
»عـــــون«
سبـع سنــوات من العطاء

المجتمــع مـن  برنامج لخـدمة 

الغذائية للرقابة  أبوظبي  جهاز 
2009 - 2016
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مقدمة

تأسس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مبوجب قرار صادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمــارات العربية املتحدة، حاكم إمارة أبوظبي، - حفظه اهلل ورعاه 

- ليكون ذلك تعزيزا لألفكار الســديدة والرؤى املستنيرة التي تتجسد على الدوام في مبادرات 

القيادة الرشيدة من أجل ضمان سالمة الغذاء ورعاية املستهلكني في اجملتمع احمللي. 

وأصدر  صاحب  الســمو  رئيس  الدولة -  حفظه اهلل ورعاه - القرار  رقم ) 2 ( بشــأن  تأسيس  

اجلهاز  في  شــهر مارس لعام  2005 م، وذلك حلماية اإلنســان مــن  مخاطر األغذية وضمان 

ســالمتها وجودتهــا وصالحيتها لالســتهالك اآلدمي وإجراء الدراســات واألبحــاث الالزمة 

للمحافظة على سالمة األغذية.

ويتألف اجلهاز من عدد من القطاعات احليوية والهامة وهي قطاع االستراتيجية واألداء، قطاع 

الرقابة، قطاع اخلدمات املؤسسية، قطاع السياسات واألنظمة، قطاع الشؤون الزراعية، قطاع 

التطوير وقطاع الثروة احليوانية.

برنامج الخدمة المجتمعية »عون«

يولي مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية برئاســة ســمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة اهتماماً بالغاً ببرامج وأنشطة خدمة 

اجملتمع حتقيقا لتوجه احلكومة االســتراتيجي وفق أجندة السياسة العامة حلكومة أبوظبي 

بالعمل على تطوير احلياة النوعية للمواطنني واملقيمني في إمارة أبوظبي.

في الثاني عشر من أكتوبر 2009 أطلق سعادة راشد الشريقي مدير عام اجلهاز برنامج اخلدمة 

اجملتمعية - عون.

ويسعى البرنامج إلى املساهمة في تطوير وحتسني ظروف اجملتمع ورفع مستوى احلياة النوعية 

للمجتمع من خالل الوســائل املتاحة سواء املادية أو املعنوية بحيث يسهم اجلهاز في تأصيل 

ممارسات اخلدمة العامة واملسؤولية اجملتمعية في مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة ويكون 

مثاالً للمؤسســات احلكومية وغير احلكومية في هذا اجملال مما يســاهم في إثراء دور وفاعلية 

املؤسسات في خدمة اجملتمع.



عام الخير 2017 

أعلن صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمــارات العربية املتحدة 

حفظه اهلل ورعاه بأن يكون عام 2017 عاماُ للخير ضمن محاور ثالثة هي :- 

احملــور األول: ترسيخ املســؤولية اجملتمعية في مؤسسات القطاع اخلاص لتؤدي دورها في خدمة 	 

الوطن واملساهمة في مسيرته التنموية.

احملور الثاني: ترســيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية لكافة فئات اجملتمع لتمكينها 	 

من تقدمي خدمات حقيقية جملتمع اإلمارات واالستفادة من كفاءاتها في كافة اجملاالت.

احملور الثالث: ترسيخ خدمة الوطن في األجيال الناشئة كأحد أهم سمات الشخصية اإلماراتية 	 

لتكون خدمة الوطن رديفا دائما حلب الوطن الذي ترســخ عبر عقود في كافة قلوب أبناء اإلمارات 

واملقيمني على أرضها.

وقد قــام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بعقد جلســات عصف ذهني مــع موظفي اجلهاز، 

للخروج مبقترحات بناءة ومســاهمات فاعلة تخدم اجملتمــع احمللي، بفعاليات ومبادرات منوعة 

عبر احملاور الثالثة لعام اخلير.

سياسة خدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الهدف من خدمة اجملتمع

املســاهمة في تطوير وحتسني ظروف اجملتمع ورفع مستوى احلياة النوعية للمجتمع من خالل 

الوســائل املتاحة ســواء املادية أو املعنوية بحيث يســهم اجلهاز في تأصيل ممارسات اخلدمة 

العامة واملســؤولية اجملتمعية لدى كافة شــرائح اجملتمع اإلماراتي ليكون مثاالً للمؤسسات 

احلكومية وغير احلكومية في هذا اجملال مما يساهم في زيادة دور وفعالية املؤسسات في أعمال 

اخلدمة اجملتمعية.
مبادئ سياسة خدمة اجملتمع

يســعى اجلهاز ألن يكون من أفضل املؤسســات احلكومية في مجال خدمة اجملتمع وذلك من 

خالل:

االلتزام بتطبيق متطلبات املســؤولية االجتماعية حســب أفضل املمارسات في دولة 	 

اإلمارات وعاملياً.

تشجيع موظفي اجلهاز على العمل التطوعي وخدمة اجملتمع	 

محطات بارزة في برنامج عون

مسؤولياتنا جتاه فئات اجملتمع اخملتلفة

يولي اجلهاز اهتماما بالغا بكافة شــرائح وفئات اجملتمع، وقد حرص على تصنيفها لتسهيل 

وضع األهداف واخلطط التي تخدم كل فئة. ويشمل ذلك التصنيف الفئات التالية:

سكان املناطق النائية	 كبار السن	 

ربات البيوت	 ذوي االحتياجات اخلاصة	 

رواد املساجد	 املرضى	 

السجناء	 األيتام ودور الرعاية الشاملة	 

البيئة	 طالب املدارس واملعاهد واجلامعات	 

فئة المرضى:

 كان لبرنامج خدمة اجملتمع مجموعة من املساهمات اخلاصة بهذه الفئة ، كما ساهم موظفو 

اجلهــاز دائما في دعمهم وإظهــار اهتمامهم بفئة املرضى في مجتمعنا، وكانت 7ســنوات 

حافلة بالعطاء واإلجنازات، ترجمها دعم البرنامج لهذه الفئة مبختلف األشــكال. واجلميل أن 



تطوع موظفي اجلهاز في هذه احلمالت عزز في أنفســهم أهمية مفهوم التطوع واملساهمة 

في خدمة اجملتمع مبختلف شرائحه .

ومــن أهم محطات الدعم الذي قدمه اجلهاز لفئة املرضــى، كان لبرنامج عون مجموعة من 

املســاهمات اخلاصة بهذه الفئة ، كما ساهم موظفوه دائما في دعمهم وإظهار اهتمامهم 

بفئة املرضى في مجتمعنا ، وكانت 7 سنوات حافلة بالعطاء واإلجنازات، ترجمها دعم البرنامج 

لهذه الفئة مبختلف األشكال .

وقــد أصبح للجهاز ممارســات دائمة في هذا اجملال مثل القيام بحمالت التبرع بالدم بشــكل 

سنوي منذ سنة 2010 باإلضافة الى رعاية اليوم العاملي للمتبرعني بالدم بقيمة 50,000 ألف 

درهم خالل سنة 2014. 

ويشــارك اجلهاز في حمــالت التوعية اخلاصة مبكافحة مرض الســرطان، مثل املســاهمة 

والتنسيق مع الهالل األحمر في فعالية )يوم املشي مع أطفال السرطان( مبشاركة متطوعي 

اجلهاز بزيارة مرضى السرطان في مدينة الشيخ خليفة الطبية وشمل ذلك دعما ماديا بقيمة 

10,000 درهم خالل ســنة 2011. كما قام فريق متطوعي عون بزيارة ملرضى السرطان واألورام 

في مستشفى توام مبيدنة العني وتقدمي الهدايا اخملتلفة لهم في سنة 2010. 

وفيما يلي بعض من املبادرات التي تبناها اجلهاز لهذه الفئة:

السنةالفعاليةم
قيمة 
الدعم

)بالدرهم(

1
زيارة فريق متطوعي عون ملرضى السرطان واألورام في مستشفى توام مبيدنة 

العني وتقدمي الهدايا اخملتلفة لهم 
2010

2010حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز )احلملة األولى(2

2010محاضرات خاصة مبخاطر التدخني 3

4
املساهمة وبالتنسيق مع الهالل األحمر في فعالية )يوم املشي مع أطفال 

السرطان( مبشاركة متطوعي اجلهاز 
201110,000

2011زيارة متطوعي اجلهاز ملرضى السرطان في مدينة الشيخ خليفة الطبية 5

2011حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز )احلملة الثانية(6

7
دعم فعالية مستشفى الشيخ خليفة في فعاليته اخلاصة بأطفال 

السرطان )يوم الربيع(
201310,000

201350,000دعم فعالية ) العب حلياة أفضل( 8

2013حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز )احلملة الثالثة(9

10
رعاية عدد 7 أمنيات بالتنسيق مع مؤسسة أمنية وذلك بهدف إدخال 

السعادة في نفوس األطفال املصابني بأمراض مستعصية 
201328,000

201430,000دعم فعالية )العب حلياة أفضل( 11

201450,000رعاية اليوم العاملي للمتبرعني بالدم 12

2014حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز )احلملة الرابعة(13

2015حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز )احلملة اخلامسة(14

2016حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز )احلملة السادسة(15

20165000زيارة األطفال مرضى السرطان – العني16

228,000اجملموع



ذوي االحتياجات الخاصة

ساهم »عون« في العديد من الفعاليات وقام بدعم جهات مختلفة مهتمة بهذه الفئة التي 

تعتبر من الفئات الرئيسية التي يدعمها البرنامج، وقد اختلفت نوعية الدعم املقدم إذ تراوح 

بني املســاهمات املالية، والزيارات اخملتلفة، والتوظيف، ودعم الفعاليات ذات الصلة باملعاقني، 

ويفخــر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائيــة من خالل برنامجه »عــون« بإقامة عدد من معارض 

منتجات ذوي االحتياجات اخلاصة في مقر اجلهاز لتعريف املوظفني بهذه الفئة وإجنازاتها، كما 

كان للجهاز ومتطوعيه عدد من الزيارات ملراكز ذوي االحتياجات اخلاصة. 

وقد كللت هذه املســاهمات بدعم معرض املعاقون األول »قــادرون« الذي أقيم في أبوظبي – 

مارس 2014 – والذي كان نتاج تعاون مثمر بني اجلهاز وبني العديد من املؤسســات ذات الصلة، 

وكان لهذا الدعم أثر مباشر في إجناح الفعالية ووضعها في املكان املناسب.

السنةالفعاليةم
قيمة 
الدعم

)بالدرهم(

1
رعاية اجلمعية التابعة لكلية تقنية املعلومات في جامعة اإلمارات -  التي 

قامت بتوجيه الدعم لفئة األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة
200930.000

2

تقدمي دعم مادي لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة عن طريق مؤسسة زايد للرعاية 

اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة ولدعم أنشطتهم مثل األنشطة الزراعية 

والزراعة العضوية ودعم مشروع املطبخ الصحي لتقدمي وجبات صحية 

للمؤسسة .

2009100.000

3
رعاية بطوالت نادي العني للمعاقني برعاية فضية ) بطولة العالم لسباق 

الكراسي املتحركة ، ملتقى العني الدولي الرابع أللعاب القوى للمعاقني(
200975.000

200950.000تقدمي دعم مادي ملركز اإلمارات ملرضى التوحد واملساهمة في تخفيف معاناتهم4

200930.000تقدمي دعم مادي ملركز تنمية القدرات اخملتص بذوي االحتياجات اخلاصة5

200926.800شراء وتوفير أجهزة خاصة بإحدى موظفات اجلهاز من ذوي االحتياجات اخلاصة 6

200950.000تقدمي الدعم ملركز الواعدة لذوي االحتياجات اخلاصة7

2010زيارة فريق متطوعي برنامج عون ملركز أطفال التوحد مبدينة أبوظبي8

9
رعاية طباعة دليل السفر مع اإلعاقة وتوزيعه على جميع اجلهات اخملتصة 

باإلعاقة
2010

السنةالفعاليةم
قيمة 
الدعم

)بالدرهم(

201010.000زيارة متطوعي برنامج عون ملؤسسة زايد للرعاية اإلنسانية 10

201030.000رعاية بطولة التحدي الثانية ملركز تنمية القدرات اخلاصة برياضة املعاقني11

12
إقامة معرض لعرض منتجات ذوي االحتياجات اخلاصة من أبناء مؤسسة زايد 

العليا للرعاية اإلنسانية
201110.000

13
رعاية فريق كرة القدم اخلاص مبؤسسة زايد للرعاية اإلنسانية في بطولة 

القوات املسلحة الرمضانية
201150.000

2011150.000رعاية العرس اجلماعي للمعاقني الذي أقيم حتت رعاية وزارة الداخلية14

2011150.000رعاية مؤمتر اإلمارات الدولي لرياضة املعاقني15

201220.000رعاية بطولة التحدي الرابعة  ملركز تنمية القدرات اخلاصة برياضة املعاقني16

17
إقامة معرض لعرض منتجات ذوي االحتياجات اخلاصة من أبناء مؤسسة زايد 

العليا للرعاية اإلنسانية
201210.000



السنةالفعاليةم
قيمة 
الدعم

)بالدرهم(

18
رعاية اليوم الترفيهي لطالب مركز العني لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات 

اخلاصة
201210.000

19
املساهمة في طباعة عدد من املصحف الكرمي بطريقة برايل – بالتعاون مع نادي 

خورفكان للمعاقني
201210.000

2012تنظيم محاضرة  للتعريف بواجبات ذوي االحتياجات اخلاصة ومرضى التوحد20

201310.000دعم مجلة )إرادة( لذوي االحتياجات اخلاصة التابعة لوزارة الداخلية21

201310.000دعم مهرجان اليوم املفتوح ملؤسسة زايد للرعاية العليا للرعاية اإلنسانية22

2013تنظيم محاضرة  للتعريف بواجبات ذوي اإلعاقة ومرضى التوحد23

201450.000رعاية بطوالت نادي العني للمعاقني24

25
تقدمي الدعم ملركز املستقبل للرعاية اخلاصة من خالل تقدمي دعم مادي وزيارة 

املركز من قبل متطوعني اجلهاز
201450.000

201473.400دعم مؤمتر ومعرض قادرون اخملتص بذوي االحتياجات اخلاصة26

201510.000حملة أمل27

201510,000رعاية إصدار كتاب خاص بالتوعية للتوحد )مسيرة اخلير(28

2015150.000مؤمتر ومعرض قادرون29

20157.000بسمة أمل30

20168,000رعاية طلب مركز راشد للمعاقني – دبي31

1,190,200اجملموع

الطلبة والقطاع التعليمي:

كان لبرنامج عون العديد من املســاهمات في دعم املــدارس واجلامعات من خالل تقدمي ما من 

شأنه تســهيل العديد من الفعاليات، وإجناز مجموعة من املشاريع، وكان إلطالق مبادرة دعم 

مشــاريع التخرج صدى طيباً لدى بعض طلبة اجلامعات الذي قدموا مشاريع ناجحة من خالل 

الدعم املقدم لهم مثل رعاية مشــروع تخرج بعنوان ) أهميــة احلليب الطبيعي في حياتنا ( 

وهو يهدف إلى توعية الطالبات وأفراد اجملتمع بأهمية اســتهالك احلليب الطبيعي، ويســعى 

البرنامــج من خالل هذا الدعم إظهــار دور اجلهاز كجهة راعية لهذه الفئة، ودعم املشــاريع 

اجلامعية ذات الصلة بنشاطات اجلهاز.

ومن بعض املبادرات التي قام بها اجلهاز كدعم لهذه الفئة: 

السنةالفعاليةم
قيمة الدعم

)بالدرهم(

1
دعم طلبة العلم من ذوي األسر ذات الدخل احملدود ملساعدتهم في إكمال 

دراساتهم بالتنسيق مع هيئة الهالل األحمر
2009100.000

200915.000دعم ورعاية مهرجان األغذية والزراعة في جامعة اإلمارات 2

3
دعم مدرسة النعيم للتعليم الثانوي للبنات في رعاية حفل التخرج اخلاص 

بطالبات الصف الثاني عشر
201010.000

201030.000رعاية مشروع تخرج خاص بطالبات من جامعة زايد 4



السنةالفعاليةم
قيمة الدعم

)بالدرهم(

5
دعم مدرس املعالي للتعليم الثانوي ورعاية حفل التخرج اخلاص بطالبات 

الصف الثاني عشر 
201110.000

6
دعم فعاليات رمضانية نظمها نادي الفروسية في الشهامة لطلبة املدارس 

في الفترة الصيفية 
201315.000

201350.000رعاية حفل التخرج لطالبات جامعة االمارات 7

201450.000دعم ورعاية مهرجان األغذية والزراعة في جامعة اإلمارات 8

20148.100رعاية السوق اخليري لطالبات كلية التقنية العليا ) مدينة زايد (9

288,100اجملموع

موظفينا والتطوع وتعزيز وعيهم الطبي للموظفين:

أبرز برنامج خدمة اجملتمع عون، الطاقات التطوعية الكامنة في موظفينا، فكانت النشاطات 

التي يشاركون بها، تزداد، وتظهر احلس التطوعي ، وكان للحمالت الداخلية التي كانت تنظم 

لتحفيز املوظفني على التطوع ، األثر اإليجابي في هذا اجلانب، كما أنه ومن خالل برامج خدمة 

اجملتمع التي كنا نســعى  للحصول على مجتمع صحي ، وخال مــن األمراض، مت التوجه إلى 

شــريحة املوظفني في اجلهاز، لتوعيتهم طبيا من خالل عدة حمالت تقام ســنويا للفحص 

الطبي، والفحص من أمراض الســكري، باإلضافة إلى إشــراكهم فــي فعاليات مجتمعية 

صحية. ومن الفعاليات التي أقيمت خالل السنوات السبع في عمر برنامج عون.

ومن هذه املبادرات : 

السنةالفعاليةم

2010زيارة فريق متطوعي برنامج عون ملركز أطفال التوحد مبدينة أبوظبي1

2010زيارة متطوعي برنامج عون ملؤسسة زايد للرعاية اإلنسانية 2

3
زيارة فريق متطوعي عون ملرضى السرطان واألورام في مستشفى توام مبيدنة العني وتقدمي الهدايا 

اخملتلفة لهم 
2010

السنةالفعاليةم

2010حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز )األولى(4

5
إقامة معرض لعرض منتجات ذوي االحتياجات اخلاصة من أبناء مؤسسة زايد العليا للرعاية 

اإلنسانية
2011

2011حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز )الثانية(6

7
املساهمة وبالتنسيق مع الهالل االحمر في فعالية ) يوم املشي مع أطفال السرطان( مبشاركة 

متطوعي اجلهاز 
2011

2011زيارة متطوعي اجلهاز ملرضى السرطان في مدينة الشيخ خليفة الطبية 8

2011معرض األسر املنتجة في مبنى اجلهاز بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلجتماعية 9

10
إقامة معرض لعرض منتجات ذوي االحتياجات اخلاصة من أبناء مؤسسة زايد العليا للرعاية 

اإلنسانية
2012

2012حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز )الثالثة(11

2012معرض األسر املنتجة في مبنى اجلهاز بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية 12



السنةالفعاليةم

2012فعاليات طبية للفحص الطبي للموظفني – أبوظبي + العني 13

2013حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز )الرابعة(14

2013دعم فعالية مستشفى الشيخ خليفة في فعاليته اخلاصة بأطفال السرطان )يوم الربيع(15

16
تنظيم فعالية من موظفي اجلهاز موجهة لفئة العمال في املنطقة احمليطة مببنى اجلهاز 

مبناسبة يوم الغذاء العاملي
2013

2013فعاليات طبية للفحص الطبي للموظفني – أبوظبي + العني 17

2014حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز )الرابعة(18

2014فعاليات طبية للفحص الطبي للموظفني – أبوظبي + العني 19

2014دعم فعالية ) املشي ملرضى السكري ( 20

2014حملة وحدة األسنان املتنقلة أبوظبي+ العني 21

2014حملة وحدة األسنان املتنقلة أبوظبي+ العني 22

2014فعاليات طبية للفحص الطبي للموظفني – أبوظبي + العني 23

2014دعم فعالية ) املشي ملرضى السكري ( 24

2014حملة وحدة األسنان املتنقلة أبوظبي+ العني 25

2015رعاية حملة تكرمي العمال )برد عليهم(26

2015فعالية إفطار صائم مع األيتام27

2015فعالية “خيرك في موهبتك”28

2015فعالية طبق اخلير29

2016حملة املير الرمضاني للعمال فرع العني30

2016فعالية إفطار صائم مع املسلمني اجلدد31

السنةالفعاليةم

2016حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز )السادسة(32

2016زيارة مرضى أطفال السرطان – العني33

2016مبادرة حملة تنظيف ملراكز األعالف – العني34

2016فعالية طبق اخلير - مهرجان الشيخ زايد 35

مسؤولياتنا تجاه البيئة وارتباطها بسياسة برنامج »عون«:

كان للبيئة نصيب كبير في برنامج خدمة اجملتمع ، حيث أن املبادرات املؤسســية لدعم البيئة 

واحلفاظ عليهــا، عانت من األمور التي حرص اجلهاز عليها فمــن املبادرات البيئية التي يفخر 

اجلهاز بتنفيذها. وسنقوم بتســليط الضوء على أبرز وأهم املبادرات التي تبناها اجلهاز لدعم 

البيئة، والتي كان لها أثر إيجابي على املدى القصير وسيكون لها املزيد من اإلسهامات املعنية 

باحملافظة على البيئة مستقبال.



استخدام مركبات صديقة للبيئة:

قــام اجلهاز بتحويل عدد من املركبات لتعمل بالغــاز الطبيعي وذلك مواكبة لتوجه احلكومة 

بتحويل نسبة من مركبات القطاع احلكومي لتعمل بالغاز الطبيعي وشارك اجلهاز باملركبات 

الصديقة للبيئة في املسيرة اخلضراء التي نظمتها إمارة أبوظبي.

كما يتم التدرج في حتويل املركبات سنويا للوصول لنسبة %20 من املركبات بحلول عام 2020.

مشروع  املرافق الشاملة:

التحول من نظام تقدمي اخلدمــات التقليدي الذي يعتمد على وجود أكثر من مقاول 	 

في املوقع الواحد إلى النظام احلديث في إدارة املرافق )إدارة املرافق الشــاملة ( والذي 

ترتب عليه تقليل رحالت املركبات من عدة مواقع للموقع الرئيسي إلى رحلة واحدة 

من موقع واحد إلى املوقع الرئيســي، والذي ساهم في تقليل عدد املركبات الناقلة 

للعمال في شــوارع اإلمارة و كذلك توفير اســتهالك الوقود واالنبعاثات الناجتة من 

حركة املركبات.

استخدام إضاءات اقتصادية من نوع LED في مواقع اجلهاز و الذي ساهم في تقليل 	 

استهالك الكهرباء وتخفيض كلفة التشغيل.

استخدام املعدات احلديثة في دورات املياه لتخفيف استهالك املياه وكذلك تخفيض 	 

كمية املياه في املراحيض بنسبة 30 %.

إحالل املركبــات القدمية مبركبات جديــدة ذات تقنيات حديثة تســاهم في تقليل 	 

االنبعاث الكربونية بنسبة عالية للمحافظة على البيئة.

إعادة تدوير اخمللفات للتخلص اآلمن من النفايات الناجتة عن عمليات اجلهاز.	 

التوفير في استهالك الطاقة:

مت وضع سياسة لترشيد استهالك الطاقة من خالل األدلة اإلرشادية للطاقة. 	 

إطفاء األنوار بعد ســاعات العمل الرســمي وكذلك إطفاء األجهزة غير املهمة مما 	 

ساهم في تقليل استهالك الكهرباء. 

جميع أعمال مقاولو الصيانة تتم بطريقة إلكترونية من اســتالم الطلبات و لغاية 	 

التنفيذ، و هو ما ساهم في تقليل استخدام الورق.

املساهمة السنوية في مبادرة )ساعة األرض( وحث املوظفني على املساهمة.	 

التحول اإللكتروني و تقليل االعتماد على الورق:

استخدام االنظمة احلديثة في أعمال اجلهاز والتي ساهمت بشكل فعال في تقليل 	 

استخدام الورق بنسبة عالية.

حتويل مراسالت اجلهاز لتكون إلكترونية مما نتج عنه تقليل استخدام الورق. 	 

استحداث األرشيف اإللكتروني للمؤسسة من خالل نظام إدارة الوثائق. 	 

املساهمة السنوية في حمالت يوم بال ورق بالتعاون مع الهيئات احلكومية.	 

قام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من خالل برنامج عون خلدمة اجملتمع بتنفيذ عدة 	 

مبادرات مجتمعية ســعياً منه للمحافظة على البيئة وعلى كوكب األرض عموماً 

ومنها:- 

يــوم بال ورق: حيث نظــم جهاز أبوظبــي للرقابة الغذائية مــن خالل برنامج 	   .1

عون فعالية يوم بال ورق، وذلك حلث املوظفني على احملافظة على البيئة والتوقف عن 

طباعة األوراق واستخداماتها املتنوعة.

يــوم البيئة العاملي: يقوم اجلهاز بتنظيم فعاليــات متنوعة لتوعية املوظفني 	   .2

بيوم البيئة العاملي، واملشاركة مع اجلهات احلكومية بفعاليات متنوعة وهادفة. 

يــوم الغذاء العاملــي:  يقوم اجلهاز بتنظيــم فعاليات متنوعة مبناســبة يوم 	   .4

الغذاء العاملي من خالل إطالق فعاليات في مراكز التســوق ومواقع تواجد اجلمهور 

العام، ويتم توزيع الكتيبات التوعوية واإلرشادية.



إعادة تدوير االوراق:

مت توزيع صناديق فــي جميع إدارات اجلهاز )صناديق إتالف( للتخلص من األوراق وإعادة 	 

تدويرها بحيث يتم جتميعها في هذه الصناديق )مسودات, رسائل طبعت عن طريق 

اخلطأ وغيرها( ومن ثم إعادة تدويرها من قبل مزود خدمة.

االعتماد على اســتخدام مواد صديقة للبيئة واملعاد تدويرها في األجندات السنوية 	 

واملطبوعات.

دعم فعاليات المجتمع

فعاليات مجتمعية متنوعة:

لم يكتف برنامج خدمة اجملتمع بالتركيز على فئات محددة، بل توســع لتشمل مبادراته دعم 

فئات مختلفــة من اجملتمع، وفعاليات تصب في مصلحته، ليثبــت لنا برنامج عون بأنه عون 

للجميع، فكان الدعم للمبادرات اخملتلفة، والفعاليات والنشــاطات الرياضية واجملتمعية التي 

تبــرز اجلانب التطوعي واجملتمعي دور كبير في إجناح هذه املبــادرات.، ونذكر هنا مبادرات خدمة 

اجملتمع خالل السبع سنوات املاضية في الفئات اخملتلفة:

السنةالفعاليةم
قيمة الدعم

)بالدرهم(

2009100.000تقدمي دعم مادي ملشاريع دار زايد للرعاية الألسرية – األيتام1

2009100.000تقدمي الدعم املادي لفئة القصر واأليتام بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا 2

3
تقدمي الدعم املادي لرواد املساجد من خالل دعم حملة »مفحص قطاة« 

بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
2009100.000

2009200.000دعم ورعاية املؤمتر الدولي الرابع لنخيل التمر4

5
املساهمة في حملة » منكوبي فيضانات باكستان« تلبية لدعوة صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظة اهلل 
2010100.000

6
رعاية معرض الغربية الثالث للوظائف من باب دعم الهيئات احمللية 

لتحقيق أهدافها ، واملساهمة في توظيف املواطنني 
201050.000

7
معرض األسر املنتجة في مبنى اجلهاز بالتعاون مع وزارة الشؤون 

االجتماعية 
201110.000

2011150.000املساهمة في حملة العطاء للهالل األحمر في رمضان 8

9
املشاركة في معرض »توعية 2011« للخدمة اجملتمعية إلبراز وتشجيع 

اجلانب اجملتمعي
2011

201130.000رعاية بطولة دوري املؤسسات احلكومية10

11
رعاية طباعة كتاب النباتات املتحملة للملوحة كدعم للبحوث العلمية 

التي تنفع اجملتمع 
201290.000

12
املساهمة في مشروع حفظ النعمة وتوزيع الطعام املوجود في معرض 

سيال الشرق األوسط على األسر احملتاجة 
2012

13
املساهمة في مشروع حفظ النعمة وتوزيع الطعام املوجود في معرض 

سيال الشرق األوسط على األسر احملتاجة 
2013

14
تنظيم فعالية من موظفي اجلهاز موجهة لفئة العمال في املنطقة 

احمليطة مببنى اجلهاز مبناسبة يوم الغذاء العاملي
2013

15
رعاية إفطار الصائمني بالتعاون مع دار زايد للثقافة اإلسالمية املوجه 

للمسلمني اجلدد 
201430.000

960,000اجملموع



ساهم »عون« في العديد من الفعاليات وقام بدعم جهات مختلفة مهتمة بهذه الفئة التي 

تعتبر من الفئات الرئيسية التي يدعمها البرنامج، وقد اختلفت نوعية الدعم املقدم إذ تراوح 

بني املســاهمات املالية، والزيارات اخملتلفة، والتوظيف، ودعم الفعاليات ذات الصلة باملعاقني.  

ويفخــر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائيــة من خالل برنامجه »عــون« بإقامة عدد من معارض 

منتجات ذوي اإلعاقة في مقر اجلهاز لتعريف املوظفني بهذه الفئة وإجنازاتها ، كما كان للجهاز 

ومتطوعيه عدد من الزيارات ملراكز ذوي اإلعاقة. 

وقد كللت هذه املســاهمات بدعم معرض املعاقون األول »قــادرون« الذي أقيم في أبوظبي – 

مارس 2014 – والذي كان نتاج تعاون مثمر بني اجلهاز وبني العديد من املؤسســات ذات الصلة  

وكان لهذا الدعم أثر مباشر في إجناح الفعالية ووضعها في املكان املناسب ومن بينها: 

التعــاون مع اجلمعيــات اخليرية احمللية لتطوير مشــاريع تشــغيلية داعمة لذوي 	 

االحتياجات اخلاصة وذوي الدخل احملدود.

وضع صندوق تبرعات يتبع أحد اجلمعيات اخليرية في منطقة استقبال اجلهاز.	 

تقدمي تبرعات عينية ونقدية إلى اجلمعيات اخليرية واحملتاجني.	 

تقــدمي العينات املطابقــة للمواصفات »بعد موافقة الشــركة صاحبة الشــأن« 	 

الصحية والتي ال تزال صاحلة لالســتهالك اآلدمي للجمعيات اخليرية لتوزيعها على 

احملتاجني.

تنظيم حمالت حلث املوظفني على تقدمي تبرعات توزع على اجلمعيات اخليرية.	 

تبني مشروع إفطار صائم خالل شهر رمضان وكسوة األيتام في األعياد.	 

االهتمام بفئات المجتمع المختلفة

كان لبرنامج عون العديد من املســاهمات في دعم املــدارس واجلامعات من خالل تقدمي ما من 

شــأنه تسهيل العديد من الفعاليات ، وإجناز مجموعة من املشاريع ، وكان إلطالق مبادرة دعم 

مشاريع التخرج صدى طيباً لدى بعض طلبة اجلامعات الذين قدموا مشاريع ناجحة من خالل 

الدعم املقدم لهم .

جتهيز مبنى اجلهاز الســتقبال وعمــل ذوي االحتياجات اخلاصة وتســهيل عملية 	 

التواصل معهم.

تقدمي التبرعات العينية املناسبة للجمعيات التي تعنى بذوي االحتياجات اخلاصة.	 

تنظيم زيارات ألماكن جتمع كبار السن من نوادي ودور رعاية.	 

تقدمي الهدايا العينية لكبار السن.	 

تقدمي هدايا ذات غرض تعليمي لطالب املدارس واألطفال.	 

دعم الرياضيني واحملترفني من الطلبة.	 

تنظيم زيارات للمرضى في املستشفيات.واأليتام.	 

توفير كادر تفتيش أغذية ملرافقة بعثة احلج الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.	 

املســاهمة في وضع برامج تثقيفية للحد من ظاهرة اإلسراف في شراء واستهالك 	 

املواد الغذائية وأهمية تقنني االستهالك.

املبادرة في وضع برامج تثقيفية للحد من ظاهرة التدخني وانتشار ممارسة الشيشة 	 

بني الشباب.

وقفات مضيئة مع »عون«

املعارض الداخلية للموظفني: )األســر املنتجة + املعاقني(: من املبادرات التي حتسب 	 

لبرنامج خدمة اجملتمع خالل الســنوات املاضية، فتــح هذه املعارض داخليا لتعريف 

املوظفــني واملراجعني بجهــود هذه الفئات من خــالل عرض منتجاتهــا وإتاحتها 

للجمهــور واملوظفني، وكان لهذه املبــادرات آثار طيبة جعلتنــا نفتخر في عون مبا 

قدمناه لهذه الفئة. 

طبق اخلير: مت إطالق هذه الفعالية في عام 2014، وهي فعالية خيرية تقوم  مبوجبها 	 

مجموعة من موظفات اجلهاز بالتطوع في إعــداد وجبات غذائية منوعة مبنازلهم، 



نوع الدعم الدعم املادي اجلهة الطالبةالتاريخم

29 يونيو1
مركز الواعدة لذوي االحتياجات 

اخلاصة
 50,000 

تقدمي دعم مادي لألطفال من ذوي 
االحتياجات اخلاصة 

 50,000 مركز األمارات للتوحد14 يوليو2
تقدمي دعم مادي لألطفال من مرضى 

التوحد

2 سبتمبر3
مؤسسة زايد العليا للرعاية 

اإلنسانية وذوي االحتياجات 
اخلاصة وشئون القصر

 100,000 

 دعم األنشطة الزراعية ودعم مشروع 
املطبخ الصحي باإلضافة لدعم ورش 
العمل التابعة للمؤسسة كالنجارة 

واألعمال اليدوية واخلياطة

2 سبتمبر4
مؤسسة زايد العليا للرعاية 

اإلنسانية وذوي االحتياجات 
اخلاصة وشئون القصر

 100,000 
دعم مادي للمحتاجني من القصر او 

اليتامى 

14 سبتمبر5
مركز تنمية القدرات لذوي 

االحتياجات اخلاصة 
 30,000 

تقدمي دعم مادي لالطفال من ذوي 
االحتياجات اخلاصة 

ثم تقوم بإحضارها وبيعها للجمهور الزائر ملهرجان الشــيخ زايد التراثي، ويخصص 

ريع هذه املبادرة لألعمال اخليرية واإلنسانية بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة بالدولة.

رعاية العــرس اجلماعي للمعاقني: كانت هذه الرعاية مــن األمور التي يفخر اجلهاز 	 

بتقدميها لهذه الفئة، حيث قامت املؤسســة بتقدمي دعم مــادي للعرس اجلماعي 

الثانــي للمعاقني في إمارة أبوظبي ، مما كان له األثر اإليجابي الطيب في إظهار مدى 

حــرص اجلهاز على التفاعل مع مبادرات الهيئات احلكومية التي تصب في مصلحة 

فئات اجملتمع اخملتلفة. 

كتاب الســفر مع اإلعاقة: رعى اجلهاز طباعة كتيب )دليل السفر مع اإلعاقة( الذي 	 

قــام بكتابته أحد موظفي جهــاز أبوظبي للرقابة الغذائية ليكــون أول دليل على 

مســتوى الوطن العربي، يحتوي على التعليمات الالزمــة للمعاق قبل وأثناء رحلة 

ســفره، ومت توزيع الكتيب على املؤسسات ذات العالقة بذوي اإلعاقة وكان له صدى 

طيباً.

إنجازات برنامج عون - جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لسنة 2009

أرقام واحصائيات »عون«

نوع الدعم الدعم املادي اجلهة الطالبةالتاريخم

 15,000 جامعة اإلمارات العربية املتحدة 30 سبتمبر6
رعاية مهرجان األغذية والزراعة الثاني 

مبدينة العني 

 30,000 جامعة اإلمارات العربية املتحدة 30 سبتمبر7
رعاية اجلمعية التابعة لكلية تقنية 

املعلومات 

 100,000 هيئة الهالل األحمر 7 أكتوبر8
مساعدات طبية للمرضى وكفالة 

طلبة العلم 

 75,000 نادي العني الرياضي للمعاقني17 نوفمبر9

تقدمي دعم مادي حلدثني رياضيني 
مهمني خاصني بفئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة بطولة العالم لسباق الطريق 

للكراسي املتحركة، وملتقى العني 
الدولي الرابع أللعاب القوى للمعاقني

15 ديسمبر10
مؤسسة زايد العليا للرعاية 

اإلنسانية وذوي االحتياجات 
اخلاصة وشئون القصر

 100,000 

تقدمي دعم مادي ملشاريع دار زايد للرعاية 
األسرية وهي مهرجان الطفل الواعد 
تكرمي املشاريع التربوية وابتعاث أبناء 

زايد للخارج الكسابهم اللغة 

23 ديسمبر11
الهيئة العامة للشئون 

اإلسالمية األوقاف 
رعاية مشروع مفحص قطاة  100,000 

 26,800 شركة الناطق 30 ديسمبر12
ملساعدتها في تسهيل أداء مهامها 

الوظيفية 

31 ديسمبر13
اللجنة املنظمة للمؤمتر الدولي 

الرابع لنخيل التمر 
رعاية املعرض الرابع لنخيل التمر  200,000 

976,800 درهماجملموع

نوع الدعم الدعم املادي اجلهة الطالبةالتاريخم

دعم أنشطة الطالب 50,000 نادي الظفرة الرياضي الثقافي 31 يناير1

تقدمي دعم مادي للطلبة احملتاجني  50,700 كلية التقنية العليا - العني 16 فبراير2

إنجازات برنامج عون - جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لسنة 2010



نوع الدعم الدعم املادي اجلهة الطالبةالتاريخم

 25,000 مسرح زايد للطفولة 1 مارس3
رعاية مسرحية األطفال أنقذوا 

النجمة 

 100,000 فندق ونادي ضباط القوات املسلحة 9 مايو4
رعاية بطولة نادي ضباط القوات 

املسلحة )رعاية برونزية(

دليل السفر مع اإلعاقة لبرنامج عون  4,000 جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 1 نوفمبر5

 30,000 مركز ذوي االحتياجات اخلاصة 8 نوفمبر6
رعاية بطولة املعاقني في مركز تنمية 

القدرات 

8 نوفمبر7
معرض منتجات ذوي االحتياجات 

اخلاصة 
 10,000 

دعم مشاريع ذوي االحتياجات اخلاصة 
من خالل الوسائل املتاحة املادية أو 

املعنوية أو العينية 

معرض الغربية للوظائف 50,000 الهيئات احلكومية3 نوفمبر8

 100,000 الهالل األحمر2 سبتمبر9
مساعدة منكوبي الفياضانات في 

باكستان

زيارة ميدانية للمعاقني 10,000 مؤسسة زايد العليات13 أكتوبر10

أهمية احلليب الطبيعي في حياتنا  30,000 جامعة زايد 29 نوفمبر11

 459,700 درهماجملموع

اجلهة الطالبةالتاريخم
 الدعم 
املادي 

نوع الدعم

13 يناير1
معرض منتجات ذوي االحتياجات 

اخلاصة 
 10,000 

املساهمة في تأصيل ممارسات اخلدمة 
اجملتمعية 

رعاية املسابقات الرياضية والثقافية  50,000 نادي الظفرة الرياضي الثقافي 3 فبراير2

 150,000 احتاد اإلمارات لرياضة املعاقني1 مارس3
رعاية مؤمتر اإلمارات الدولي لرياضة املعاقني 

2011

16 مارس4
فندق العني روتانا بالتعاون مع 

جمعية الهالل األحمر 
فعالية املشي من أجل أطفال السرطان  10,000 

إنجازات برنامج عون - جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لسنة 2011

اجلهة الطالبةالتاريخم
 الدعم 
املادي 

نوع الدعم

 100,000 نادي العني للمعاقني 4 يناير 52011
رعاية ملتقى العني الدولي أللعاب القوى 

للمعاقني 2011

 10,000 معرض األسر املنتجة 3 مايو 62011
دعم هذه الفئة من اجملتمع وتقدمي أعمالهم 

للمجمتع 

دعم حفل تخرج طالبات الثالث ثانوي  10,000 مدرسة املعالي النموذجية 15 مايو7

 150,000 هيئة الهالل األحمر 22 مايو8
دعم احلملة اإلعالمية واإلعالنية لشهر 

رمضان 1432 الهجري 

دعم حملة بيئتي مسؤوليتي والرفق بالطيور  10,000 جمعية أصدقاء البيئة 4 يوليو9

19 يوليو10
مشروع الغدير - جمعية الهالل 

األحمر 
 26,500 

شراء مجموعة من الهدايا يعتبر من باب 
دعم شريحة مهمة من شرائح اجملتمع 

وشريحة السيدات اإلماراتيات املتعففات 

7 أغسطس11
مؤسسة زايد العليا للرعاية 

اإلنسانية وذي االحتياجات 
اخلاصة

 50,000 
منح الشباب ذوي االحتياجات اخلاصة فرص 

إلظهار مواهبهم وقدراتهم 

 150,000 القيادة العامة لشرطة أبوظبي 26 سبتمبر12
دعم تنظيم امللتقى العاملي األول لتشغيل 

املعاقني والعرس اجلماعي الثاني 

دعم مشروع تخرج الطالبات  20,000 جامعة اإلمارات العربية املتحدة 2 أكتوبر13

 746,500 درهماجملموع

اجلهة الطالبةالتاريخم
 الدعم 
املادي 

نوع الدعم

 20,000 جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية11 يناير1

رعاية اجلهاز لبطولة مركز تنمية القدرات 
للسنة الثالثة ملنح الشباب من ذوي 
االحتياجات اخلاصة الفرصة إلظهار 

مواهبهم وقدراتهم

إنجازات برنامج عون - جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لسنة 2012



 الدعم اجلهة الطالبةالتاريخم
املادي 

نوع الدعم

رعاية في مجلة إرادة 10,000 املعاقني11 يناير1

2
8 فبراير

يوم مفتوح للمرضى واألطفال بالتعاون مع  10,000 أطفال السرطان 
مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية 

رعاية اليوم املفتوح 10,000 املعاقني1 مارس3

 50,000 الطلبة1 أبريل4

حتقيق أمنية  28,000 املرضى24 ديسمبر5

دعم فعالية رمضانية  15,000 اجملتمع 14 يوليو6

دعم بطولة إلعب لصحة أفضل 2013  50,000 اجملتمع 6 أكتوبر7

 173,000 درهماجملموع

إنجازات برنامج عون - جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لسنة 2013

إنجازات برنامج عون - جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لسنة 2014
اجلهة الطالبةالتاريخم

 الدعم 
املادي 

نوع الدعم

 90,000 املركز الدولي للزراعة احمللية 8 فبراير2
رعاية طباعة كتاب النباتات املتحملة 

للملوحة في دولة اإلمارات الذي يعزز جهود 
اجلهاز في نشر الوعي املعرفي 

 10,000 مؤسسة زايد للرعاية اإلنسانية 1 مارس3
تشجيع املنتجات اخلاصة بذوي االحتياجات 

اخلاصة من خالل شراء كمية من الهدايا من 
معرضهم 

 10,000 نادي خورفكان1 أبريل4
مت رعاية نادي خورفكان لطباعة املصاحف 

بطريقة برايل

5
 24

ديسمبر
إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل 

وتشغيل املعاقني 
 10,000 

املشاركة في دعم املعاقني من خالل نشر 
إعالنات في مجلة إرادة

 140,000 درهماجملموع

 الدعم املادي الفعاليةم

50,000رعاية بطوالت نادي العني للمعاقني1

تقدمي الدعم ملركز املستقبل للرعاية اخلاصة من خالل تقدمي دعم مادي وزيارة املركز من 2
قبل متطوعني اجلهاز

50,000

72,400دعم مؤمتر ومعرض قادرون اخملتص بذوي االحتياجات اخلاصة3

50,000دعم ورعاية مهرجان األغذية والزراعة في جامعة اإلمارات 4

8,100رعاية السوق اخليري لطالبات كلية التقنية العليا ) مدينة زايد (5

30,000دعم فعالية ) العب حلياة أفضل( 6

50,000رعاية اليوم العاملي للمتبرعني بالدم 7

حمالت التبرع بالدم من موظفي اجلهاز8

30,000رعاية إفطار الصائمني بالتعاون مع دار زايد للثقافة اإلسالمية املوجه للمسلمني اجلدد 9

33,9700طبق اخلير - صندوق الفرج10

680,200 درهماجملموع



إنجازات برنامج عون - جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لسنة 2015

رعاية
 اجلهاز 

دعم 
العاملون 

عدد 
املشاركني

الفعالية التاريخ م

 50,000 - 9 رعاية مهرجان األغذية والزراعة 2015/02/23 1

- 10,000 35 حملة أمل 2015/02/24 2

10,000 - - رعاية إصدار كتاب خاص بالتوعية 
للتوحد )مسيرة اخلير(

2016/03/23 3

15,000 - 5 مؤمتر ومعرض قادرون 2016/03/24 4

- 7,000 35 بسمة أمل )زيارة ميدانية ملركز العني 
لذوي االحتياجات اخلاصة(

2016/03/26 5

- - 50 حملة املسح الطبي موظفي  2016/04/27 6

- - 30 مبادرة »ثالثاءنا غير« 2016/06/02 7

- - 32 احلملة اخلامسة للتبرع بالدم   2016/06/11 8

- 5,000 50 رعاية حملة تكرمي العمال )توزيع 
فواكه(

2016/06/11
9

-    21,500 25 فعالية إفطار صائم لأليتام 2016/07/06
10

- 4,000 20 فعالية »خيرك في موهبتك« 2016/10/13 11

4,000 - 100 فعالية طبق اخلير )مت حتصيل مبلغ 
233 ألف درهم(

2016/11/25
12

- 400,000 1,000 فعالية الدفئ في الشتاء من أهل 
العطاء

ديسمبر 2015
13

214,000 447,500 1,391 
مشارك

اجملموع

661,500 درهم اجملموع الكلي

إنجازات برنامج عون - جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لسنة 2016

رعاية
 اجلهاز 

دعم 
العاملون 

عدد 
املشاركني الفعالية التاريخ م

- - 40 زيارة األيتام ملعرض أبوظبي الدولي 
للكتاب

27 أبريل 2016 1

- - 150 احلملة السادسة للتبرع بالدم ملوظفي 
أبوظبي والعني 

26 مايو 2016 2

- 10,000 50 حملة املير الرمضاني للعمال فرع العني  09 يونيو 2016 3

- 15,000 110 فعالية إفطار صائم مع املسلمني اجلدد 21 يونيو 2016 4

- - 130 املبادرة الصحية اخلاصة بفحص وقاية 05 سبتمبر 2016 5

- - 1 حضور ملتقى خدمات كبار السن 
اخلامس – الشارقة

28 سبتمبر 2016 6

- 6,000 13 زيارة كبار السن- مركز املضيف لذوي 
االحتيات اخلاصة 

04 أكتوبر 2016
7

- - 170 مبادرة اليوم العاملي للمسنني - عساكم 
ذخر

05 أكتوبر  2016
8

- 5,000 25 زيارة مرضى أطفال السرطان – العني 12 ديسمبر 2016 9

- - 15  مبادرة حملة تنظيف ملراكز األعالف 
– العني

25 ديسمبر 2016
10

8,500 - - رعاية  طلب مركز راشد للمعاقني – دبي 25 ديسمبر 2016 11

2,000 - 129 فعالية طبق اخلير )األول(  بالواحة 
الزراعية  مبهرجان الشيخ زايد التراثي 

2016 ) مت حتصيل 130 الف درهم(

  25 / 21 /19
ديسمبر  2016  12

- 233,000 - مبادرات صرف حصيلة طبق اخلير    
2015 )23 جهة مستفيدة( 

طول العام
13

 10,500  269,000 833 اجملموع

279,500 درهم  اجملموع الكلي



www.adfca.ae


