.

Our Service Values
We are committed to achieving excellence through continuous improvement in service delivery. To achieve this,
we will be guided by our core values and standards of service to meet the changing needs of our customers.

