
المؤسسية الخدمات قطاع-  المعرفة سجل

التوجد أوراق أو استمارة يدوية فقد تم التحول للنظام االلكتروني المتوفرما هي األوراق المطلوبة لتسجيل االموردين لدى الجهاز ؟1
. على الصفحة الرئيسية للجهاز

كيف يمكنني التسجيل لدى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية؟2

يمكن التسجيل لدى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بزيارة الموقع االلكتروني للجهاز
و المربوط حاليًا مع " النظام االلكتروني لتسجيل الموردين" والضغط على أيقونة 

نظام 
التسجيل لدائرة المالية أبوظبي علمًا بان التسجيل  يعتبر متطلب رئيسي للمشاركة 

 في أي مناقصة

.ال يتم فرض اي رسوم و التسجيل مجاني لجميع الموردينهل يتم فرض أي رسوم على التسجيل  في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ؟3

/ كيف يتم تأهيل الموردين وما هي المنهجية المتبعة لديكم لتأهيل الموردين 4
االستشاريين؟/المقاولين 

يجب على المورد أن يتأكد أواًل من تسجيله لدى الجهاز ومن ثم عليه استكمال 
المعايير التجارية و المعايير المالية  )باقي المعايير أثناء تقديمه للمناقصة وأهمها 
.(والقانونية ، معاييرالجودة والصحة والسالمة

:  ما هي وسيلة التواصل للدعوة للمشاركة في المناقصات على سبيل المثال5
؟ (أيميل ، هاتف، فاكس  )عن طريق 

يتم إرسال جميع الدعوات للمشاركة في المناقصات عبر البريد االلكتروني 
 .(للمناقصات العامة)أوالفاكس أو الجريدة الرسمية 

كيف يمكنني عرض منتج أو خدمة أو تقديم ندوة علمية للجهاز؟6
يمكن للموردين التنسيق مع قسم التسجيل و التأهيل بإدارة العقود والمشتريات من 

أجل تقديم عرض للمنتجات الجديدة أوإقامة ندوات علمية في مقر الجهاز 
.وبحضور ممثلين عن اإلدارات واألقسام  ذات الصلة

ما هي أماكن التخزين المعتمدة في تخزين األعالف بجهاز أبوظبي للرقابة 7
الغذائية ؟

هي أماكن مخصصة لتخزين و المحافظة على األعالف لحين توزيعها على 
المستفيدين حسب حصصهم الشهرية و تنقسم أنواع المخازن إلى نوعين  و هي 

.المخازن المغطاة  والمخازن المفتوحة

كيف يتم استالم الكميات و تخزينها ؟8
يتم  استالم الكميات الموردة بناًء على العمليات واإلجراءات المعتمدة في دليل 
العمليات و اإلجراءات الخاص باإلدارة و تخزينها بناًء على اشتراطات دليل 

التخزين اآلمن في البيئة الصحراوية

9 
هل هناك فرق في طرق التخزين بين األعالف الجافة األخرى و علف الجت؟

ليس هناك فرق في عملية التخزين ولكن هناك أفضلية في بعض األحيان لألعالف 
الجافة لتخزينها في المخازن المغطاة و ذلك لتأثرها بالعوامل الجوية أكثر من 

علف الجت

هي كميات من األعالف التي تنتج عن عمليات تنظيف الحاويات و عمليات ماهي األعالف السائبة ؟10
.تنظيف أرضيات المخازن المغطاة و عملية تكسر الباالت أثناء التحميل

كيف تحافظون على سالمة مخزون األعالف ؟11

يتم المحافظة على سالمة المخزون باتباع قواعد و تعليمات دليل التخزين اآلمن 
:-   بتخزين األعالف و الذي ينص على عدة متطلبات و منها 

المحافظة على المسافات بين الباالت و األحواض إلتاحة التهوية لمخزون - 1
.األعالف

أخذ القراءة المستمرة لدرجات الحرارة والرطوبة للمخزون للتأكد من خلوه من - 2
.ذلك

.  في عملية التوزيع لضمان دوران المخزونFIFOاعتماد نظام الـ - 3
الوقوف على استعداد طاقم التدخل السريع في مراكز توزيع األعالف من - 4

.خالل عمل عمليات اإلخالء الوهمي بشكل شهري و مفاجئ
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