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نرتقي
برفاهية المجتمع

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ي�أتي �صدور هذا التقرير ،وقد ت ّوج جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية جهود ال�سنوات الأوىل من عمره يف جمال
ّ
واملحطة الأبرز يف �إجنازات
الرقابة على الغذاء ،ب�إ�صدار قانون الغذاء ك�أحد �أهم القوانني يف تاريخ اجلهاز،
العام املا�ضي.
وقد كان لإمارة �أبوظبي ق�صب ال�سبق يف �إ�صدار هذا القانون ،وتفعيله خالل مدة زمنية وجيزة ،واعتمدت
يف ذلك �أحدث املمار�سات العاملية من خالل االحتكاك ب�أف�ضل امل�ؤ�س�سات املعنية بالرقابة على الغذاء على
م�ستوى العامل.
وجاء �إ�صدار قانون الغذاء انعكا�سا عمليا للجهود املبذولة لتطبيق �أولويات اخلطة الإ�سرتاتيجية للجهاز
و�صحي وتطوير بنية حتتية ت�شريعية تهدف �إىل و�ضع ال�سيا�سات العامة والت�شريعات الهادفة �إىل حماية �صحة امل�ستهلك،
ب�ضمان غذاء �آمن ّ
يف �إطار من ال�شفافية واحليادية و�إ�سهاما يف �إ�ضفاء طابع م�ؤ�س�سي على العمل ،وتو�ضيح الدور الرقابي وم�س�ؤولية القطاع اخلا�ص.
وقد اعتمد قانون الغذاء حماية امل�ستهلك واحلفاظ على �سالمة الأغذية �سواء امل�ستوردة منها �أو املتداولة حملي ًا �ضمن �أ�سواق الإمارة
حماور �أ�سا�سية له ،كما �أ ّكد على م�س�ؤولية القطاع اخلا�ص يف �ضمان �أعلى معايري �سالمة الغذاء وحدّد دور و�صالحيات مفتّ�شي الأغذية،
كما �س ّلط القانون ال�ضوء على تو�ضيح مفاهيم التت ّبع وا�سرتداد الأغذية ،وتو�صيف فئات املخالفات والعقوبات املتع ّلقة بها ،وتعزيز مفهوم
التوجيه والإر�شاد والتعاون مع امل�ؤ�س�سات الغذائية والعمل على جت ّنب �أنظمة الرقابة ذات الطابع ال�شرطي.
على �أن جناح تطبيق قانون الغذاء بكل ما فيه من حماور و�أطر دقيقة ،و�ضمان فعالية عالية له عند التطبيق ،مرهون بتفاعل وتعاون
لتعم ثماره على املنظومة الغذائية يف �إمارة �أبوظبي ،فم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لها دورها احليوي يف بلورة القانون
الأطراف الأخرى؛ ّ
على �أر�ض الواقع ،كما يتط ّلب ذلك تعاونا من فئات املجتمع جميعها ت�أكيدا على �أن �صحة و�سالمة الغذاء لي�س واجبا تتواله �أجهزة الرقابة
فح�سب� ،أو �أنه قا�صر على املن�ش�آت الغذائية والقائمني على الإنتاج فقط ،بل منظومة �سلوك كاملة ،وجزءا ال يتجز�أ من ثقافة املجتمع
ومنهاجا حلياة �أفراده.
و�إىل جانب قانون الغذاء ،ف�إن نقل اخت�صا�صات و�صالحيات قطاع الزراعة جلهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية عم ًال بالقانون رقم ( )9ل�سنة
 ،2007كان �أحد املالمح املهمة يف �أجندة العام املا�ضي ،وقد حظي هذا املحور باهتمام بالغ جت�سيد ًا لر�ؤية احلكومة يف ت�شجيع قيام قطاع
زراعي �أكرث دميومة ،وقادر على �إدارة موارده ذاتي ًا و�إعداد خطط للتقليل من الآثار ال�ضارة التي تخ ّلفها بع�ض الأ�ساليب الزراعية على
البيئة.
وقد تال ذلك �إن�شاء "مركز خدمات املزارعني" ،الذي تقع على عاتقه م�س�ؤولية �إدارة وتنفيذ اخلدمات والأن�شطة الزراعية يف الإمارة ،وما
يتع ّلق مبنظومة �إجناح خطط الدمج املن�شودة.
وقد باتت عملية الدمج اليوم م�شروعا متكامال ووا�ضحا بعد �أن كانت من اخلطط والأهداف التي مثلت حتدي ًا كبري ًا للقائمني على تلك
العملية ،وما حت ّقق �إىل الآن يبعث �إىل التفا�ؤل ويح ّفز على خو�ض غمار التحدّيات القادمة بخطى واثقة لتحقيق مزيد من �إالجنازات
معتمدين على اهلل (ع ّز وج ّل) �أو ًال ،ومن ثم على قدرات فرق العمل واللجان التي اجتهدت وثابرت يف حتقيق ر�ؤى وتطلعات القيادة
الر�شيدة.
�سمو ال�شيخ  /منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة
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معالي محمد البواردي
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كلمة العضو المنتدب

�شهد عام  2008متابعة لإجنازات وم�شاريع تبناها اجلهاز و�سعى �إىل �إجنازها وفق منظومة عمل
ال�سيا�سة العامة حلكومة �أبوظبي يف حتقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية يف جمال الزراعة و�سالمة
الغذاء ،كما �شهد العام املن�صرم ا�ستكما ًال ومتابعة لأن�شطة ومهام عديدة  ،ومت �إطالق م�شروع
تدريب وت�صريح كافة املتعاملني بالأغذية والعاملني يف املن�ش�آت الغذائية بهدف االرتقاء مب�ستوى
الوعي الغذائي لديهم ،وي�سعى اجلهاز �إىل �إجناز هذا الربنامج بن�سبة  %100يف عام .2012
كما �شهد العام املا�ضي �إجراء عدد من امل�سوحات والدرا�سات والربامج كان �أبرزها :متبقيات املبيدات
يف اخل�ضروات والفواكه ،وجودة مياه ال�شرب يف املدار�س بالعني،و مياه املزارع يف مناطق خمتلفة من
العني ،ف�ض ًال عن ر�صد اخللفية الإ�شعاعية لأ�شعة جاما يف �أجواء �إمارة �أبوظبي ،وم�سح نظائر الراديوم
يف مياه الآبار ،وكذلك حتاليل م�ستويات الإ�شعاع يف الغذاء واملاء يف املواد الغذائية يف �أ�سواق �إمارة

�أبوظبي.
عال من
ومت �إطالق البوابة الإلكرتونية للجهاز وقد ت�ضمنت مزايا وخدمات م�ستحدثة ت�ساهم يف االرتقاء بالعمل امل�ؤ�س�سي ْ
بقدر ٍ
احلرفية واجلودة ،وتزامن ًا مع �إطالق البوابة الإلكرتونية فقد حقق نظام التفتي�ش الإلكرتوين على املن�ش�آت الغذائية جناح ًا �آخر ي�ضاف
�إىل �سل�سلة النجاحات يف املجال التقني ،.بالإ�ضافة �إىل ت�صميم برنامج �إلكرتوين للإح�صاء الزراعي املحو�سب والذي ي�ساعد يف ت�سهيل
مهمة �إدخال البيانات واالحتفاظ بها و�سهولة حتديثها دوري ًا.
وتبنى اجلهاز �أي�ض ًا مبادرة تطبيق نظام الإدارة املتكامل  IMSعن طريق ا�ستخدام �إطار العمل اخلا�ص باملعايري الربيطانية BSi
واملتمثل يف  .PAS 99:2006وهذا النظام يحقق للجهاز االعرتاف الدويل يف تطبيق �سبعة �أنظمة �إدارية على مدى �ست �سنوات.

عال من املهنية قام اجلهاز ب�إعداد "دليل ال�سلوك املهني" ليحدد الإطار العام لهذا ال�سلوك داخل اجلهاز ،و
وحر�ص ًا على
ِ
�ضمان م�ستوىً ٍ
يو�ضح �أ�سلوب الت�صرف الأمثل يف التعامالت اليومية للموظفني ،حيث ي�شتمل على العالقات الداخلية وح�سن الت�صرف يف مكان العمل،
ومهارات التوا�صل واالت�صال الكتابي مبختلف �أنواعه ،ويع ُد دليل ال�سلوك املهني �أداة هامة من �أدوات تعميم وتطبيق تقييم اجلهاز
والتي تتمثل يف العمل اجلماعي ،ويف املهنية والنزاهة وال�شفافية واخلدمة املتميزة.
كما كان خلدمة املجتمع حي ٌز خا�ص يف �أجندة عام  2008حيث مت اعتماد منهجية خا�صة ب�سيا�سة هذه اخلدمة والتي ت�ستهدف
�شريحة وا�سعة من كبار ال�سن ،وذوي االحتياجات اخلا�صة ،واملر�ضى ،والأيتام ودور الرعاية ال�شاملة ،وطالب املدار�س واملعاهد
واجلامعات ،وربات البيوت  ،وال�سجناء واملدخنني.
وتتبنى �سيا�سة خدمة املجتمع �أي�ض ًا دعم الأن�شطة اخلريية من خالل التعاون مع اجلهات املخت�صة على م�ستوى الإمارة،
و�إعداد برامج �إذاعية وتلفزيونية تعليمية فيما يتعلق ب�صحة و�سالمة الغذاء التي ت�ساهم يف رفع الوعي الغذائي ال�صحي
يف املجتمع.
كل ما حتقق يف ال�سنوات الأوىل من عمر اجلهاز يجعلنا نتفاءل بنجاح اخلطط الطموحة التي ر�سمتها القيادة الر�شيدة
من �أجل االرتقاء بالإن�سان واملجتمع يف �إمارة �أبوظبي.
معايل  /محمد أحمد البواردي

الع�ضو املنتدب
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أعضاء مجلس اإلدارة

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
رئيس مجلس اإلدارة

سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان
رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دائرة المالية -إمارة أبوظبي
عضوًا

معالي محمد أحمد البواردي
األمين العام  -المجلس التنفيذي – إمارة أبوظبي
العضو المنتدب

معالي راشد مبارك الهاجري
رئيس دائرة الشؤون البلدية
عضوًا

معالي حمد الحر السويدي
وكيل دائرة المالية – إمارة أبوظبي
عضوًا

الفريق سيف عبداهلل الشعفار
وكيل وزارة الداخلية
عضوًا
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نبذة عن تأسيس الجهاز

األهداف الرئيسية التي انشىء الجهاز لتحقيقها :

مبوجب القرار ال�صادر عن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ،حاكم �إمارة �أبوظبي،
ت�أ�س�س جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية مبوجب القانون رقم ( )2يف �شهر مار�س لعام 2005م ،وذلك حلماية الإن�سان من خماطر الأغذية
و�ضمان �سالمة جودة الأغذية لال�ستهالك الآدمي و�إجراء الدرا�سات والأبحاث الالزمة للمحافظة على �سالمة الأغذية.
ويف �أبريل عام 2007م �صدر القانون رقم ( )5اخلا�ص بتعديل بع�ض �أحكام القانون ال�سابق الذي مت مبوجبه �إ�ضافة �سلطة �إ�صدار اللوائح
والت�شريعات والقرارات املنظمة لأ�صناف الغذاء املعرو�ضة �أو املقدمة لال�ستهالك الآدمي.

• الت�أكد من جودة و�سالمة كل ما له عالقة يف تعبئة �أو تغليف �أو حفظ �أو تداول �أي مادة م�ستوردة �أو معرو�ضة �أو
مقدمة للم�ستهلك كمادة غذائية.

ويت�ألف اجلهاز من القطاعات التالية:
�سالمة الغذاء و�صحة احليوان ،اخلدمات امل�ؤ�س�سية ،الإ�سرتاتيجية و�إدارة الأداء ،قطاع ال�سيا�سات واللوائح ،الزراعة ،التطوير ،امل�ست�شفيات
والعيادات البيطرية.
مع �إن�شاء جهاز �أبو ظبي للرقابة الغذائية عام 2005م ،كانت الر�ؤية امل�ؤ�س�سية للجهاز يف بدء العمل على �إعادة هيكلة الأنظمة الرقابية
ملواكبة �أحدث املمار�سات الدولية يف جمال الزراعة و�سالمة الغذاء بغية تطوير احلياة النوعية للجمهور مما ي�ساهم يف رفاهية املجتمع،
و�إحداث التوازن بني حماية امل�ستهلك وت�سهيل حركة التجارة ،وانطالق ًا من ر�سالة اجلهاز ب�ضمان غذاء �آمن و�صحي ،وتطوير بنية حتتية
ت�شريعية تهدف �إىل و�ضع ال�سيا�سات العامة والت�شريعات الهادفة حلماية �صحة امل�ستهلك ،ب�آليات عمل تعتمد ال�شفافية والنزاهة يف تنظيم
العمل امل�ؤ�س�سي ،وتو�ضيح الدور الرقابي وم�س�ؤولية القطاع اخلا�ص ،جاء و�ضع الت�شريع الأول والأهم وهو قانون الغذاء لإمارة �أبوظبي والذي
�صدر ر�سمي ًا يف يناير 2008م ،لتكون بذلك �إمارة �أبو ظبي �صاحبة املبادرة على امل�ستوى الوطني ،ومن الأوائل على امل�ستوى الإقليمي يف و�ضع
القاعدة الت�شريعية الأ�سا�سية يف جمال �سالمة الغذاء.

• الت�أكد من جودة و�سالمة الأغذية امل�ستوردة واملعرو�ضة �أو املقدمة لال�ستهالك وخلوها من الأمرا�ض �أو التلوث.
• اقرتاح املوا�صفات وال�شروط وال�ضوابط اخلا�صة بجودة و�سالمة الغذاء �سواء كانت هذه ال�شروط واملوا�صفات على عالقة
بالغذاء نف�سه �أو باملواد امل�ستخدمة يف تعبئته �أو تغليفه �أو حفظه �أو نقله �أو تداوله بالتن�سيق مع اجلهات ذات االخت�صا�ص.
• ت�شجيع البحوث ورعايتها مبا ي�ساعد يف و�ضع املوا�صفات القيا�سية وال�ضوابط العامة لتحليل وتقييم الغذاء.
• تدريب الكوادر الفنية العاملة يف املجاالت اخلا�صة بجهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية.
• تنفيذ عمليات تفتي�ش منتظمة ومربجمة على حمالت �صناعة وحت�ضري املواد الغذائية و�أماكن تقدميها وبيعها وعر�ضها ،مبا
يف ذلك الفنادق واملطاعم واملقاهي والأ�سواق واملحالت.
• التفتي�ش الفعال على ال�شحنات ال�صادرة و �إ�صدار �شهادات ت�صدير املواد الغذائية و�صالحيتها.
• تثقيف العاملني يف امل�ؤ�س�سات الغذائية ورفع م�ستوى الوعي ال�صحي فيها.
• ن�شر الوعي الغذائي والتعريف باجلهاز من خالل �إعداد الربامج التعليمية والتثقيفية.
• امل�شاركة يف و�ضع برامج الإنتاج الزراعي واحليواين ومراقبة مراحل جتهيز املنتجات وت�صنيعها حتى طرحها كمادة
غذائية.
• اختيار وتطبيق نظم حتليلية تغطي كافة احتياجات اجلهاز.
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الرؤية ،الرسالة والقيم المؤسسية
جاءت الر�ؤية امل�ؤ�س�سية جلهاز �أبو ظبي للرقابة الغذائية منذ �إن�شائه يف عام 2005م ،حيث مت العمل على �إعادة هيكلة الأنظمة الرقابية
لتواكب �أحدث املمار�سات العاملية يف جمال �سالمة الغذاء والزراعة التي تهدف �إىل تطوير احلياة النوعية للمواطنني ،املقيمني
والزائرين يف �إمارة �أبوظبي و�إحداث التوازن بني حماية امل�ستهلك وت�سهيل حركة التجارة.
الرؤية :
مؤسسة معترف بها دوليًا في مجال الزراعة وسالمة األغذية تساهم في رفاهية المجتمع.

الرسالة :
تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسالمة األغذية يهدف إلى توفير الغذاء اآلمن للمستهلك،
وحماية صحة الحيوانات والنباتات ،وفي الوقت ذاته الترويج للممارسات الزراعية السليمة عبر سياسات ولوائح
ومعايير جودة وأبحاث وبرامج تعليمية فعالة ومتكاملة.

القيم المؤسسية :
 العمل الجماعي المهنية القيادة النزاهة الشفافية -الخدمة المتميزة

رؤيتنا
مؤسسة معترف بها دوليا في مجال الزراعة
وسالمة األغذية تساهم في رفاهية المجتمع
12
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المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي

ت�أتي ر�ؤية املجل�س التنفيذي يف تويل جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية دوراً مهماً يف تعزيز الثقة بني احلكومة
واملواطنني ،ويف �سبيل حتقيق الأهداف املو�ضوعة يتعني على اجلهاز �أي�ضاً اال�ستجابة للمهام الأخرى املوكلة �إليه
من قبل املجل�س التنفيذي وذلك عن طريق:

14

•

تطبيق املعايري الدولية و�أف�ضل املمار�سات العاملية.

•

خ�صخ�صة الأن�شطة غري الأ�سا�سية من �أجل �إن�شاء قطاع خا�ص قوي وفاعل وحتقيق الكفاءة يف �إدارة املوارد.

•

زيادة فر�ص العمل والت�أهيل املهني للعاملني يف جمال �سالمة الغذاء من �أبناء الدولة.

15
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لتنمية زراعية
مستدامة

موجهات السياسة
ّ

ت�أتي املحافظة على امل�ستويات العالية التي حققتها �إمارة �أبوظبي ،عرب العقود القليلة املا�ضية باال�ستعانة ب�أف�ضل وخرية اخلربات واملهارات
من �أنحاء العامل ،لالرتقاء مبعايري �سالمة الأغذية وفق �أعلى امل�ستويات ،يف مقدمة �أولويات حكومة �أبوظبي يف قطاع �سالمة الأغذية،
واحلفاظ على �صحة امل�ستهلك ،و الذي يعترب من �أهم مقومات حتقيق �أهداف احلكومة يف �شتى املجاالت.
قامت احلكومة الر�شيدة ب�إطالق الأجندة ال�سيا�سية لإمارة �أبوظبي �شاملة التوجه اال�سرتاتيجي وخريطة الطريق لكافة امل�ؤ�س�سات احلكومية
التي جت�سد ر�ؤية حكومة �أبوظبي لتكون واحدة من بني �أف�ضل خم�س حكومات يف العامل من خالل جمتمع �آمن واقت�صاد مفتوح ،والتي مكنت
بدورها جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية من �إعداد و�إ�صدار اخلطة الإ�سرتاتيجية اخلم�سية للأعوام (2012-2008م).
و�ضمن توجهات حكومة �أبوظبي الإ�سرتاتيجية املتعلقة بالزراعة وبنا ًء على القانون رقم ( )9ل�سنة 2007م ،املادة اخلام�سة منه ،والتي تن�ص
على نقل اخت�صا�صات و�صالحيات قطاع الزراعة جلهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية والذي قام بر�سم ال�سيا�سة العامة و�إعداد اخلطط التي
تهدف �إىل التقليل من الآثار ال�ضارة الناجتة عن الأ�ساليب الزراعية اخلاطئة و امل�ؤثرة على البيئة� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع قيام قطاع زراعي
�أكرث قابلية لال�ستدامة ،وقادر على �إدارة موارده ذاتي ًا ،مت �إن�شاء" مركز خدمات املزارعني" للقيام ب�إدارة وتنفيذ الأن�شطة واخلدمات
الزراعية يف�،إمارة �أبوظبي �إ�ضافة �إىل تنفيذ العديد من الإجراءات ل�ضمان الدمج التدريجي و�إجناح عملية �إعادة هيكلة القطاع.
الخطة التطويرية لقطاع الزراعة

مت �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية لقطاع الزراعة (2013-2009م) واعتمادها ،حيث ركزت على �إبراز التحديات التي تواجه هذا القطاع
احليوي ،وحتديد توجهات ال�سيا�سة الزراعية يف ال�سنوات اخلم�س القادمة ،واقرتاح الرتتيبات امل�ؤ�س�سية لإدارة وت�شغيل القطاع يف
املرحلة االنتقالية ،وكذلك حتديد الإطار العام للربامج التنفيذية لتحقيق �أهداف ال�سيا�سة الزراعية والذي �شمل ع�شرة برامج
تنفيذية ركزت على �أهداف ال�سيا�سة الزراعية املتمثلة يف:
• �إعادة هيكلة قطاع الزراعة لي�صبح �أكرث قابلية لال�ستدامة وقادر على �إحداث التنمية.
• خف�ض الت�أثريات ال�ضارة على البيئة وتقليل ال�ضغط على املوارد الطبيعية.
• تخفي�ض ا�ستخدام املياه يف الزراعة بن�سبة  %40حتى نهاية عام 2013م.
• التقليل من ا�ستخدام الأ�سمدة الكيماوية بن�سبة  %25حتى نهاية عام 2013م.
• تر�شيد ا�ستخدام املبيدات الزراعية والت�أكد من �أن الـ  %90من امل�ساحات املر�شو�شة باملبيدات �ضمن امل�ستويات امل�سموح بها
دولي ًا حتى نهاية عام 2013م.
• ت�أمني دخل عادل للمزارعني وزيادة قدرتهم على املناف�سة يف ال�سوق.
• الرتكيز على املنتجات التي �شكلت لإمارة �أبوظبي ميزة تناف�سية ،وحت�سني نوعية وجودة املنتجات الزراعية ،من خالل متكني
املزارعني من �إنتاج حما�صيل مناف�سة جتاري ًا وح�سب حاجة ال�سوق املحلي وذلك عرب:
 اختيار املحا�صيل والأنظمة الزراعية التي تتمتع مبيزة تناف�سية �ضمن الظروف البيئية واملوارد الطبيعيةاملتاحة.
 تقليل تكاليف الإنتاج. اعتماد التكنولوجيا الزراعية احلديثة مثل الزراعة املائية والبيوت املحمية والزراعة الع�ضوية. تبني �أف�ضل املمار�سات الزراعية (.)GAP -تعزيز م�ساهمة الإنتاج الوطني يف الأمن الغذائي.
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أولويات الخطة:

�	.1إعداد وتطوير الت�شريعات وبرامج التطبيق اخلا�صة بالرقابة على �سالمة الأغذية ملا متثله ك�أحد �أهم العوامل الرئي�سية حلماية �صحة
امل�ستهلك.
 .2ن�شر املعرفة والتوعية يف املجتمع حول مفاهيم �سالمة الأغذية.
� .3ضمان توفري مواد غذائية �صاحلة و�آمنة يف �إمارة �أبوظبي.
 .4امل�ساهمة الفاعلة يف املحافظة على املوارد الطبيعية يف �إمارة �أبوظبي من خالل و�ضع ال�سيا�سات والت�شريعات لت�شجيع ا�ستخدام
املمار�سات الزراعية الآمنة بيئي ًا.
 .5االهتمام مب�صالح املزارعني يف ظل �إ�صالح ا�سرتاتيجية الزراعة.
� .6ضمان جناح عملية دمج قطاع الزراعة مع جهاز الرقابة الغذائية وحتولهما �إىل جهاز تنظيمي.
 .7تعزيز قدرات موارد جهاز الزراعة وال�سالمة الغذائية و�إجراءاته لتح�سني ف ّعاليته الكلية.
 .8تب�سيط الإجراءات مع اجلهات اخلارجية ل�ضمان كفاءة اخلدمات.
 .9تعزيز مبد�أ ال�شفافية يف الت�شريعات بالتوا�صل الفعال مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني.
 .10تب�سيط معامالت العمالء و�أ�صحاب العالقة من خالل تقدمي اخلدمات الإلكرتونية املتطورة والتي تفي مبتطلبات جودة ونوعية
اخلدمات.
 .11رفع م�ستوى م�شاركة العن�صر الن�سائي امل�ؤهل يف اجلهاز.
تركز �أولويات اخلطة الإ�سرتاتيجية على دعم مقدرات جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية ،من ناحية والعمل على تطوير خدماته املقدمة من
ناحية �أخرى ،حيث تفرع عن الأولويات اثنان وثالثون هدف ًا ترمي �إىل حتقيق نتائج وا�ضحة قابلة للتطبيق والقيا�س من خالل �ست وثمانني
مبادرة ،متثل امل�شاريع التي تنجز من خاللها الأهداف املو�ضوعة ،ولتي�سري متابعة الإجناز و�ضمان م�ستوى �أداء فعال ومتميز مت حتديد
امل�س�ؤوليات واملهام بو�ضوح لكل من املبادرات والأهداف والأولويات اال�سرتاتيجية.
النموذج التايل يو�ضح �آلية اعتماد ر�ؤية �إمارة �أبوظبي نقطة االنطالق لعملية التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلهاز:
�أجندة ال�سيا�سة العامة
حلكومة �أبوظبي

الر�ؤية
االهداف
اال�سرتاتيجية
املُخرج

اخلطة اال�سرتاتيجية
للجهاز

االولويات

ويف العام 2008م قام اجلهاز ويف �إطار مرحلة "التعديل" من عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي بعقد العديد من االجتماعات على م�ستوى
املدراء التنفيذيني ومدراء الإدارات ،ملراجعة وتقييم �أولويات و�أهداف اجلهاز ،نتج عنها تعديالت وتغريات عديدة ومهمة يف خطة -2008
2012م � ،ضمنت ح�سن التنفيذ ملا جاء فيها ،وانعك�ست �إيجابا يف خطة 2013-2009م.
ال�شكل التايل يو�ضح ن�سبة التقدم يف �إجناز الأولويات لعام 2008م.
نسبة التقدم في إنجاز األولويات

%18
أعلى من المتوقع
َ
يدل بها
لم
وفق المتوقع

%9
%73

شكل 2 -

يت�ضح من الر�سم �أعاله �أنه ال توجد �أولويات مت�أخرة يف الإجناز؛ فكل الأولويات �إما منجزة ح�سب اخلطة� ،أو كان الإجناز �أعلى من
املتوقع ،با�ستثناء الأولوية رقم ( 4امل�ساهمة يف املحافظة على املوارد الطبيعية لإمارة �أبوظبي من خالل و�ضع الأنظمة وال�سيا�سات لت�شجيع
ا�ستخدام الإجراءات الزراعية غري ال�ضارة بالبيئة) ،فلم يتم تقدمي تقرير ب�إجنازها نظر ًا لعدم اكتمال �ضم قطاع الزراعة للجهاز يف
الوقت املنا�سب ،وبالتايل عدم تفعيل قطاع ال�ش�ؤون الزراعية امل�س�ؤول عن �إجناز �أهداف هذه الأولوية عموم ًا.

مثال تو�ضيحي
�ضمان �سالمة اللغذاء
حماية ال�صحة العامة من املخاطر ال�صحية
املرتبطة باالغذية
تطوير وحت�سني الت�شريعات وبرامج الرقابة على
�سالمة الأغذية� ,صحة احليوان والنبات

الهدف
اال�سرتاتيجي
املُخرج
االولوية

االهداف

تدريب وت�صريح  %100من متداويل الأغذية
على املمار�سات ال�صحية

هدف اجلهاز

املبادرات

تطبيق نظام التدريب والت�صريح االلزامي
ملتداويل االغذية فى �سالمة الغذاء

املبادرة

�شكل 1 -
18

18

19

نسبة التقدم فى تحقيق األهداف بحسب أولويات الخطة
%43

%14

نسبة التقدم فى إنجاز المبادرات بحسب أولويات الخطة

%43

%9

%32

� .1إعداد وتطوير الت�شريعات وبرامج التطبيق اخلا�صة بالرقابة على �سالمة الأغذية

� .1إعداد وتطوير الت�شريعات وبرامج التطبيق اخلا�صة بالرقابة على �سالمة الأغذية

%100

%100

 .2ن�شر املعرفة والتوعية يف املجتمع حول �سالمة الأغذية،

 .2ن�شر املعرفة والتوعية يف املجتمع حول �سالمة الأغذية،
%25

%100

%50

%25

� .3ضمان توفري مواد غذائية �صاحلة و�آمنة يف �إمارة �أبوظبي،

� .3ضمان توفري مواد غذائية �صاحلة و�آمنة يف �إمارة �أبوظبي،

%100

%100

 .4امل�ساهمة يف املحافظة على املوارد الطبيعية لإمارة �أبوظبي

 .4امل�ساهمة يف املحافظة على املوارد الطبيعية لإمارة �أبوظبي

%50

%75

%50

 .5االهتمام مب�صالح املزارعني يف ظل �إ�صالح ا�سرتاتيجية الزراعة،
%20

%80

%50

%25

%25

 .5االهتمام مب�صالح املزارعني يف ظل �إ�صالح ا�سرتاتيجية الزراعة،
%21

� .6ضمان جناح عملية دمج قطاع الزراعة مع جهاز الرقابة الغذائية وحتولهما �إىل جهاز تنظيمي.

%74

%5

� .6ضمان جناح عملية دمج قطاع الزراعة مع جهاز الرقابة الغذائية وحتولهما �إىل جهاز تنظيمي.
%21

%25

%14

%65

 .7رفع قدرات موارد جهاز الزراعة وال�سالمة الغذائية و�إجراءاته لتح�سني ف ّعاليته الكلية

 .7رفع قدرات موارد جهاز الزراعة وال�سالمة الغذائية و�إجراءاته لتح�سني ف ّعاليته الكلية

%100

%100

 .8تب�سيط الإجراءات مع اجلهات اخلارجية ل�ضمان كفاءة اخلدمات

 .8تب�سيط الإجراءات مع اجلهات اخلارجية ل�ضمان كفاءة اخلدمات

%33

%33

%33

%13

%50

%38

 .9حت�سني ال�شفافية يف الت�شريعات عن طريق التوا�صل مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني

 .9حت�سني ال�شفافية يف الت�شريعات عن طريق التوا�صل مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني

%100

%100

 .10تب�سيط معامالت العمالء و�أ�صحاب العالقة من خالل تقدمي اخلدمات الإلكرتونية

 .10تب�سيط معامالت العمالء و�أ�صحاب العالقة من خالل تقدمي اخلدمات الإلكرتونية

%100

%100

 .11رفع م�ستوى م�شاركة املر�أة يف اجلهاز.

 .11رفع م�ستوى م�شاركة املر�أة يف اجلهاز.

%100

مل يدىل بها
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لقيمة أعلى
تقدم ألطفالنا

اإلنجازات ومؤشرات األداء
الجانب التشريعي
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اإلنجازات ومؤشرات األداء  -الجانب التشريعي

إصدار قانون الغذاء رقم  2لعام 2008م

نظام الرقابة على األغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية:

انطالق ًا من �أولوية اخلطة الإ�سرتاتيجية جلهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية ب�ضمان غذاء �آمن و�صحي ،وتطوير بنية حتتية ت�شريعية ،تهدف
�إىل و�ضع ال�سيا�سات العامة والت�شريعات الهادفة �إىل حماية �صحة امل�ستهلك ،مبا ي�ضمن ال�شفافية واحليادية وتنظيم العمل امل�ؤ�س�سي،
وتو�ضيح الدور الرقابي وم�س�ؤولية القطاع اخلا�ص ،ي�أتي القانون مرتكز ًا يف حماوره الرئي�سية على حماية امل�ستهلك واحلفاظ على �سالمة
الأغذية �سواء امل�ستوردة منها �أو املتداولة حملي ًا �ضمن �أ�سواق الإمارة وم�س�ؤولية القطاع اخلا�ص يف �ضمان �أعلى معايري �سالمة الأغذية ودور
و�صالحيات مفت�شي الأغذية ،كما جاء القانون ليو�ضح مفاهيم التتبع وا�سرتداد الأغذية وتو�صيف فئات املخالفات والعقوبات املتعلقة بها،
والرتكيز على التوجه من الأنظمة الرقابية ال�شرطية �إىل مفهوم التوجيه والإر�شاد.

مت اعتماد النظم الرقابية على �أ�سا�س درجة اخلطورة ال�صحية بهدف �إعادة توجيه املوارد الب�شرية واملالية نحو مواقع اخلطورة العالية يف
الأغذية ،وحيث �إن دولة الإمارات العربية املتحدة ،مبا فيها �إمارة �أبو ظبي ،تعتمد على ا�سترياد املواد الغذائية ب�شكل رئي�سي ،كان البد من
�إعطاء الأولوية لتطوير النظام على املنافذ احلدودية ك�أحد �أهم مراحل ال�سل�سلة الغذائية.
متت متابعة ا�ستكمال متطلبات ت�شغيل النظام املبني على درجة اخلطورة ال�صحية للرقابة على الأغذية امل�ستوردة �شام ًال االنتهاء من
�صياغة ومراجعة عقد ا�ستئجار املركز املربد يف ميناء زايد ،وا�ستالم كافة �أدوات الك�شف الظاهري و�أخذ العينات ،واالنتهاء من التعاقد
لغايات تدريب املفت�شني والربط مع النظام اجلمركي ،ومن املتوقع بدء ت�شغيل النظام للمرحلة الأوىل يف ميناء زايد خالل عام 2009م،
لت�صبح بذلك �إمارة �أبوظبي من الأوائل على امل�ستوى اخلليجي والإقليمي يف تطبيق النظام.

التشريعات المساندة

مت ت�صميم الربوتوكول اخلا�ص ب�إعداد الت�شريعات واعتماد و�إ�صدار املوافقة الر�سمية يف �أغ�سط�س 2008م على ثالث ت�شريعات م�ساندة:

إعادة هيكلة ودمج قطاع الزراعة مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

 -1النظام رقم ( )1واملتعلق بتو�صيف املخالفات اخلا�صة باملواد الغذائية وتداولها :والذي يو�ضح تو�صيف املخالفات الواردة يف قانون
الغذاء وتبويبها بح�سب احلاالت لتتواءم ون�صو�ص القانون والعقوبات املرتبطة بها ،ويعترب هذا النظام العمود الفقري لعمل املفت�شني
عند �إ�صدار املخالفات للمن�ش�آت الغذائية ودليل �إر�شادي موحد للأجهزة الق�ضائية يف الإمارة.

مت �إعداد الهيكل التنظيمي لقطاع �ش�ؤون الزراعة يف اجلهاز وتو�صيف الوظائف الواردة فيه ،ومت ح�صر املوظفني يف قطاع الزراعة ،وح�صر
�أ�صوله  ،كما مت االنتهاء من التح�ضريات متهيد ًا لإن�شاء مركز خدمات املزارعني لأداء مهام �إدارة وتنفيذ الأن�شطة واخلدمات الزراعية
يف الإمارة حيث يتمتع ب�شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،و باال�ستقالل املايل والإداري والأهلية القانونية الكاملة للت�صرف مبوجوداته يف �إطار
خطط العمل التي يعتمدها جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية وبالتن�سيق معه ،ويكون املقر الرئي�سي للمركز مدينة �أبوظبي ،وله �أن ين�شئ فروع ًا
له متى اقت�ضت احلاجة لذلك ،ويقوم املركز على مبد�أ ال�شراكة بني القطاع العام واخلا�ص ،والتعاقد مع مطور �إ�سرتاتيجي لإدارة وت�شغيل
املركز.

 -2النظام رقم ( )2واملتعلق بتطبيق نظام الرقابة على الأغذية امل�ستـوردة :واملبني على درجة اخلطورة ال�صحية واخلا�ص باملنافذ
احلدودية لإمارة �أبوظبي حيث ي�ستعر�ض النظام �أهم الأ�س�س واملعايري اخلا�صة بتطبيق النظام الرقابي املبني على درجة اخلطورة
ال�صحية ا�ستناد ًا �إىل حتديد املخاطر ال�صحية املرتبطة باملادة الغذائية بحيث يتم ت�صنيفها وترتيبها بح�سب الغاية من ا�ستخدامها،
مما ي�سمح بتوجيه امل�صادر بح�سب الأولويات ،وي�ش ّكل ركيزة يف زيادة ثقة امل�ستهلك واملحافظة على م�ستوى احلماية ال�صحية مع
ت�سهيل �أعمال التجارة مع ال�شركاء التجاريني الإقليميني والدوليني.
 -3النظام رقم ( )3ب�ش�أن تتبع وا�سرتداد الأغذية والأعالف :ي�شمل النظام مبادئ تتبع وا�سرتداد و�سحب املواد الغذائية ،وتتبع و�سحب
الأعالف واحليوانات املنتجة للمواد الغذائية و�أي مواد �أخرى تدخل� ،أو يتوقع دخولها ،يف �صنع املواد الغذائية والأعالف يف كافة مراحل
ال�سل�سلة الغذائية ،مبا يف ذلك الإنتاج واملعاجلة والتوزيع واال�سترياد والت�صدير.

يهدف املركز �إىل حتقيق ال�سيا�سة العامة حلكومة �أبوظبي يف املجال الزراعي بتقدمي امل�ستوى الالئق من اخلدمات ،واحلد من الآثار
ال�ضارة للممار�سات الزراعية على البيئة ،وامل�ساهمة يف حتويل قطاع الزراعة من قطاع يعتمد على الدعم احلكومي �إىل قطاع م�ستقل وقادر
على املناف�سة يف ال�سوق املحلي.
مت ا�ستدراج عرو�ض من �شركات حملية وعاملية الختيار املطور الإ�سرتاتيجي املنا�سب لإدارة وت�شغيل املركز على �أن يكون �شريك ًا مع املركز
يف الربح واخل�سارة ،حيث متت درا�سة العرو�ض وتقييمها واختيار املطور الإ�سرتاتيجي ،وتكليفه البدء بتنفيذ املرحلة الأوىل مل�شروع مركز
خدمات املزارعني يف املنطقة الغربية ،كما متت �صياغة امل�سودة الأوىل لعقد ال�شراكة مع املطور الإ�سرتاتيجي وبالتن�سيق مع الإدارة القانونية
يف املجل�س التنفيذي.
كما متت املوافقة على حتويل جميع الأ�صول واملرافق التابعة لقطاع الزراعة يف املنطقة الغربية �إىل املركز و�سيقوم املطور اال�سرتاتيجي
خالل الـ�ستة �أ�شهر الأوىل بتحديد احتياجات املركز منها و�إرجاع ما عداها �إىل جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية ليتم الت�صرف بها ،و�سيكون
املطور اال�سرتاتيجي م�س�ؤو ًال عن �صيانة و�إحالل الأ�صول واملرافق يف قطاع اخت�صا�صه.
ويف نف�س الوقت متت املوافقة على �أن يتحول ر�أ�سمال املركز �إىل �أ�سهم ،توزع بالت�ساوي على جميع الأع�ضاء من املزارعني ،ونقل العاملني
يف قطاع الزراعة يف املنطقة الغربية امل�ؤهلني �إىل املركز لإدارة القطاع يف املرحلة االنتقالية ،حيث يلتزم مركز خدمات املزارعني بتنفيذ
ذلك يف املنطقة الغربية ،كما تلتزم �إدارة الزراعة احلالية بتنفيذ ما ذكر يف بقية مناطق الإمارة ،ويرفع الطرفان تقارير دورية عن �سري
�أعمالهما للجهاز ،ويقومان بتزويد اجلهاز بكافة البيانات واملعلومات الالزمة لتمكينه من ر�صد وتقومي النتائج ب�صورة فعالة.
كما مت �ضم املختربات التابعة لقطاع الزراعة (الزراعية والبيطرية) جلهاز �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية لتكون موحدة ومركزية مع
املختربات التابعة للجهاز �إ�ضافة �إىل �ضم حمطات الأبحاث الزراعية التابعة لقطاع الزراعة باجلهاز.
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سياسة األمن الغذائي

مت ت�شكيل جلنة الأمن الغذائي مبوجب القرار ال�صادر عن �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،رئي�س املجل�س التنفيذي ،رقم
( )12ل�سنة 2008م ومبوجب القرار تعترب جلنة الأمن الغذائي ال�سلطة املخت�صة بالإعداد والتن�سيق لتحقيق �ش�ؤون الأمن الغذائي
يف الإمارة ،وكلف اجلهاز بتقدمي اخلدمات املالية والإدارية للجنة والإ�شراف على تطوير ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي للدولة والتي
ت�شمل:
• خطة ق�صرية املدى :للتعامل مع احلاجات الآنية والطارئة وتهدف �إىل ت�أمني احتياطي ا�سرتاتيجي من املواد الغذائية
الرئي�سية.
• خطة متو�سطة وطويلة الأجل تهدف لإيجاد حلول �شاملة وم�ستدامة لتعزيز الأمن الغذائي وذلك من خالل تطوير
�إ�سرتاتيجية الأمن الغذائي ب�شقيها املايل والفني.
ومت التن�سيق مع �شركات من القطاع اخلا�ص لبناء خمزون ا�سرتاتيجي من املواد الغذائية الرئي�سية ملا تتمتع به من خربة وا�سعة يف هذا
املجال ،ومعرفتها بحقيقة االحتياجات والقدرة التخزينية احلالية بحكم وجودها القوي يف ال�سوق ،وقدمت ال�شركات ت�صورات حول
ت�أمني املخزون الإ�سرتاتيجي ق�صري املدى لإمارة �أبوظبي.
وبالن�سبة للخطة متو�سطة الأجل واملتمثلة يف �صياغة �إ�سرتاتيجية الأمن الغذائي للإمارة مت �إعداد وثيقة ال�شروط املرجعية (،)RFP
ودعوة "� "8شركات عاملية لتقدمي مقرتحات لتطوير اخلطة الإ�سرتاتيجية الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي ب�شقيها املايل والفني
وتكليف ال�شركة الأف�ضل للبدء يف تطوير الإ�سرتاتيجية.
ومن جانب �آخر مت التن�سيق مع البنك الدويل (�إدارة ال�شرق الأدنى) لال�ستفادة من البنك كبيت خربة لدعم �إعداد الإ�سرتاتيجية،
وتقدمي اال�ست�شارات كطرف ثالث للجنة الأمن الغذائي ،خا�صة و�أن البنك على اطالع وا�سع على خربات وجتارب الدول الأخرى
وله �إ�سهامات كبرية يف هذا املجال ،وبالتايل وجود البنك كطرف ثالث �سيكون مبثابة �صمام �أمان ل�ضمان عدم تكرار �أخطاء
الآخرين والبدء من حيث انتهى الآخرون.
مت التن�سيق مع بيت �أبو ظبي للتجارة و�شركة "موروبيني" اليابانية بهدف اال�ستفادة من التجربة اليابانية يف جمال بناء
املخزون الإ�سرتاتيجي واال�ستثمار اخلارجي وجتارة ال�سلع الغذائية الرئي�سية ومت التو�صل للتوقيع على توقيع مذكرة
تفاهم بهذا اخل�صو�ص.

اإلنجازات ومؤشرات األداء
الجانب التنفيذي
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برنامج تدريب العاملين في تداول الغذاء:

اإلخطارات الخاصة بسالمة األغذية:

مت و�ضع واعتماد املعايري اخلا�صة بتدريب وت�صريح كافة متداويل الأغذية ،والعاملني
�ضمن املن�ش�آت الغذائية ،وو�ضع الإطار العام للمادة التدريبية و�آلية �إجراء التقييم من
قبل جهة حمايدة و�إ�صدار الربوتوكول اخلا�ص بالربنامج يف مايو 2008م ،حيث مت
التعاقد مع ثالث �شركات تدريبية ومركز االختبار وطرح الربنامج للتنفيذ ر�سمي ًا يف
� 10أغ�سط�س 2008م حيث �سيتم العمل بالربنامج ب�شكل مرحلي للو�صول عام 2012م
�إىل ما ن�سبته  %100من متداويل الأغذية امل�صرحني ،كما مت �إجراء �أعمال التدقيق على
ال�شركات التدريبية من قبل طرف ثالث يف نوفمرب 2008م مع �إجراء حتليل تف�صيلي
لنتائج االختبار.

بلغ جمموع الإخطارات الغذائية لعام 2008م حوايل � 53إخطار ًا ،مت تلقي معظمها  %77.4عن طريق مواقع االنرتنت الر�سمية ل�سلطات
�سالمة الأغذية التابعة ملنظمة ال�صحة العاملية ( ،)Infosanبينما مثلت الإخطارات عن طريق الأمانة العامة للبلديات ما ن�سبته %15.1
بالإ�ضافة �إىل الإخطارات عن طريق املركز الأوروبي والتي �شكلت  %5.7من الإخطارات و  %1.8من الإخطارات عن طريق هيئة الدواء
والغذاء ال�سعودية.
هيئة الدواء والغذاء ال�سعودية

مت تدريب ما يقارب ( )3170من متداويل الأغذية يف �إمارة �أبوظبي خالل الفرتة من �أغ�سط�س �إىل دي�سمرب 2008م ،وجاءت ن�سبة النجاح
يف االختبارات مبعدل .%30

الأمانة العامة للبلديات

بلغت ن�سبة متداويل الأغذية الذكور =  %87مقابل  %13من الإناث ،وبلغت ن�سبة املن�ش�آت الغذائية من قطاع خدمات تقدمي الغذاء %54
مقابل  %20لقطاع بيع الغذاء

املركز الأوروبي

عدد المصرحين من متداولي األغذية

�سلطات �سالمة الغذاء ،الأنفو�سان
%29

شكل 5 -

ناجحين
غير ناجحين

التفتيش على المنشآت الغذائية في األسواق المحلية/أبوظبي:

%71

شكل 3 -

متداولي األغذية بحسب الجنسية
%3

الجدول التالي يوضح إجمالي الزيارات التي قامت بها وحدات التفتيش التابعة للجهاز لمختلف قطاعات
األنشطة الغذائية واإلجراءات ونوعية الخدمات.

%13
جنسيات أخرى
جنسيات عربية
جنسيات اسيوية
الجنسية الهندية

%27

%57

شكل 4 -

28

مت تطبيق نظام حتليل املخاطر با�ستخدام النقاط احلرجة (  )HACCPيف امل�صانع بن�سبة  %100والفنادق(  5 ,4جنوم) بن�سبة .%74
وقام مفت�شو �إدارة العمليات امليدانية يف كل من �أبوظبي ،العني واملنطقة الغربية بتنفيذ �أكرث من (� )100ألف زيارة تفتي�شية تراوحت بني
زيارة دورية ،زيارة بق�صد الرتخي�ص ،حتقق من �شكوى �أو حملة تفتي�شية ،وتتم عمليات التفتي�ش الدوري للمن�ش�آت الغذائية با�ستخدام
�أجهزة املحمول ( ،)PDAويذكر �أن �أعمال التفتي�ش الدوري �شملت القيام بحملة مكثفة على املخابز وحمالت على �سوق اخل�ضار والفواكه
وعلى املخازن وامل�ستودعات.

الن�شاط
املدار�س
الفنادق
املالحم
امل�صانع الغذائية

عدد الزيارات
1464
300
14835
358

متابعة
1281
239
143

�إنذار
75
2
399
35

خمالفة
4
1
49
3

ترخي�ص جديد
1
18
1

ترخي�ص /جتديد
3
4
125
4

�شكوى
18
2
6
13
29
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عمليات التفتيش على المطاعم و البقاالت والمحالت الكبرى لبيع األغذية:

التفتيش على المنشآت الغذائية في االسواق المحلية /العين:

يفي اجلدول التايل والر�سم البياين تو�ضيح ملختلف الإجراءات التي مت تطبيقها على املطاعم ومن�ش�آت بيع الأغذية " هايرب ماركت
وبقاليات" ،حيث مت تنفيذ ما يزيد عن " "2800زيارة تفتي�شية �إ�ضافة �إىل �أكرث من " "1830زيارة �إر�شاد وتوجيه.

اجلدول التايل يلقي ال�ضوء على عمليات التفتي�ش امليداين التي مت تنفيذها يف مدينة "العني" من حيث العدد الإجمايل للزيارات والإجراءات
التي مت اتخاذها:

الإجراء
�إجمايل عدد الزيارات التفتي�شية
�إنذارات
املخالفات
الإغالق
ال�شكاوى
�أمر �إداري
�إر�شاد وتوجيه
زيارات متابعة
زيارات التفتي�ش على �شحنات الأغذية باملخازن
�إعدام مواد غذائية (بالطن)
عدد املحالت امل�ستوفية لل�شروط ال�صحية املعتمدة

الإجراء

العدد الكلي

�إجمايل عدد الزيارات التفتي�شية
ترخي�ص جديد
جتديد الرتخي�ص
�إنذارات
املخالفات
الإغالق
ال�شكاوى
�إعدام مواد غذائية (طن)
ت�صاريح ال�سيارات
املتابعة
حمالت ترويجية
عدد املحالت امل�ستوفية لل�شروط ال�صحية املعتمدة

28162
8140
704
98
409
2128
1834
4576
832
154
4290
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25581
233
2906
1179
224
2
380
844
874
20125
9
6005
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الإغالقات
املواد الغذائية املعدمة
�شكاوي
خمالفات
�شحنات الأغذية باملخازن
�إر�شاد وتوجيه
�أمر �إداري
زيارات املن�ش�آت امل�ستوفية
زيارات متابعة
االنذارات
�إجمايل الزيارات

الإغالقات
املواد الغذائية املعدمة
�شكاوي
درا�سة املخططات
املخالفات
�إنذارات
زيارات متابعة
�إجمايل الزيارات
شكل 6 -
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عمليات التفتيش على المالحم والفنادق والمدارس والمصانع  -العين:

بلغت ن�سبة ا�سترياد اخل�ضار والفواكه الأعلى ( )%50من �إجمايل ا�سترياد الأغذية تلتها الألبان ومنتجاتها بن�سبة ( )%23واللحوم بن�سبة
( )%14كما هو مو�ضح باجلدول والر�سم التو�ضيحي تالي ًا:

اجلدول التايل يو�ضح العدد الإجمايل للزيارات التفتي�شية التي متت على من�ش�آت بيع اللحوم يف مدينة العني.
الن�شاط
�إجمايل عدد الزيارات التفتي�شية
ترخي�ص جديد
جتديد الرتخي�ص
�إنذارات
املخالفات
الإغالق
ال�شكاوي
�إعدام مواد غذائية (طن)

العدد الكلي
15844
18
125
399
49
0
6
10

املادة الغذائية
�ألبان ومنتجاتها
ع�صائر
زيت و�سمن
خ�ضروات وفواكه
�أغذية �أطفال
�أغذية �صحية
حبوب ومك�سرات
اللحوم ،الأ�سماك ،الدواجن
املجموع

الكمية الكلية (طن)
200960.52
38285.54
20298.93
435010.15
2320.81
1995.91
45414.23
122099.12
866385.21

الن�سبة املئوية %
23.20
4.42
2.34
50.21
0.27
0.23
5.24
14.09
100.00

عمليات التفتيش على األغذية المستوردة:

�شملت �أعمال الرقابة على الأغذية امل�ستوردة خمتلف منافذ �إمارة �أبوظبي الربية والبحرية واجلوية ،حيث احتل منفذ "الغويفات" الربي
مع ال�سعودية ما ن�سبته " "%67من �إدخال �إر�ساليات الأغذية امل�ستوردة ب�إجمايل يزيد عن � 580ألف طن من الأغذية ،يليه ميناء زايد
البحري بن�سبة"."%21
اجلدول التايل يو�ضح الأغذية امل�ستوردة من منافذ الدولة مبختلف �أنواع الأغذية والألبان واملنتجات والع�صائر واخل�ضروات والفواكه
و�أغذية الأطفال وحلوم و�أ�سماك ودواجن وذلك بح�سب املنفذ الذي دخلت منه:
:

32

ميناء زايد
ميناء الغويفات �سيح ال�شعيب مزيد
النوع
البحري احلر
59.7
581.2 172554.2
27575
�ألبان ومنتجاتها
0
472.8 34769.9
3017
ع�صائر
3.3
52.5
12725.3
7255
زيت و�سمن
57.9
526.7 350796.8 24789 52169
خ�ضروات وفواكه
0.7
230.4
2086
اغذية �أطفال
926.6
497.6
571
�أغذية �صحية
23.5
803.6
4100.7
40448
حبوب ومك�سرات
312.5 58752.4 4335.2
حلوم و�أ�سماك و دواجن 50923
1384.2 61189.4 580010.3 24789 184144
املجموع (طن)
0.2
7.1
66.9
2.9
21.2
املنفذ %

مطار
مطار
خطم
�أبوظبي العني
ال�شكلة
0.02
46.4
143.9
25.7
0
0.1
12.3
250.3
5.4 6490.9 174.4
0.9
1.9
1
0.2
0.5
0.3
4.5
33.4
68.6 7704.8
2.6
75.5 14286.7 606.191
0.01
1.6
0.07

اللحوم ،الأ�سماك ،الدواجن
حبوب ومك�سرات
�أغذية �صحية
�أغذية �أطفال
خ�ضروات وفواكه
زيت و�سمن
ع�صائر
�ألبان ومنتجاتها
شكل 8-
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برنامج تطوير أداء المالحم :

التحاليل المخبرية:

تنفيذ ًا لإجراء العمل القيا�سي رقم  ، 18 FOD/MISواخلا�ص بتكرمي القائمني على املالحم املتميزة ،قام اجلهاز خالل عام 2008م
بتكرمي عدد ( ) 32ملحمة يف �إمارة �أبوظبي منها ( ) 7مبدينة "العني" ،وذلك لإذكاء املناف�سة و�إثراء التعاون والتوا�صل بني اجلهاز
و�أ�صحاب العالقة املعنيني.

ت�شمل التحاليل املخربية �سل�سلة وا�سعة من التحاليل �سواء كانت كيميائية �أو بيولوجية �أو �إ�شعاعية ،وتتميز خمتربات جهاز �أبوظبي للرقابة
الغذائية بجاهزيتها يف �إجراء حتاليل امللوثات الإ�شعاعية وحتاليل البيولوجيا اجلزيئية وحتاليل "امليالمني".

مت تر�شيح املن�ش�أة بوا�سطة م�س�ؤول املنطقة ا�ستنادا �إىل املعايري التالية:
�	.1أن ال يكون قد مت �إغالق املن�ش�أة �إداري ًا خالل فرتة التقييم.

وخالل فرتة قيا�سية زاد عدد الطرق القيا�سية للطرق املعتمدة من هيئة االعتماد الربيطانية (يوكا�س) من ( ) 44طريقة قيا�سية معتمدة
يف 2006م �إىل ( ) 60طريقة معتمدة يف نهاية 2007م ،ويف  2008م زادت بعدد ( ) 23حتليل خمربي يف الطور النهائي لالعتماد من قبل
اليوكا�س لت�صبح ( )83حتليال معتمد ًا ،وال�سعي متوا�صل العتماد باقي طرقها واحل�صول على االعتماد الدويل لهذه الطرق.

�	.2أن يكون قد متت زيارة املن�ش�أة ،على الأقل ،ثلثي الزيارات الروتينية املقررة خالل فرتة التقييم.
�	.3أن يكون �أدا�ؤها متميز ًا خالل فرتة التقييم.

ولت�أكيد جودة نتائج التحاليل ،متت امل�شاركة يف خم�سة برامج عاملية لت�أكيد اجلودة ،وهي:

وبنا ًء عليه تتم زيارة املن�ش�أة بوا�سطة جلنة التقييم التي تر�صد درجات التقييم على الأجهزة واملعدات ،نظافة العمال ومعايري ال�صحة
العامة للمن�ش�أة وحالة املنتج الغذائي.

بلغ عدد جممل الزيارات التفتي�شية على مزارع االنتاج احليوانى مايقارب  100زيارة ميدانية
اجلدول التايل يو�ضح �إجمايل عدد الزيارات التفتي�شية التي متت على مزارع الإنتاج احليواين مبختلف فئاتها يف �إمارة �أبوظبي و�إجمايل
عدد الزيارات التفتي�شية ملزارع الألبان والعزب وم�صانع الأعالف والرتاخي�ص واملخالفات والإنذارات وكمية املواد املعدمة.

-2

برنامج LEAP

العدد الكلي
46
39
6
5
1
7
15
7
20
13
3
1
1
4
168

HPA

-4

برنامج FEPAS

-5

برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA

ويف نف�س الوقت تنوعت وازدادت عينات قيا�س الكفاءة منذ 2006م حتى  2008م من()55عينة اىل()74عينة.
بلغ �إجمايل عدد العينات التي مت ا�ستالمها خالل عام 2008م ما جمموعه ( 4434عينة) يف �أبوظبي و( 4265عينة) يف العني ،يف حني
تنوعت العينات خالل ال�سنة و�شملت املياه وامل�شروبات ب�أنواعها ،منتجات الألبان ،حليب الأطفال ،اللحوم ب�أنواعها ،احلبوب ومنتجاتها،
الزيوت والدهون ،الأطعمة اجلاهزة وغري ذلك.

عدد التحليل املعتمدة

34

-1

برنامج FAPAS

 -3برنامج وكالة حماية ال�صحة الربيطانية

التفتيش على منشآت اإلنتاج الحيواني:

الن�شاط
�إجمايل عدد الزيارات التفتي�شية ملزارع الدواجن
اجمايل عدد الزيارات التفتي�شية ملزارع الألبان
اجمايل عدد الزيارات التفتي�شية للعزب
اجمايل عدد الزيارات التفتي�شية مل�صانع الأعالف والألبان
اجمايل عدد الزيارات التفتي�شية ملحالت بيع الأعالف
تقييم مزارع الدواجن املبني على اال�شرتاطات ال�صحية
تقييم مزارع الألبان املبني على �أ�سا�س �ضمان اجلودة ()Quality Assurance
ترخي�ص جديد
جتديد الرتخي�ص
املخالفات
الإنذارات
الإعدامات
متابعات (لت�صحيح خمالفات ,التحقيق يف �شكوى)
ترويج ا�ستثمارات يف جمال االنتاج احليواين (مزارع �ألبان ودواجن)
�إجمايل الن�شاط

وخالل عام 2008م  ،مت �إدخال عدد ( ) 7حتاليل متنوعة يف خمتربات �أبوظبي ،وعدد(  )17نوع من التحاليل املتنوعة يف خمتربات العني،
ومت رفع بع�ضها لالعتماد من هيئة االعتماد الربيطانية (اليوكا�س).

شكل 9-
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التوزيع الشهري للعينات التي تم استالمها في مختبرات أبوظبي والعين للعام :.2008

العينات المستلمة في مختبرات أبوظبي والعين خالل عام :2008

يناير

فرباير

مار�س

�أبريل

مايو

يونيو

يوليو

خمتربات العني

�أغ�سط�س

238

377

315

393

280

353

425

147 453

211

854

219

4265

�سبتمرب

�أكتوبر

نوفمرب

دي�سمرب

املجموع

خمتربات �أبوظبي 330

287

451

540

603

241

36

250 382

407

394

513

4434

عدد العينات

النسبة بين العينات المستلمة في مختبرات أبوظبي ومختبرات العين

العين
أبوظبي

%49

%51

شكل 10 -

جاءت �أعلى ن�سبة من الأغذية التى مت فح�صها خمربي ًا املياه ,يليها اخل�ضروات والفواكه والع�صائر وامل�شروبات �إ�ضافة اىل احلليب
ومنتجاته.

توزيع العينات المستلمة في مختبرات أبوظبي والعين خالل :2008

م�صدر العينات
العمليات امليدانية والتفتي�ش
ال�شركات/املقا�صف املدر�سية
عينات ال�شكاوى
عينات خا�صة
عينات م�سوحات
امل�ؤ�س�سات وال�شركات والأفراد
م�صادر �أخرى
املجموع

36

�أنواع املنتجات الغذائية
احلليب ومنتجاته
�أغذية الر�ضع والأطفال
الع�صائر وامل�شروبات
اخل�ضروات والفواكه
الع�سل ،ال�سكر ،املوال�س وال�سكريات حمفوظة
اللحوم ومنتجاتها
الأ�سماك ومنتجاتها والأطعمة البحرية
الدواجن ومنتجاتها
احلبوب ومنتجات الدقيق والن�شا
البي�ض واملنتجات التي يدخل يف تركيبها البي�ض
الأع�شاب والبهارات
امل�شروبات (ال�شاي ،القهوة� ،شراب الكاكاو� ،شراب ال�شعري).. ،
املخلالت ،اخلل والزيتون
الزيوت والدهون
املياه
منتجات الطماطم (�صل�صة الطماطم ،الكات�شب)
الأطعمة اجلاهزة
�أغذية متنوعة
عينات غري غذائية
املجموع

�أبوظبي
409
377
354
440
433
122
86
126
318
19
68
94
71
100
563
51
312
303
185
4434

العني
285
61
482
679
66
245
31
0
252
140
48
32
34
32
1142
101
0
593
45
4265

�أبوظبي
2787
168
92
202
474
549
162
4434

العني
2047
213
43
43
1066
469
387
4265

مطابقة العينات للمواصفات

بلغ �إجمايل عدد العينات املطابقة للموا�صفات
والت�شريعات املعتمدة واملعمول بها حوايل
( )4218عينة من �إجمايل عدد العينات
امل�ستلمة� ،أي ما يعادل  %95من �إجمايل
العينات التي مت فح�صها خالل عام 2008م،
حيث تنوعت �أ�سباب عدم مطابقة بع�ض
العينات التي مت فح�صها خالل عام  2008م
للموا�صفات والت�شريعات املعمول بها ،وال�شكل
 11يو�ضح �أنواع املخالفات.

خمالفات ميكروبيولوجية
خمالفات كيميائية
خمالفات فيزيائية
شكل 11-
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القطاع الزراعي  -تنفيذ الحصر الزراعي الشامل

تتم تنفيذ �إجراءات احل�صر الزراعي ال�شامل للمزارع واحل�صول على بيانات دقيقة وحديثة لتعطي نتائج دقيقة يف عملية التخطيط اجليد
لإدارة وتطوير القطاع و�إحداث التنمية املطلوبة ,ومت ت�شكيل جلنة توجيهية تكون اجلهة امل�س�ؤولة عن احل�صر ،وت�شكيل فرق العمل وفرق
العدادين ( 184عداد ًا) لتنفيذ عملية احل�صر من خالل () 73عداد ًا ميداني ًا من منت�سبي اجلهاز �إ�ضافة �إىل ( ) 111عداد ًا من دائرة
البيانات(�)71شخ�صا من موظفي اجلهاز.
الزراعة و�شارك يف عملية �إدخال
ً
المسوحات و الدراسات

تهدف الدرا�سات وامل�سوحات �إىل خدمة �إ�سرتاتيجية و�سيا�سة اجلهاز من خالل توفري املعلومات املبنية على �أ�سا�س علمي ت�سهم يف و�ضع
الت�شريعات املنا�سبة واتخاذ القرارات ال�صحيحة يف الأمور ذات العالقة بالغذاء والبيئة املحيطة ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذه الدرا�سات ت�ساهم
يف مواكبة التطورات العاملية يف جمال الأغذية.
من أهم المسوحات للعام 2008م:

برنامج م�سح بقايا املبيدات يف اخل�ضروات والفواكه (2008-2006م)
تتم حتليل عدد  206عينة للن�صف الأول من عام 2008م ،وجد �أن ( )%61.65منها خالية من املبيدات  ،و ما ن�سبته ( )%35.92
حتتوي على بقايا املبيدات يف �إطار احلدود امل�سموح بها و( )%2.42حتتوي على بقايا من املبيدات �أعلى من احلدود الق�صوى
امل�سموح بها.
م�سح مياه املدار�س بالعني
تتم حتليل عدد ( )85عينة من مياه ال�شرب بعدد من مدار�س العني الواقعة يف مناطق خمتلفة على مدار عام 2008م ،ومت و�ضع
�إح�صائية تبني نتائج "الربومات" و الأمالح الكلية الذائبة و "الأ�س الهيدروجيني "PH
م�سح مياه املزارع يف مناطق خمتلفة يف مدينة "العني
مت ا�ستالم عدد ( )607عينة من مناطق خمتلفة من مدينة "العني" حيث مت حتليل التو�صيل الكهربائي و الأمالح ال�صلبة الذائبة
ون�سبة امللوحة جلميع العينات الداخلة للوحدة ،كما مت اختيار عدد من العينات الع�شوائية التي تغطي جميع مناطق العني وقيا�س
م�ستوى مادة"النرتات" فيها.
اخللفية الإ�شعاعية لأ�شعة "جاما" يف �أجواء �إمارة �أبوظبي
مت ر�صد ومراقبة وقيا�س اخللفية الإ�شعاعية لأ�شعة "جاما" التابعة لوحدة الإ�شعاع بجهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية يف مناطق
خمتلفة من �إمارة �أبوظبي وحمطة يف ر�أ�س اخليمة ،ومت حتويل هذه البيانات �إىل بيانات �إلكرتونية ثم حتليلها �إح�صائي ًا ملعرفة
اجلرعات الق�صوى واملتو�سطة والدنيا يف �أماكن تن�صيب هذه املحطات وكيفية تغريها خالل فرتات اليوم املختلفة وخالل ف�صول
ال�سنة.
م�سح نظائر "الراديوم" يف مياه الآبار ب�إمارة �أبوظبي (املرحلة الأوىل :منطقة العني)
متت درا�سة " "42عينة من مياه الآبار امل�ستخدمة يف الري وال�شرب من �أماكن خمتلفة مبدينة "العني" ،ومت حتديد هذه الأماكن
بالتعاون مع هيئة �أبوظبي للبيئة.
حتاليل م�ستويات الإ�شعاع يف الغذاء واملاء يف املواد الغذائية يف �أ�سواق �إمارة �أبوظبي
تقدم هذه الدرا�سة ح�صيلة نتائج التحاليل الروتينية مل�ستويات الإ�شعاعية يف املواد الغذائية واملياه من خالل التحاليل التي �أجريت
بوحدة الإ�شعاع بجهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية خالل الفرتة2007 – 2000 :م.
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البرامج التوعوية:

حمالت التوعية /العين:

انطالقا من رغبة اجلهاز يف االرتقاء بالوعي الغذائي لدى امل�ستهلك ،مت تنظيم عدد من الربامج التوعوية الهادفة جلميع �شرائح
املجتمع من طلبة املدار�س واجلامعات وخمتلف �شرائح اجلمهور والأمهات واملتعاملني بالأغذية ،واملتعلقة مبو�ضوع ال�سالمة الغذائية،
من خالل برامج و�أن�شطة وفعاليات متنوعة ومميزة متثلت يف الزيارات امليدانية من و�إىل اجلهاز واملحا�ضرات التوعوية واملعار�ض
العامة واملتخ�ص�صة.
 – 1الزيارات امليدانية:

 القيام بحمالت توعوية حول الطرق ال�صحية يف التعامل مع الأغذية بالتعاون مع بلدية العني خالل �شهر رم�ضان يف خمتلفم�ساجد العني وبع�ض املدار�س ،بهدف تعزيز م�ستوى الوعي الغذائي بني اجلمهور.
 تدريب عدد من طالبات جامعة الإمارات العربية املتحدة من كلية نظم الأغذية. -تدريب جمموعة من طالب كلية التقنية العليا يف جمال التفتي�ش الغذائي.

مت تنظيم برنامج زيارات ميدانية �إىل اجلهاز لطلبة املدار�س واجلامعات وامل�ؤ�س�سات احلكومية والوفود اخلارجية ،للتعرف على
�أحدث الأنظمة والربامج املعتمدة يف التعامل مع الأغذية ،وكذلك الأجهزة املخربية املتطورة التي حتدد وبدقة مدى �صالحية
املادة الغذائية وحمتوياتها الإ�ضافية ومطابقتها لال�شرتاطات واملوا�صفات واملعايري ال�صحية.
 -2املحا�ضرات املدر�سية :
مت تنفيذ جمموعة من املحا�ضرات التوعوية اخلا�صة ب�صحة و�سالمة الأغذية موجهة لطلبة املدار�س يف خمتلف �أنحاء الإمارة،
حيث مت الرتكيز يف املحا�ضرات على �أهمية قراءة البطاقة الغذائية وطريقة التعرف على الأغذية واملنتجات الفا�سدة ،بالإ�ضافة
�إىل تعريف الطالب باملواد امل�ضافة وطرق ا�ستخدامها يف املنتجات الغذائية.
 -3املعار�ض التوعوية :
�شارك اجلهاز يف عدد من املعار�ض العامة املوجهة للجمهور وال�سيدات والأطفال ،حيث مت الرتكيز فيها على توعية اجلمهور
والزوار حول مو�ضوعات �صحة و�سالمة الأغذية وكيفية التعامل الأمثل معها يف احلفظ و التداول والتخزين وطرق التخل�ص من
الأغذية الفا�سدة وامللوثة حفاظ ًا على �صحة و�سالمة امل�ستهلك من خماطر التلوث الغذائي ،حيث متثلت املعار�ض التوعوية على
النحو الآتي:
الرقم ا�سم الن�شاط
 1معر�ض �صحة و�سالمة الأغذية
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املكان
م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية  -مدينة العني

اليوم والتاريخ
 14 -- 11فرباير 2008
 22 ---20فرباير 2008

2

معر�ض م�ؤمتر احل�سا�سية الأول جامعة الإمارات  -مدينة العني

3

معر�ض �أ�سبوع الت�شجري

حديقة الرتاث  -مدينة �أبوظبي

 6—2مار�س 2008

4

معر�ض احلالل فود

�أر�ض املعار�ض  -مدينة �أبوظبي

 13 – 11نوفمرب 2008
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بناء القدرات البشرية

ا�ستمر اجلهاز يف تطبيق نظام الأداء املبني على الكفاءة وربطه بتحديد االحتياجات التدريبية للموظفني حيث �شهد العام 2008م زيادة
كبرية يف عدد �أيام التدريب ومتو�سط �أيام التدريب لكل موظف ،حيث و�صل عدد الأيام �إىل  3,060يوم تدريبي مقابل  1,044يف العام
2007م وو�صل معدل �أيام التدريب لكل موظف �إىل � 10أيام مقابل � 4أيام يف العام 2007م.
و تركزت حماور اخلطة التدريبية على تطوير املهارات الفنية والإدارية والقيادية والتوا�صل �إ�ضافة �إىل مهارات خدمة العمالء.
كما وا�صل اجلهاز برنامج تعليم املواطنني بالتعاون مع كليات التقنية العليا والذي يهدف اىل تطوير الكوادر املحلية القادرة على خدمة
الوطن من خالل ت�أهيلهم للح�صول على دبلوم التفتي�ش الغذائي ،وهو برنامج طوره وي�شرف عليه اجلهاز ،ويتم تخريج الطلبة ليلتحقوا
باجلهاز ككوادر م�ؤهلة ،يو�ضح اجلدول التايل �أعداد اخلريجني يف ال�سنوات ال�سابقة:
ال�سنة
�أعداد اخلريجني

2005
13

2006
18

2007
27

2008
---

كما قام موظفو اجلهاز بزيارة خمتربات عاملية و حملية لالطالع على ما لديهم من حتاليل يف جمال الأغذية واال�ستفادة منها �شملت:
• زيارة خمترب كامبدن و املخترب العلمي املركزي (بريطانيا).
• زيارة خمترب �أبحاث الطب البيطري (دبي).
• زيارة ملختربات الدولة �ضمن فريق التوا�صل امليداين.
• زيارة خمتربات كلية الطب – العني.
• زيارة خمتربات �شركة العني للتوزيع.
رفع مستوى مشاركة المرأة في الجهاز

مت و�ضع برامج تطوير امل�سار املهني املخ�ص�ص للمر�أة يف اجلهاز وفق ًا لكل حالة لتح�ضري الن�ساء ذوات الأداء العايل امل�ستوى ل�شغل املنا�صب
الإدارية ،حيث و�صلت ن�سبة املر�أة العاملة يف اجلهاز اىل  %37مقارنة بالعدد الكلي ملوظفي اجلهاز ،ون�سبة املر�أة املواطنة العاملة يف اجلهاز
 %47على م�ستوى مواطني الدولة العاملني باجلهاز.
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التميز في األداء (جائزة أبوظبي لألداء الحكومي المتميز)

األنظمة االلكترونية والحوسبة:

حقق اجلهاز �إجناز ًا متميز ًا وزيادة ملحوظة يف نتيجة تقييم التميز امل�ؤ�س�سي والذي مت من خالل فريق تقييم جائزة �أبو ظبي للأداء املتميز
والو�صول �إىل م�ستوى  345نقطة للعام  2008م بزيادة قدرها  190نقطة وبن�سبة  %122عن العام 2007م.
وت�أتي هذه النتيجة لت�سهم يف حتقيق هدف اجلهاز اال�سرتاتيجي يف الو�صول �إىل م�ستوى �أداء ما بني � 500إىل  600نقطة (وهو م�ستوى �أداء
عاملي) خالل اخلم�س �سنوات القادمة وتنبئ عن �إمكانية حتقيق هذا الهدف يف وقت �أقرب.
كما تبنى اجلهاز عدة مبادرات ،تعترب �سابقة على امل�ستوى احلكومي ،يف الإمارة مثل تطوير دليل ال�سلوك املهني وتطوير نظام الأداء املبني
على الكفاءة للموظفني وتطوير �سيا�سة خا�صة بامل�س�ؤولية املجتمعية تخ�ص�ص  %0.25من موازنة اجلهاز �أي ما قيمته ¾ مليون درهم
لأغرا�ض خدمة املجتمع.
وحقق اجلهاز كذلك �إجنازات متميزة فيما يتعلق بر�ضا وثقة املتعاملني حيث و�صل م�ستوى ر�ضا املتعاملني �إىل  %83.2بزيادة قدرها
 %63.8عن العام  2007م وارتفعت ن�سبة الثقة يف اجلهاز �إىل  %94.6من  %85يف العام 2007م.
و �ساهمت تلك املبادرات وغريها من املبادرات التطويرية يف حت�سني نوعي يف �أداء اجلهاز انعك�س يف نتائج التقييم �سالفة الذكر.

 �إطالق البوابة االلكرتونية:وت�شمل نظام اخلدمات الإلكرتونية الذاتية جلميع موظفي اجلهاز واللجنة العلمية وخدمات اجلمهور.
مت اختيار م�شروع البوابة الإلكرتونية كحالة منوذجية من قبل �شركة "مايكرو�سوفت" وقام اجلهاز كذلك بتحديث ال�شبكة
الإلكرتونية الداخلية وتزويدها مبا يتواكب مع متطلبات الع�صر من �أجهزة وبرجميات ومعدات تواكب التطور الإلكرتوين.
يتم حالي ًا تطوير"  " 8خدمات �إلكرتونية مت �إطالقها يف نهاية عام 2008م ،وبذلك يتم توفري �أكرث من  %50من خدمات
اجلهاز �إلكرتوني ًا.
 نظام التفتي�ش االلكرتوين :حقق هذا النظام جناح ًا كبري ًا ويعمل حالي ًا على تطبيقه يف مدينة العني وذلك لتحقيق ال�سهولة يف التعامل وتخلي�ص املعامالت
مع �إمكانية �إ�صدار تقارير التفتي�ش امليداين يف ً
احلال.
 النظام الزراعي املحو�سب :مت �إعداد وت�صميم برنامج الكرتوين بالتن�سيق مع �إدارة تقنية املعلومات يف اجلهاز بحيث ي�سهل الربنامج عملية �إدخال البيانات
وزود الربنامج ب�آلية بحث لكل مدخالت اال�ستمارة ويتميز النظام املحو�سب بالتايل :
• يعمل بكفاءة عالية �سوا ًء من ال�شبكة الداخلية �أو الإنرتنت.
• االحتفاظ بكافة بيانات املزارع �إلكرتوني ًا.
• البحث عن وا�سرتجاع البيانات وترتيبها بال�شكل الذي يحتاجه الباحث.
• �سهولة حتديث البيانات وب�شكل دوري يف حالة احل�صول على بيانات جديدة.
• �إ�ضافة وتعديل وحذف �أي من حقول منوذج بيانات املزرعة.
• �سهولة املقارنة مع بيانات ال�سنوات القادمة م�ستقب ًال واخلروج مب�ؤ�شرات حول الأداء.
• �إمكانية الربط مع نظام (� )GISأو �أي �أنظمة �إلكرتونيه �أخرى.
• ا�سرتجاع البيانات على �شكل تقارير تف�صيلية و�إجمالية تو�ضح امل�ؤ�شرات الأولية للقطاع.
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الفعاليات واألنشطة:

التواصل مع الشركاء االستراتيجيين

جاءت م�شاركة جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية يف خمتلف الفعاليات والأن�شطة لعام 2008م على ال�شكل التايل:
 -ح�ضور امل�ؤمتر العاملي الأول للكائنات املحورة وراثي ًا �( 1st Global Conference of GMOإيطاليا).

الت�شاور مع ال�شركاء يف �صياغة الت�شريعات
قام اجلهاز ب�إعداد و�إ�صدار الربوتوكول اخلا�ص بالت�شاور مع ال�شركاء ،حيث مت طرح الربوتوكول،
و�إطالق قانون الغذاء �ضمن ور�شة عمل مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف مايو 2008م ،وجاء
حتميل املجموعة الأوىل من م�سودات الت�شريعات امل�ساندة لغايات مراجعة ال�شركاء و�أخذ التغذية
الراجعة" "feed backوحتليلها واعتماد ت�ضمينها �ضمن الت�شريعات ذات العالقة قبيل ال�سري
ب�إجراءات املوافقة والإ�صدار النهائي.

 ور�شة عمل بعنوان «متبقيات املبيدات يف الغذاء» يف بريطانيا. ح�ضور امل�ؤمتر الدويل الرابع حول «تقييم املخاطر البيئية يف ال�شرق الأو�سط» (م�صر). امل�شاركة بح�ضور ور�شة العمل الدولية حول «�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي و�سالمة الغذاء» بتنظيم من وزارةالزراعة الأمريكية (�سلطنة عمان).
 ح�ضور ور�شة عمل حول مو�ضوع املواد البال�ستيكية ومدة �صالحيتها (بريطانيا). ور�شة عمل مت تقدميها من قبل خرباء ا�سرتاليني بعنوان «ق�ضايا معا�صرة وممار�سات يف تفتي�ش الأغذية واللحوم (�أبوظبي). -ح�ضور ور�شة عمل عن البال�ستيك ومدة �صالحيته� ،شركة الكوكاكوال (دبي).

�إعداد الردود لل�شركاء حول مربرات
عدم الأخذ ب�أي من من املالحظات

 امل�شاركة بح�ضور م�ؤمتر �إينوك الإقليمي الرابع لل�صحة وال�سالمة (�إدارة �أعمالنا بطريقة م�ستدامة) ،دبي. -امل�شاركة يف معر�ض الإمارات الدويل للنخيل والتمور.

يتم جتميع كافة املالحظات
ومراجعتها من قبل الفريق الفني

�إعداد امل�سودات النهائية فى الت�شريعات
باللغتني العربية واالجنليزية

يتم مناق�شة ومراجعة
و�إعتماد املالحظات من قبل جلنة
الت�شريعات

ن�شر �أعالن بطالب امل�شاورة فى و�سائل
االعالم املقروئة

 امل�شاركة مهرجان دملا (�ضمن الربامج التوعوية اخلا�صة باملدار�س). امل�شاركة مهرجان الظفرة للتمور (�ضمن جلنة التحكيم). امل�شاركة بح�ضور امل�شروع الوطني لتطوير وت�أهيل القيادات يف �أمارة �أبوظبي. -ندوة بعنوان «املمار�سات ال�صحية اجلديدة بامل�سالخ واملجازر»– �إدارة �صحة احليوان والنبات (�أبوظبي).

عقد ور�شة عمل للت�شاور مع ال�شركاء
فى حال ثبوت ت�أثري عايل للت�شريع
على التطبيق الفعلي

المسار التدفقي لمشاورة
الشركاء فى صياغة التشريعات

 ور�شة عمل بعنوان «( »Statistical analysis using SPSSكلية الطب-العني). ور�شة عمل بعنوان ((( )Certified Plant Operator (CPOدبي).يتم جتميع كافة املالحظات الواردة ب�شكل
�إلكرتوين على منوذج معتمد لذلك

�إعطاء مهلة  60يوم مل�سودات
الت�شريعات الأفقية/ال�شمولية

حتميل م�سودات الت�شريعات على املوقع
االلكرتوين

ت�ضمني الإعالن املن�شور للمعلومات
الرئي�سية عن م�سودة الت�شريع والرابط
الإلكرتوين املبا�شر

�إعطاء مهلة  45يوم مل�سودات
الت�شريعات

ورشة عمل – خطة إدارة األزمات وطوارئ الغذاء

مت عقد ور�شة عمل حول "�إدارة �أزمات وطوارئ الغذاء" ملختلف الأجهزة الرقابية املعنية يف الإمارة والدولة يف نوفمرب 2008م بهدف
االتفاق على الربوتوكول النهائي و�آليات العمل وقنوات التوا�صل بني خمتلف الأجهزة املحلية والفيدرالية
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التعاون على المستوى المحلي واالتحادي:

التعاون على المستوى الخليجي:

�أ -هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س :مت عقد عدة اجتماعات مع هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س للبحث يف جماالت التعاون
والتوا�صل مع اجلهاز لتحقيق اال�ستفادة املتبادلة بني الطرفني ،حيث تقوم هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س باال�ستفادة من
اخلربات والكوادر امل�ؤهلة املتوفرة يف اجلهاز يف �إعداد وحتديث املوا�صفات القيا�سية الإماراتية ذات العالقة بالغذاء ،حيث ميثل
اجلهاز العديد من اللجان وفرق العمل املنبثقة عن الهيئة وحتديد ًا يف قطاع موا�صفات املنتجات الزراعية احليوانية والنباتية وتطوير
�آليات التدقيق على من�ش�آت االنتاج احليواين.
ب -الأمانة العامة للبلديات :قام اجلهاز بامل�شاركة يف جميع اجتماعات الأمانة العامة لبلديات الدولة ،ب�صفته ع�ضو ًا رئي�سي ًا يف اللجنة
الوطنية ل�سالمة الأغذية وجلنة الرقابة البيطرية� ،إ�ضافة �إىل م�شاركته يف الفرق العاملة املنبثقة عن هذه اللجان ،كما عمل اجلهاز
على �إعداد وتطبيق املمار�سات ال�صحية اجليدة وباال�شرتاطات ال�صحية ال�صادرة عن الأمانة بامل�سالخ� ،إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف
اجتماعات فريق "امليكروبيولوجي" للأغذية.
ج -هيئة البيئة يف �أبوظبي :مت عقد اجتماع مع هيئة البيئة يف �أبوظبي ملناق�شة جماالت التعاون فيما يتعلق بتطوير الت�شريعات واملتطلبات
ال�صحية والبيئة الواجب توافرها يف املن�شات الغذائية ،حيث ميكن اال�ستفادة من الت�شريعات والأنظمة التي تعتمد على احلد من
الآثار البيئية ال�سلبية وكذلك ق�ضايا توفري ا�ستهالك الطاقة ،متا�شي ًا مع ا�سرتاتيجية حكومة �أبوظبي يف جمال حماية البيئة والتنمية
امل�ستدامة.
د -املجل�س التنفيذي – الإدارة القانونية :يتوىل و�ضع الأطر القانونية يف �صياغة و�إ�صدار الت�شريعات ال�صادرة عن اجلهاز ومتابعة
�إ�صدارها ب�شكل ر�سمي.
ه -دائرة الق�ضاء :مت عقد االجتماع التن�سيقي مع دائرة الق�ضاء لغايات حتديد الأدوار و�شرح قانون الغذاء وتبعياته من حيث توثيق
املخالفات والإجراءات الق�ضائية الالحقة.
و� -شركة موانئ �أبوظبي :تعزيز �آليات التعاون امل�شرتك يف و�ضع املوا�صفات واملتطلبات الفنية الالزمة لو�ضع الت�صاميم النهائية اخلا�صة
مبراكز التدقيق والك�شف على الأغذية امل�ستوردة والالزمة لت�شغيل ميناء خليفة.
ز -مرافئ �أبوظبي :الت�أكيد على توا�صل التعاون امل�شرتك يف ت�شغيل مركز الك�شف على الأغذية يف ميناء زايد ومكاتب الإجناز ال�صحي
للأغذية امل�ستوردة.
ح -دائرة التخطيط واالقت�صاد – �أبوظبي :عقد عدة اجتماعات مع دائرة التخطيط واالقت�صاد لتوحيد م�سميات الأن�شطة التجارية
املتعلقة بالغذاء وت�سهيل عملية الربط الإلكرتوين بني اجلهاز ودائرة التخطيط واالقت�صاد بهذا اخل�صو�ص.
ط -الإدارة العامة للجمارك :دوام التعاون امل�شرتك يف الربط الإلكرتوين لتحديد معايري وتكرارية التفتي�ش اخلا�ص وفق نظام اخلطورة
ال�صحية للأغذية امل�ستوردة و�آلية ربطها ب�شكل �إلكرتوين على برنامج  DHABIاجلمركي.
ي -وزارة البيئة واملياه :مت التعاون و�إن�شاء وا�ستالم املحجر البيطري باملنفذ الربي "خطم ال�شكلة".
ك -هيئة ال�صحة� -أبوظبي :مت عقد اجتماعات عديدة مع هيئة ال�صحة ملناق�شة خمتلف الق�ضايا امل�شرتكة لتوزيع املهام والأدوار يف �ش�أن
�ضبط الرقابة على تداول الأع�شاب والعطارة �إ�ضافة �إىل مو�ضوع �إ�صدار البطاقة ال�صحية اخلا�صة مبتداويل الغذاء يف الإمارة.
ل -هيئة �أبوظبي لل�سياحة  :التعاون امل�شرتك يف و�ضع ت�سهيل �أعمال الرتاخي�ص اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات الفندقية ومتطلباتها ال�صحية
�إ�ضافة �إىل عمليات الربط الإلكرتوين لت�سهيل الإجراءات وتبادل املعلومات حول نتائج الك�شف والتفتي�ش ال�صحي.
م -بلدية دبي :مت و�ضع �آلية م�ؤقتة م�شرتكة بني اجلهاز وبلدية دبي� -إدارة ال�صحة العامة ب�ش�أن �آلية منح املوافقات على تداول وا�سترياد
الأغذية ذات االدعاءات ال�صحية �إ�ضافة �إىل �أخذ التغذية الراجعة " "feed backفيما يتعلق مب�سودات الت�شريعات بهدف الو�صول
�إىل ان�سجام بني الت�شريعات املحلية� ،إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف االجتماع امل�شرتك بني �إدارة املختربات بجهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية
و�إدارة ال�صحة العامة (�أبوظبي).

�أ�	-أعمال اللجنة اخلليجية ل�سالمة الغذاء :متت امل�شاركة يف �أعمال املراجعة الأولية على الطبعة الأوىل من الدليل
اخلليجي للرقابة على الأغذية امل�ستوردة (يف فرباير 2008م) ودليل �إجراءات العمل املرتبط بتنفيذه (نوفمرب 2008م)
وعر�ضه للمناق�شة والتباحث مع ممثلي دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ب -اللجنة الفرعية الفنية اخلليجية للأغذية املحورة وراثياً :يف ظل التطور املت�سارع يف تقنيات تعديل اجلينات الوراثية ،والتي
جتري علي النبات واحليوانات لتحقيق �أهداف معينة مثل �إعطاء خ�صائ�ص مقاومة الآفات� ،أو زيادة االنتاجية �أو تقليل انتاج
مكونات بعينها ،ارت�أت دول اخلليج العربية �ضرورة و�ضع منهجية لتطوير املوا�صفات ذات العالقة من خالل ت�سمية جلنة
فنية فرعية متخ�ص�صة لو�ضع املوا�صفات ،حيث قامت هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بت�شكيل
جلنة فرعية تابعة للجنة الفنية اخلليجية لقطاع املوا�صفات الغذائية والزراعية تخت�ص بالأغذية املحورة وراثياً ،وتتوىل
�أمانتها الفنية دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة يف جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية ،حيث عقدت اجتماعها الأول يف مدينة
�أبوظبى ملدة يومني يف �شهر �أغ�سط�س 2008م ،ومب�شاركة ممثلني عن دول جمل�س التعاون اخلليجى ،وبتنظيم من قبل جهاز
�أبوظبى للرقابة الغذائية بالتن�سيق مع هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س ،حيث قام امل�شاركون مبناق�شة نطاق عمل اللجنة
وبراجمها التى ت�شمل و�ضع املوا�صفات القيا�سية ذات العالقة.
ج -الندوة اخلليجية حول �سالمة املنتجات الغذائية املحورة وراثياً :توىل تنظيمها هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية بالتعاون مع هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س ووزارة الزراعة الأمريكي( ،)USDAوح�ضرها جمموعة
من اخلرباء واملخت�صني يف جماالت التقنية الإحيائية ،وكذلك املتخ�ص�صني يف �أجهزة التقيي�س بدول جمل�س التعاون واجلهات
ذات العالقة مبو�ضوع الندوة من القطاع العام واخلا�ص ،ومت عر�ض عدد من الأوراق العلمية يف املحاور الهامة املتعلقة
با�ستخدامات التقنية الإحيائية والهند�سة الوراثية احلديثة يف جماالت الزراعة والأغذية والت�أثريات الإيجابية وال�سلبية
امل�صاحبة عند ا�ستخدام الأغذية املحورة وراثياً على الإن�سان والبيئة� ،إ�ضافة �إىل الإطالع على الت�شريعات والأنظمة الدولية
والإقليمية والوطنية املعمول بها والتي حتكم �إنتاج وا�ستخدام تلك املنتجات ،والتعرف على طرق الفح�ص واالختبار
امل�ستخدمة.
د -ور�شة العمل الإقليمية للمنظمة الدولية للتقيي�س (االيزو)� :شارك جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية ملدة خم�سة �أيام
يف ور�شة العمل الإقليمية ملنظمة "االيزو" يف دبي حيث عر�ضت الور�شة التقرير ال�سنوي للجمعية العمومية،
بالإ�ضافة �إىل عر�ض جتربة دولة الإمارات العربية املتحدة يف تطبيق املوا�صفات التي حتد من ن�سبة انبعاث
الغازات ال�سامة التي متثلت يف مدينة "م�صدر" للطاقة النظيفة يف �إمارة �أبوظبي وكذلك موا�صفات الأمن
وال�سالمة املطبقة يف برج دبي.
ه -امل�شاركة يف االجتماع الأول للجنة الفرعية اخلليجية للبطاقات الغذائية :عقد يف �سلطنة عمان بتنظيم
هيئة التقيي�س اخلليجية لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
و -امل�شاركة يف االجتماع ال�سابع والثامن للجنة اخلليجية :عقد يف قطر بتنظيم هيئة التقيي�س
اخلليجية لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
ز -امل�شاركة يف االجتماع الثاين للجنة الفرعية اخلليجية للمواد امل�ضافة وامللوثات الكيميائية
وامليكروبيولوجية للأغذية  :عقد يف اململكة العربية ال�سعودية.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء  -الجانب المؤسسي

أعمال اللجنة العلمية للجهاز:

قام اجلهاز بت�شكيل جلنة علمية متخ�ص�صة ب�صفتها الذراع اال�ست�شاري للجهاز ،ت�ضم يف ع�ضويتها نخبة من خرية اخلرباء الدوليني،
بهدف تقدمي امل�شورة يف الق�ضايا الإ�سرتاتيجية لقطاع الزراعة و�سالمة الغذاء ،وامل�ساهمة يف نقل �أف�ضل اخلربات و�أحدث امل�ستجدات
العاملية واملمار�سات املتبعة دولي ًا ،من خالل اجتماعات م�شرتكة تعقد مرتني �سنوي ًا ،تت�ضمن اللجنة �سبعة �أع�ضاء من عدة دول ت�شمل
(منظمة الأغذية والزراعة الدولية� ،أيرلندا ،بريطانيا ،نيوزلندا ،م�صر ،الأردن� ،سوريا).
عقد االجتماع الرابع (يف �أبريل 2008م) واالجتماع اخلام�س (يف نوفمرب 2008م) للجنة العلمية حيث مت تناول العديد من املحاور
الإ�سرتاتيجية لأن�شطة �سالمة الغذاء وتلك املعنية بالقطاع الزراعي.

تقرير المدقق المالي
والبيان المالي

54

55

بيان الدخل  -السنة المنتهية في  31ديسمبر 2008م

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2008م
درهـم
الإيرادات
�إيراد اخلدمات
متويل احلكومة

8,363,141
280,303,000
288,666,141

155,444,897

()193,614,644
()3,008,320
()39,529,598

()133,728,373
()2,247,142
()34,526,208

()236,152,562

()170,501,723

52,513,579

()15,056,826

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

فائ�ض (نق�ص) الإيرادات على
امل�صروفات لل�سنة

الفرتة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2007م
درهـم
7,996,897
147,448,000

ــــــــــ

التكاليف
تكاليف املوظفني
اال�ستهالك
م�صاريف �إدارية و�أخرى

الميزانية العمومية  -كما في  31ديسمبر 2008م

============

ــــــــــ

املوجودات
املوجودات غري املتداولة
الأثاث واملعدات

2008م
درهـم

2007م
درهـم

50,387,833

26,468,522

املوجودات املتداولة
مبالغ مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق

8,891,680
61,637,842

ــــــــــ

============

ــــــــــ

ــــــــــ

70,529,522

�إجمايل املوجودات

120,917,355

70,663,886

حقوق امل�ساهمني واملطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ح�ساب حكومة �أبوظبي

102,991,544

50,477,965

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

102,991,544

50,477,965

املطلوبات غري املتداولة
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

3,648,952

املطلوبات املتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

14,276,859

17,496,994

�إجمايل املطلوبات

17,925,811

20,185,921

�إجمايل حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

120,917,355

70,663,886

ــــــــــ

============

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

============
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9,879,853
34,315,511

44,195,364

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

============

ــــــــــ

ــــــــــ

2,688,927

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

============
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بيان التدفقات النقدية  -السنة المنتهية في  31ديسمبر 2008م

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2008م
درهـم
الأن�شطة الت�شغيلية
فائ�ض (نق�ص) الإيرادات على
امل�صروفات لل�سنة
التعديالت للبنود التالية:
اال�ستهالك
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة
للموظفني
الربح من ا�ستبعاد الأثاث واملعدات

التعديالت يف ر�أ�س املال العامل:
مبالغ مدفوعة مقدم ًا وموجودات
�أخرى
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع
النقد من (امل�ستخدم يف) الت�شغيل
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
املدفوعة
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
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بيان التدفقات النقدية  -السنة المنتهية في  31ديسمبر 2008م

الفرتة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2007م
درهـم

52,513,579

()15,056,826

3,008,320
1,030,326

2,247,142
1,847,429

-

()5,448

ــــــــــ

ــــــــــ

56,552,225

()10,967,703

988,173
()3,220,135

4,825,658

54,320,263
()70,301

5,196,729
()40,150

ــــــــــ

ــــــــــ

54,249,962

ــــــــــ

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء �أثاث ومعدات
متح�صالت من ا�ستبعاد �أثاث ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة
اال�ستثمارية
الزيادة (النق�ص) يف النقدية و�شبه
النقدية
النقدية و�شبه النقدية يف  1يناير

11,338,774

ــــــــــ

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2008م
درهـم

النقدية و�شبه النقدية يف  31دي�سمرب

()26,927,631
ــــــــــ

الفرتة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2007م
درهـم
()14,821,541
98,448

ــــــــــ

()26,927,631

()14,723,093

ــــــــــ

ــــــــــ

27,322,331
34,315,511

ــــــــــ

61,637,842

============

()9,566,514
43,882,025

ــــــــــ

34,315,511
============

ــــــــــ

5,156,579

ــــــــــ
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