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هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية
إدارة العقود والمشتريات
قسم عالقات الموردين

02-2021 تعميم رقم
 إسكان الموظفين والعاملين من الشركات المتعاقد معها:الموضوع
Subject: housing/accommodation condition

:إلى جميع الشركات
،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد

To: All Suppliers
Greetings,
Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority extends to
you its warmest and most sincere wishes and greetings.

تهديكم هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية أفضل التحيّــات و أصدق األمنيات
.متمنيا ً لكم دوام التوفيق والنجاح

To enhance family bonding and maintain the safety of
employees and avoid traffic accidents problems, Abu Dhabi
Executive Council has issued Circular No. (18) of 2020 in
regards housing/accommodation condition. It is mandatory for
all manpower/outsourcing companies having current and future
contract with ADAFSA to comply and ensure that related
resources housing / accommodation location is in Emirates of
Abu Dhabi only.

انطالقـا ً من الحرص على تطبيق أنظمة إسكان فعّالة للموظفين العاملين لدى الجهات
ً  وسعيا،والشركات المتعاقدة أو التي ترغب بالتعاقد مع الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي
ل لحفاظ على سالمة الموظفين والعاملين من خط ر الحوادث المرورية وإشكاليات
 من المجلس2020  لسنة18  واستناداً على التعميم رقم،االختناقات المرورية اليومية
التنفيذي يرجى التفضل وااللتزام بوجوب توفير سكن للعمالة التي تم أو سيتم تعهيدها
 مع ضرورة التأكد من استمرارية السكن في اإلمارة طوال،للهيئة داخل إمارة أبوظبي
.سريان فترة عقد التعهيد

we request you to kindly carry out the necessary procedures
within a maximum period of one to comply with this circular.

 واتخاذ اإلجراءات الالزمة بما،يتعيّن على جميع الموردين االلتزام بما جاء أعاله
يتوافق مع أحكام هذا التعميم وتعديل أوضاع الموظفين لديكم في مدة أقصاها سنة من

In case of any inquiries or questions please do not hesitate to
contact
the administrative support at via email:
marwa.alshehhi@ADAFSA.GOV.AE noting that ADAFSA will
follow up continuously to ensure your compliance with this
circular

Best Regards,

 وفي حال وجود أي استفسار يرجى عدم التردد في التواصل مع المساعد.تاريخه
marwa.alshehhi@ADAFSA.GOV.AE:اإلداري عبر البريد االلكتروني

،،،وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام

Public

