
نشرة الزاد
لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

النخيل



أخبار الهيئة

بأفضل  المزارعين  تعّرف  الغذائية»  «الزراعة والسالمة 
ممارسات العناية بالنخيل

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، مؤخر
، محاضرتين تعريفيتين  في مجلس سالم 
النخيل"،  الظفرة، بعنوان "خدمات  زايد بمنطقة  أبوظبي، ومجلس مدينة  الراشدي في  بن كنيبة 
وذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، قدمها سعادة مبارك علي 
إبراهيم  منصور  والمهندس  بالهيئة،  والتطوير  الزراعية  للشؤون  التنفيذي  المدير  المنصوري 
المنصوري، بحضور عدد من رواد المجالس، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع كافة 
ممارسات  بأفضل  المزارعين  وتعريف  بمجاالت عملها،  المجتمعي  بالوعي  واالرتقاء  المجتمع  شرائح 

العناية بأشجار النخيل.....للمزيد 

الجودة  إدارة  في  العالمية  الندوة  فعاليات  اختتام 
بالمختبرات البيطرية

الجودة  إدارة  في  العالمية  الندوة  فعاليات  أبوظبي،  العاصمة  في  (الخميس)  أمس  يوم  اختتمت 
بالمختبرات البيطرية، التي نظمتها هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في مقرها الرئيسي 
المنصوري  بالرصاص  راشد  بحضور سعادة  الجاري،  يوليو  إلى٤   ٣ الفترة من  أبوظبي خالل  بمدينة 
العربية  المملكة  من  مختصين  ومشاركة  الهيئة،  في  الحيوانية-  الثروة   – التنفيذي  المدير 

السعودية ومملكة البحرين، وممثلين عن المختبرات البيطرية الوطنية في الدولة.
كما شارك في الندوة البروفيسور فينيسو كابورالي - المدير السابق لشبكة المختبرات البيطرية 
اºيطالية والمؤسس ¹نظمة الجودة في المختبرات البيطرية بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، 
والدكتور كريم تونكارا الممثل اºقليمي للدول ا¹فريقية لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، 
البيطرية في الهيئة، إلى جانب العديد من موظفي  المختبرات  والدكتورة سالمة المهيري مديرة 

المختبرات البيطرية ممن لهم الخبرة الواسعة في مجال أنظمة الجودة في المختبرات البيطرية.
.للمزيد 

ا�رشادات  الغذائية تقدم حزمة من  الزراعة والسالمة 
للمزارعين خالل فترة الصيف

التي تقلل من  النصائح واºرشادات  الغذائية مجموعة من  للزراعة والسالمة  وجهت هيئة أبوظبي 
اÀثار السلبية الرتفاع درجات الحرارة على المزروعات خالل فترة الصيف، ودعت الهيئة أصحاب وعمال 
المزارع إلى ضرورة مراقبة عملية الري لضمان بقاء رطوبة التربة كافية ومتجانسة خالل موسم النمو 
كما يجب التأكد من نظافة الماء المستخدم في الري السطحي للمحصول، وضرورة اتباع ممارسات 
الري الجيدة وتجنب الري خالل أوقات الذروة مع مراعاة الري في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، 
وعلى فترات متقاربة حرصÅ على عدم تبخر المياه نتيجة الرتفاع درجات الحرارة في فترات النهار، حيث 
النهار  ساعات  خالل  بالرطوبة  باالحتفاظ  للنبات  يسمح  الباكر  الصباح  في  أو  المسائي  الري  أن  

الحار....للمزيد 

الثروة  مربي  تلتقي  الغذائية»  والسالمة  «الزراعة 
الحيوانية والمزارعين بأبوظبي

 Åنظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، في مقرها الرئيسي بمدينة أبوظبي، لقاًء مفتوح
مع مالك المزارع ومربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، بحضور سعادة راشد بالرصاص المنصوري 
المدير التنفيذي – الثروة الحيوانية- في الهيئة وعدد من قيادات وموظفي الهيئة، إلى جانب عدد 
من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، لالطالع على احتياجاتهم ومقترحاتهم الخاصة بتنمية الثروة 
الحيوانية وتعزيز االستدامة الزراعية والبيئية في اºمارة، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة 
الممارسات  أفضل  على  اطالعهم  باºضافة  الحيوانية،  والثروة  والزراعة  الحيوي  ا¹من  مجاالت  في 

الخاصة بتربية نحل العسل.....للمزيد 

https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/2272019.aspx
https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/772019.aspx
https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/0972019.aspx
https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/1072019.aspx


أخبار الهيئة

ألف سوسة خالل النصف ا�ول من   484 اصطياد نحو 
2019 بإجمالي 8 ماليين سوسة منذ 2013

حققت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية تقدمÅ كبير
  في السيطرة على آفات النخيل من 
خالل تطبيق نظم المكافحة المتكاملة لآلفات، ونجحت عمليات المكافحة المكثفة لسوسة النخيل 
الحمراء باستخدام المصائد الفرمونية في اصطياد حوالي 484 ألف سوسة، خالل النصف ا¹ول من 
العام الجاري نصفها تقريبÅ من مزارع العين التي بلغ حصيلة اصطياد سوسة النخيل فيها حوالي  
284.1 ألف سوسة النخيل مقابل 156.3 ألف سوسة في مزارع الظفرة و43.7 ألف سوسة في مزارع 
أبوظبي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد سوسة النخيل التي تم اصطيادها منذ بداية برنامج مكافحة 
آفات النخيل عام 2013 إلى 7.99 مليون سوسة، في حين تم اصطياد 297.1 ألف حفار ساق نخيل 
 2018 1.3 مليون حشرة منذ مايو  2019 بإجمالي  وحفار عذوق النخيل خالل النصف ا¹ول من عام 

باستخدام المصائد الضوئية الجافة......للمزيد 

ألف   14 من  أكثر  تدرب  الغذائية»  والسالمة  «الزراعة 
عامل مزرعة خالل النصف ا�ول من 2019

قدمت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بأبوظبي تدريبÅ فنيÅ مكثفÅ لنحو 14377 عامل من 
عمال المزارع في إمارة أبوظبي خالل النصف ا¹ول من عام 2019 بزيادة نسبتها حوالي 16.5% عن 
ألف   12 نحو  تدريب  تستهدف  والتي   2019 تدريب  لخطة   Åوفق العمال  لتدريب  المستهدف  العدد 

عامل من الجنسيات العربية وا¹سيوية خالل النصف ا¹ول من العام الجاري....للمزيد 

تفاعلية  بمنصة  تشارك  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
ضمن مهرجان ليوا للرطب بالظفرة

شاركت هيئة أبوظبي للزراعة السالمة الغذائية في فعاليات الدورة الـ 14 لمهرجان ليوا للرطب 2019 
بأبوظبي برعاية كريمة من سمو  الثقافية والتراثية  المهرجانات والبرامج  إدارة  والذي نظمته لجنة 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة 
هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية وذلك في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خالل الفترة 17 – 27 

يوليو الماضي.....للمزيد 

«الزراعة والسالمة الغذائية» تنفذ 964 ساعة توعوية 
في النصف ا�ول من العام الجاري

ساعة   964 الجاري،  العام  من  ا¹ول  النصف  خالل  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  نفذت 
توعوية من خالل 164 نشاطÅ متنوعÅ تناولت مواضيع السالمة الغذائية والثروة الحيوانية واالستدامة 
الزراعية في إمارة أبوظبي، واستهدفت عشرات اÀالف من طلبة المدارس في اºمارة ومرتادي منافذ 
البيع والمهرجانات والفعاليات المتنوعة التي أقيمت خالل هذه الفترة، إلى جانب موظفي الهيئة من 
خالل الفعاليات التوعوية الداخلية، وذلك في إطار حرص الهيئة على االرتقاء بالوعي المجتمعي بما 

يتعلق بقضايا السالمة الغذائية ومجاالت عملها......للمزيد 

https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/1472019.aspx
https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/1672019.aspx
https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/1772019.aspx
https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/1772018.aspx


أخبار الهيئة

ألف   292 أكثر من  تنجز  الغذائية»  والسالمة  «الزراعة 
معاملة للجمهور خالل النصف ا�ول من العام الجاري

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية عن إنجاز 292,056 معاملة للجمهور عبر منظومة 
الخدمات المقدمة من خالل التطبيق الذكي والموقع اºلكتروني ومراكز خدمة المتعاملين التابعة 
لها والموزعة على كافة مناطق إمارة أبوظبي وذلك خالل النصف ا¹ول من العام الجاري، حيث بلغ 
نحو  اºلكترونية  والخدمات  الذكي  التطبيق  عبر  الهيئة  أنجزتها  التي  المعامالت  عدد  إجمالي 
الخدمات  بلغ عدد  تنفيذها، فيما  التي تم  المعامالت  إجمالي  94.4% من  275,764 معاملة بنسبة 

التي تم تقديمها بشكل مباشر 16.3 ألف معاملة.......للمزيد 

«كافتريا  منشأة  تغلق  الغذائية»  والسالمة  «الزراعة 
كركيات» في العين2019

 " الغذائية  المنشأة  بحق  اºداري  باºغالق   
قرار الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  أصدرت 
رقم  التجارية  الرخصة  تحمل  والتي  العين،  بمدينة  المعترض  منطقة  في  كركيات"  كافتريا 
CN-1145625،  بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة ونظر
 لمخالفتها القانون 
الصادرة بموجبه، وحفاظÅ على  والتشريعات  أبوظبي  بإمارة  الغذاء  2008 في شأن  (2) لسنة  رقم 

صحة المستهلك.....للمزيد 

الزراعة والسالمة الغذائية تكثف من التوعية بأهمية 
التعقيم الشمسي لتحسين خواص التربة

تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية من برامج التوعية التي تساعد على تحسين خواص 
التربة في المزارع وزيادة كفاءتها من خالل حث المزارعين على استغالل فترة الصيف ºجراء التعقيم 
المكشوفة  الحقول  في  المرضية  والمسببات  اÀفات  من  التخلص  على  يساعد  الذي  الشمسي 

والبيوت المحمية على حد سواء......للمزيد 

https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/2072019.aspx
https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%C2%AB%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86.aspx
https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9-.aspx


فعالياتنا

في إطار التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة البيئة والتغير المناخي شاركت م. خلود الكيومي 
في  المنعقدة  التدريبية  الدورة  في  للهيئة  التابعة  ا¹بحاث  محطات  من  الوحشي  خولة  م.  و 
المختبرات الوطنية التابعة للوزارة بإمارة الشارقة بعنوان "تشخيص النيماتودا" وذلك بالتعاون مع 

القنصلية ا¹مريكية في الدولة.

مشاركة الهيئة في دورة تدريبية بعنوان 

"تشخيص النيماتودا"



زاوية االبتكار

في حين تشير التقديرات إلى أن تعداد سكان العالم سيصل إلى أكثر من ١٠ مليارات نسمة بحلول عام 2050، فإن هذا العدد الهائل من البشر يحتاج إلى زيادة 
.Åنتاج الزراعي عالميºفي حجم ا Åنوعية أيض

وفي الصين تبلورت أفكار وتشكلت مالمح إجابة لهذه ا¹سئلة في صورة ابتكار تقدمه القمة العالمية للحكومات عبر «ابتكارات الحكومات الخالقة» الفعالية 
الرئيسة المصاحبة لها للعام الرابع على التوالي، إذ عملت مؤسسة داليان للتكنولوجيا البيئية على تطوير ابتكار خالق يقوم على استخدام الكهرباء لزيادة 

اºنتاج الزراعي.

بداية واعدة
البكتيريا  عن  الناجمة  الزراعية  اÀفات  على  والقضاء  النباتات،  نمو  عمليات  لتحفيز  العالي  التوتر  ذات  الكهرباء  استخدام  في  الصينيون  الباحثون  نجح  لقد 

والفيروسات في الهواء والتربة، ما يسهم بالمحصلة في زيادة إنتاج الغذاء دون استنزاف الموارد الطبيعية.
وقد نجحت التجربة في زيادة محصول الخضروات بنسبة 30%، وتقليل استخدام المبيدات بنسبة 70-100% وخفض استخدام ا¹سمدة بنسبة تزيد على %20.

نتائج متعددة
ويمكن لهذا االبتكار أن يتحول إلى إنجاز نوعي إذا ثبتت جدواه اقتصاديÅ، وتم تطبيقه على نطاق واسع في المناطق الزراعية الشاسعة لحمايتها من اÀفات 
الضارة، وترشيد استخدام الموارد المائية الالزمة لري المحاصيل، وحماية التربة من االستنزاف والتصحر، بما ينعكس إيجابÅ على جهود حماية البيئة وضمان 

مستقبل أكثر استدامة لكوكبنا.
وتعزز هذه ا¹فكار التي تستشرف حلوالً مبتكرة لخدمة اºنسان في مدن ومجتمعات المستقبل رسالة القمة العالمية للحكومات لصناعة غد أفضل لÛنسان، 

من خالل ا¹فكار المبتكرة والسياسات المثمرة الهادفة لخير اºنسانية.

ابتكار صيني يستخدم الكهرباء 
لزيادة ا�نتاج الزراعي



زاوية االبتكار

الرئيسية  المحاصيل  من   %20 من  أكثر  على  سنوًيّا  اÀفات  تقضي 
الخمسة التي توفر نصف السعرات الحرارية التي يعتمد عليها سكان 
العالم، وفق دراسة أعدها باحثون في المركز الدولي للزراعة االستوائية 

.(CIAT)
ر  Ýإلى أن ”تغي ،(Science) “وتشير الدراسة، التي نشرتها مجلة ”ساينس
ظهور  في  الرئيسيان  العامالن  هما  العالمية  التجارة  وحركة  المناخ 
غير  احتوائها  إجراءات  تكون  ما  غالًبا  التي  المحاصيل  أمراض  وانتشار 

فعالة، خاصًة في البلدان منخفضة الدخل“.
العالمي  الغذائي  ا¹من  لتحسين  ا  عالمًيّ مراقبة  نظام  الباحثون  يقدم 
وزيادة اºنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2050 من خالل 
اÀفات، مشيرين  الزراعية بسبب  المحاصيل  المفقود من  تقليل نسبة 
إلى أن 2 إلى 6% فقط من البضائع هي التي يتم فحصها بشكل جيد.

ويتوقع الباحثون أن يؤتي نظام المراقبة المقترح ثماره في عام 2020 
لصحة  دولية  كسنة  المتحدة  ا¹مم  حددتها  التي  السنة  مع  بالتزامن 
للمحاصيل  ا¹ولوية  يعطي  النظام  ”هذا  أن  على  مشددين  النبات، 
والكسافا،  والقمح  وا¹رز  والبطاطا  الذرة  وهي:  الرئيسية،  الخمسة 
باºضافة إلى الفاصوليا، دون إغفال بقية المحاصيل الغذائية والتجارية“.

تقول ”مونيكا كارفاجال“ -الباحثة في المركز الدولي للزراعة االستوائية، 
والباحث الرئيسي في الدراسة ”إن تجاُهل مرض التبرقش البني ¹وراق 
ر اºعالن عنه حتى  الكسافا الذي ظهر في عام 2015 في كمبوديا وتأخَّ
تايالند  مثل  مجاورة  أخرى  دول  إلى  المرض  انتشار  إلى  أدى   2016 عام 
من   ٪10 في  المرض  هذا  وينتشر   ،2018 عام  بحلول  وفيتنام 
أصحاب  من  الماليين  يهدد  ما  المنطقة،  في  الزراعية  المسطحات 
 4 قرابة  ويحققون  الكسافا  يزرعون  الذين  الصغيرة  الزراعية  الحيازات 

مليارات دوالر سنوًيّا من عائدات التصدير“.

الزراعية في كمبوديا، وتايالند، وفيتنام، والوس،  السلطات  ومؤخًرا، نشرت 
بدعم من منظمات بحثية تتضمن المركز الدولي للزراعة االستوائية، خطًة 
جنوب  في  البني  التبرقش  مرض  لظهور  الطارئة  الحاالت  على  للسيطرة 

شرق آسيا.
تضيف ”كارفاجال“ أن ”هناك حاجة إلى تعزيز أنظمة مراقبة النباتات لنكون 
الغذائي  ا¹من  تهدد  التي  المحاصيل  أمراض  لمواجهة  استعداد  على 
العالمي، وسبق أن تقدمنا بمقترح بهذا الشأن إلى مؤسسة ”روكفلر“ في 
لحماية  المقترح  المراقبة  لنظام  إستراتيجية  خطة  وضع  وتم   ،2018 عام 
المحاصيل من ا¹مراض في اجتماع ُعقد بإيطاليا، ودعمت ”روكفلر“ المقترح 

بمشاركة 19 عاِلًما من المتخصصين في الوراثة وفيروسات وأمراض
النبات ونظم المعلومات الجغرافية؛ بهدف تبادل المعلومات حول ا¹مراض 

المعدية الجديدة التي تصيب النباتات“.
يركز النظام المقترح على تشديد شبكات ”المراقبة النشطة“، المتمثلة في 
عن  والمسؤولين  الجمارك  ومفتشي  الزراعية  التفتيش  محطات  مختبرات 
فحص النباتات على الحدود وموانئ الدخول، إضافًة إلى زيادة التنسيق مع 
النباتات وقت ظهور  مع  مباشر  يتعاملون بشكل  الذين  المراقبة  موظفي 
ومراكز  الزراعية،  بالمنظمات  العاملين  اºرشاد  وعمال  والمزارعين،  ا¹مراض، 

البحوث والجامعات، وا¹خصائيين المعنيين بالصناعات الزراعية.
ويعتقد الباحثون أن فاعلية هذا النظام تتوقف على مدى الربط بين أجهزة 
ي المعلومات، فضًلا عن االستفادة من  الكشف ا¹ولي والمسؤولين عن تلقِّ
من  واالستفادة  لêمراض  السريع  التشخيص  يضمن  بما  الحديثة  التقنيات 
شبكات االتصاالت -متضمنًة وسائل التواصل االجتماعي- لتبادل المعلومات 

بسرعة.
الغذاء  العالمي على  الطلب  لتلبية  المهمة  الجوانب  تقول ”كارفاجال“: أحد 
اÀفات،  تتلفها  التي  الزراعية  المحاصيل والمنتجات  تقليل كمية  يكمن في 
كما أن االكتشاف المبكر والتواصل الفعال ومشاركة البيانات، جنًبا إلى جنب 
ا¹سرع  االستجابة  تسهل  سوف  أمور  كلها  المخاطر،  تقييم  توقعات  مع 

وا¹كثر كفاءًة لهذه اÀفات“.
 

نظام مراقبة لتحسين ا�من الغذائي العالمي  وزيادة ا�نتاج

 الزراعي بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2050



بأقالمكم

إعداد/ نشيه عبد الصفي النعيمي
إدارة السياسات وتحليل المخاطر

استعرضت لكم في العدد السابق من نشرة الزاد 3 استراتيجيات 
تم نشرها  ا¹داء بحسب مقالة  نتميز في  اتباعها لكي  نستطيع 
من قبل معهد للدراسات- واشنطن (www.siironline.org) وفي 
هذا العدد أشارككم باالستراتيجيات السابعة والثامنة والتاسعة 

لهذا الموضوع: 

7. االستراتيجية السابعة: روح الفريق
 

العادي من هذه االستراتيجية بأن ينضوي تحت  يكتفي الشخص 
لواء أحد فرق العمل ويفعل ما يطلب منه فقط. أما المتميز فيعلم 
أن أول مبادئ روح الفريق ضروري ºنجاز المهام المركبة والمعقدة، 
وأن حجم العمل أصبح أضخم من أن ينفذه فرد واحد، حتى لو كان 
جد متميز. فقد أصبحنا في زمن العمل الجماعي. كثير من الفرق 
تستخدم روح الفريق لتحقيق إنجازات تعتمد على القدرة الذهنية، 
ولسوء الحظ تصاب بالفشل أكثر مما تحرز من النجاح في عقدنا 

الحالي وذلك لسببين: 
من  كثير  فثقافة  أقوالهم.  مع  المديرين  أفعال  تطابق  عدم   -  1
أدى  وقد  الذات،  وتمجيد  الفردي  با¹سلوب  ترتبط  العليا  اºدارات 

افتقار روح الفريق على مستوى المديرين إلى حيرة المرؤوسين. 
2 - مكافأة القادة وعدم مكافأة أفراد الفريق. 

على  شاقة  مهمة  الفرق  داخل  العمل  تجعل  المصاعب  هذه  كل 
المناسب  المناخ  الذين يستطيعون خلق  الفريق. عدا  أعضاء  كل 

للعمل وزيادة اºنتاجية. 

8. االستراتيجية الثامنة: المعرفة التنظيمية

على  للكسب  أحدهم  أن يضطر  دون  ا¹طراف  لكل  ربح  بمفهوم 
حساب خسارة اÀخر. 

إدارة  على  القدرة  تعني  لهم  بالنسبة  التنظيمية  فالمعرفة 
المصالح المتنافسة داخل بيئة العمل لترويج فكرة أو فض نزاع أو 
تحقيق هدف. والذين ال يتقنون المبادرة أو ال تتوافر لديهم القدرة 
المعرفة  أنفسهم عاجزين في مجال  التصور مثًال سيجدون  على 

التنظيمية.  
ومن مهارات المعرفة التنظيمية:

غير  واÀخر  رسمي  أحدهما  تنظيميان،  هيكالن  منظمة  لكل   .1
رسمي. والتنظيم غير الرسمي أكثر أهمية بالطبع لكونه يعبر عن 

شخصية المنظمة وثقافتها بشكل أدق، حيث تتحدد مراكز القوى 
الرسمية،  الوظيفية  ا¹لقاب  عن   
بعيد المنظمة  في  الحقيقية 
غير  التنظيم  على  التعرف  عليك  لمنظمتك   Åنجم تصبح  وحتى 

الرسمي وعلى العالقات المستترة خلفه. 
2. وللمنظمة أيضÅ شخصيتها أو ثقافتها التنظيمية الخاصة بها. 
فيها  يتبادل  التي  با¹ماكن  وانتهاء  العاملين،  مالبس  من   
بدء
شخصية  تدرس  أن  وعليك  العمل.  وشائعات  أسرار  العاملون 
توافق بين سلوكك وشخصيتها، كما يجب عليك  المنظمة، وأن 

اكتساب ثقة اÀخرين.
 

9. االستراتيجية التاسعة: العرض واالستمالة (االقناع)

تمثل هذه المهارة بالنسبة للشخص العادي أهم المهارات على 
اºطالق وا¹ولى في الترتيب، وهو بذلك يعتقد أنها تعني القدرة 
على جذب انتباه اºدارة والشخصيات المهمة في الشركة من خالل 
مما  أكثر  المهارة  تستعرض  التي  والتصميمات  العروض  بعض 

تحمل فائدة حقيقية للمؤسسة. 
المهارات  آخر  واالستمالة  العرض  فيشكل  للمتميز  بالنسبة  أما 
ا¹ساسية، إال أن دورها حيوي في دعم شهرته في بيئة العمل. إذ 
حولك  من  بإقناع  لك  تسمح  واالستمالة  العرض  مهارة  إتقان  أن 
بالثقة في خبرتك وفي رسالتك وذلك بغرض الحصول على التأييد 

الالزم لمبادراتك أو ºيضاح تصوراتك، أو قبول قيادتك. 
لكن هذه المهارة وحدها ال يمكنها تعويض النقص في أي مهارة 
أساسية من مهارات العمل ا¹خرى. إنها اللمسة الجمالية أو النغمة 
تدمر  أو  تصنع  لن  أنها  ورغم  التميز،  سيمفونية  في  ا¹خيرة 
أنها تحد فعاليتك لمن هم  إال  المحلي،  المستوى  إنتاجيتك على 
بالمستوى ا¹على في مؤسستك. إنها تزيد من صالبتك. وتساعد 

على كسب نفوذ أكبر أو ترقيتك إلى طبقة المديرين.

تسع استراتيجيات تجعلك متميزا في ا�داء



مّرن عقلك

حّرك عود ثقاب واحد لتصبح
المعادلة الرياضية صحيحة

أي إناء سيمتلئ أوًال؟

ما هو الرقم المفقود؟ما هو الناتج؟

B+B = 2

ما هو العضو المسؤول عن حاسة الشم عند الثعبان؟ سؤال العدد:
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C+B = 5
C+B =2x ?



اقتصاد
المعرفة

الحوكمة

يقّيم التدقيق الداخلي عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة واºسهام في تحسينها وذلك من خالل 
اتباع أسلوب منهجي منظم وقائم على المخاطر واقتراح التوصيات المناسبة لتحسين أساليب الحوكمة 

في الهيئة بما يسهم في  تحقيق ا¹هداف التالية:
• اتخاذ قرارات استراتيجية وتشغيلية

• تعزيز ا¹خالقيات والقيم المناسبة في الهيئة
• إبالغ المعلومات حول المخاطر والرقابة إلى الجهات المناسبة في الهيئة

والداخليين ومقدمي  الخارجيين  والمدققين  اºدارة  بين مجلس  المعلومات  وتبادل  ا¹نشطة  • تنسيق 
خدمات التأكيد اÀخرين واºدارة

مفاهيم حول التدقيق الداخلي



اقتصاد
المعرفة

د. يوسف حسين الطوالبه
أخصائي تحليل مخاطر /علم الغذاء والتغذية

السياسات والتشريعات

تستخدم مفردات صحة Accuracy قراءات (نتائج التحليل) ودقتها 
Precision للداللة على مدى قرب تلك القراءات من القيم الفعلية 

ومدى تطابقها عند تكرار نفس التحليل.
- يعبر عن مدى ابتعاد (االنحراف بالزيادة أو النقصان) تلك القراءات 
عن القيم الفعلية بدرجة االرتياب أو عدم اليقين Uncertainty، إذ 
دقة  عدم  و/أو  صحة  عدم  درجة  زادت  كلما  االرتياب  درجة  تزداد 

القراءات.
مالءمة  مدى  أهمها  االرتياب  درجة  في  تؤثر  عوامل  عدة  هناك   -
التحليل  في  المستخدمة  والمعدات  ا¹جهزة  ومعايرة  وصيانة 
التي  (العينة)  المادة  مالءمة  ومدى  المحلل  وحرفية  كفاءة  ومدى 

يتم تحليلها. 
- تدل صحة القراءة Accuracy على مدى اقتراب القراءة أو نتيجة 
التحليل من القيمة الفعلية (القيمة المقبولة أو القيمة المعروفة 
مسبقا والمستخدمة لغايات التحقق من كفاءة التحليل)، إذن فإن 
صحة القراءة Accuracy تصف عملية الحصول على نتيجة صحيحة 
اتساق  عن  النظر  بصرف   ،(Systemic error نظامي  خطأ  (بدون 
(تماثل) القراءة مع القراءات ا¹خرى عند إعادة (تكرار) نفس التحليل. 
نتيجة  أو  القراءة  اقتراب  Precision على مدى  القراءة  دقة  تدل   -
التحليل من باقي القراءات ا¹خرى عند إعادة (تكرار) نفس التحليل، 
إذن فإن دقة القراءة Precision تصف عملية الحصول على نتيجة 
 Random عادة أو التكرار (بدون خطأ عشوائيºمتسقة مع نتائج ا
Error)، بصرف النظر عن اقتراب أو ابتعاد تلك القراءة من القيمة 

الفعلية. 

صحة  بين  تمزج  مختلفة  حاالت  أربع  التالي  الشكل  يبين   -
أن  حيث  التحليل،  لنفس  القراءات   Precision ودقة   Accuracy
تمثل  بينما  الوسط  في  الصغيرة  الدائرة  هي  الفعلية  القيمة 

النقاط السوداء تكرار عمليات التحليل وكما يأتي:
A : قراءات دقيقة وصحيحة (نتائج تحليل موثوقة وذات مصداقية 

عالية، وتشير إلى صحة منهج التحليل وصحة التطبيق)
إلى خطأ في منهج  (نتائج تشير  B: قراءات دقيقة وغير صحيحة 

التحليل مع صحة التطبيق)
C: نتائج صحيحة لكن غير دقيقة (نتائج تنحرف عن القيمة الفعلية 
بمقدار بسيط "زيادة أو نقصان"، وتشير إلى صحة منهج التحليل 

مع وجود تفاوت في التطبيق)

ذات موثوقية  تحليل  نتائج   ) قراءات غير صحيحة وغير دقيقة   :D
في  وضعف  التحليل  منهج  في  ضعف  إلى  وتشير  ضعيفة، 

التطبيق)

آلية معرفة مدى صحة ودقة نتائج التحليل



اقتصاد
المعرفة



اقتصاد
المعرفة



نفخر بكم

مبـــــروك التخـــرج

عادل  للمهندس  والتبريكات  التهاني  بخالص  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  تتقدم 
بمناسبة  ا¹بحاث  محطات  بقسم  المحمية  والبيوت  الخضروات  إنتاج  مجال  في  باحث  البلوشي 
حصوله على شهادة الماجستير في مجال االستزراع السمكي من جامعة ا¹مارات العربية المتحدة 
وللمهندسة خلود الكيومي باحثة في مجال أمراض النبات ( النيماتودا ) بقسم محطات ا¹بحاث 
وذلك بمناسبة حصولها على شهادة الماجستير من كلية ا¹غذية والزراعة بجامعة اºمارات العربية 

المتحدة شاكرين لهما جهودهما ومتمنين لهما دوام التوفيق والسداد.



فاطمة هالل الكعبي (17)
قسم الترقيم- العين

سيف سهيل المزروعي (2)
القسم البيطري- الظفرة

ناصر المهيري (1)
خدمة المتعاملين

محمد عوض الكتبي (1)
الثروة الحيوانية

(1) ñهزاع عبدا
الرقابة

سلطان الكثيري (1)
خدمة المتعاملين

شكر وثناء

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

المها سيف عيسى المنصوري  
مشرف مخزن – الختم

منسقي الشكاوى المتميزين

سحر الظاهري  
الشؤون الزراعية

أحمد العمودي 
الرقابة

فهمي الكثيري 
الخدمات المؤسسية

موظفي عالقات المتعاملين المتميزين

عائشة عبداñ الزعابي

موظفي خدمة المتعاملين المتميزين

نايف المرزوقيشرينا الهاملي أحمد الحمادي

المهما المنصوري محبة لعملها وتحرص بشكل مستمر على التعلم وتنمية قدراتها ساهمت المها في 
خلق بيئة مثالية للعمل  وإضافة  قيمة نوعية للخدمات الفنية في مركز الختم اºرشادي، وتسعى دائما 

للتميز والتطور المستمر.

الموظف المبادر


