
التطوير قطاع-  المعرفة سجل

 ماذا يقصد بالمؤشرات اإلحصائية؟1

 عبارة عن مجموعة من المتغيرات التي تمثل  قائمة بالبيانات اإلحصائية لجهاز 
أبوظبي للرقابة الغذائية تم استخراجها بناًء على األعمال الرئيسية لقطاعات الجهاز 

الخدمية والقائمة على الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية وذلك إلنشاء قاعدة 
بيانات دقيقة وموحدة ذات جودة عالية توفر البيانات المطلوبة في األبحاث 
والدراسات كما توفر التقارير الالزمة لإلدارة العليا حيث تدعمهم في اتخاذ 

كما يتم توحيدها مع المؤشرات على مستوى الدولة من . القرارات ورسم السياسات
.خالل المراكز اإلحصائية و بالنهاية نشر إحصاءات على مستوى الدولة

ماذا توفر إدارة اإلحصاء والتحليل على الموقع اإللكتروني ؟2
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النشرات اإلحصائية من . 5 (االنفوغرافيك – اللوحة اإلحصائية )اإلحصائية 
الشركاء االستراتيجيين

ما هو دور إدارة اإلحصاء والتحليل ؟3

 تطوير و تنظيم العمل اإلحصائي في الجهاز وتحقيق ادوار ومهام االدارة  
والمتمثل بجمع و تحليل و نشر البيانات واإلحصاءات، و إدارة المسوح و 

استطالعات الرأي وفق المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، و بتوافق تام مع 
أبوظبي و الهئية – المراكز اإلحصائية الرسمية المعنية وهي مركز اإلحصاء 

و تسعى اإلدارة  لضمان معايير جودة البيانات . االتحادية للتنافسية و االحصاء
اإلحصائية  بالتركيز على النطاق و الدقة  و الشمولية و المصداقية، بما يخدم 

.متخذي القرار و يدعم خطط و برامج و سياسات الجهاز

يمكنكم الحصول على إحصائيات الثروة الحيوانية  والزراعية والسالمة الغذائية كيف يمكنني الحصول على اإلحصائيات؟4
.من خالل الكتاب اإلحصائي السنوي للجهاز في أيقونة المركز اإلعالمي

هل يتم بيع أشتال الفاكهة وفسائل النخيل ونباتات الزينة للجمهور  ؟5

 نعم يتم بيع العديد من أشتال الفاكهة مثل الحمضيات والمانجو والجوافة، التين، 
الفيفاي وغيرها مباشرة للجمهور في محطات أبحاث الكويتات،  وقد يتم بيع فسائل 
النخيل ان توفرت فقط وال يتم بيع أي نوع من نباتات الزينة والحرجية وذلك كونها 

خارج نطاق عمل الجهاز

 ماهي أنواع الشتالت المتوفرة في محطات الكويتات والتي يمكن شراؤها ؟6
: يمكن اإلطالع على أنواع الشتالت المتوفرة من خالل الرابط التالي

https://www.adfca.ae/Arabic/Documents/flayer%20A4%20
plants.pdf

 نعم توجد بعض الكتيبات وهي متوفرة على موقع الجهاز على االنترنت ومتوفرة  هل توجد أي كتيبات توعوية للمزارعين ؟7
في موقع المشتل في محطة أبحاث الكويتات

 تتوفر اسعار الشتالت عبر الموقع اإللكتروني للجهاز ومتوفرة أيضا في المشتل  ماهي اسعار بيع شتالت الفاكهة؟8
 درهما30 إلى 10في محطة أبحاث الكويتات واألسعار تتراوح بين 

يمكن االتصال بمحطة أبحاث الكويتات واالستفسار عن الشتالت على الرقم قنوات التواصل مع مشتل الفاكهة9
028182494
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