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 مقدمةال|     1

 

 الكفاءةمن أجل الوصول ألفضل مستويات بناء على أفضل الممارسات العالمية ومع مورديه  األمديهدف المركز إلى بناء عالقة وثيقة وطويلة 

كة ب تنهضبناء عالقة تفاعلية وإلدارة عالقات الموردين إلرساء  دليلولتحقيق هذا الهدف تم إعداد  ،الحكومية والفاعلية بين المركز مستوى الشرا

 .، وتعزز مفاهيم االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئيةباألداء المؤسسي ترتقيتساهم في تحقيق نتائج ايجابية و ومورديه

 

 

 المجال|     2

 

 على كافة الموردين الذين يتعامل معهم المركز.يطبق هذا الدليل  -
 

 

 

 من الدليل الهدف|    3

 

كات مع الموردين بشكل فعال بما يتناسب مع طبيعة عمل المركز ونشاطاته. -  إدارة الشرا

 المقدمة من قبلهم. المواد/رفع مستوى جودة الخدماتتوفير موردين معتمدين ومؤهلين ل -

وبناء عالقات إستراتيجية معهم لتكون مدخالً  احتياجات وتوقعات الموردينعملية االتصال والتواصل للتعرف بشكل دائم على  رسم -

 .السعادة لهمما يضمن تحقيق أعلى مستويات ب، ورئيساً في عملية التطوير والتحسين المستمر

 ام إدارة الموردين.من خالل تطبيق نظوالنزاهة ضمان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة  -

 ن وفق مؤشرات أداء دقيقة وواضحة.أداء الموردي وتحسين إدارة وتقييم -

 تحقيق المشتريات المستدامة والمسؤولة فيما تخدم عملية ترشيد اإلستهالك واإلنفاق المتعقل. -

 

 

 سياسة المشتريات|      4
 

 سياسة المشتريات:

 قامت اإلدارة العليا بالمركز بإعتماد سياسة المشتريات، والتي يضمن المركز من خاللها ما يلي: لضمان جودة وفاعلية سياسة المشتريات بالمركز،

 

توفير إحتياجات المركز من مواد وخدمات بالجودة المطلوبة والتوقيت المحدد، وبأسعار تنافسية وبما يضمن تحقيق الكفاءة  -

 . دبي بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة 2020( لسنة 12رقم )وذلك بالتوافق مع قانون  الشرائية

 تحقيق مفاهيم الحوكمة المؤسسية والنزاهة والمساواة والشفافية في جميع عمليات الشراء والتعاقد. -

 إعطاء فرص تعاقدية متساوية والتقييم العادل لعروض األسعار وألداء جميع موردي المواد والخدمات. -

 مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.   أعضاء قدمة منإعطاء تسهيالت وأولوية للعروض الم -

 التحقيق في شكاوى ومالحظات الشركاء من الموردين ومعالجتها بكل شفافية وحرفية.  -

كات إستراتيجية مع ال - موردين ضمان إستمرارية األعمال وتوريد المواد والخدمات الحيوية إلدارة عمليات المركز من خالل عقد شرا

 الحيوين.

 ترشيد النفقات وتحقيق مفاهيم اإلنفاق المتعقل أثناء إدارة عملية مشتريات المركز ومنع هدر األموال العامة.  -

الحفاظ على اإلستدامة البيئية واإلقتصادية والمجتمعية والصحة والسالمة لجميع العاملين والمتعاملين والموردين أثناء عمليات  -

خالل اإللتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الحفاظ على البيئة وخفض البصمة التعاقد والشراء من 

الكربونية، والحفاظ على األموال العامة لتحقيق معدالت نمو إقتصادي مستدامة، وتحقيق عمليات شراء عادلة تحفظ حقوق 

 المجتمع. 

 .20400:2017أيزو  ،قد، والتحسين المستمر عليها وفق أفضل الممارساتالتحكم وضبط جودة عمليات واجراءات الشراء والتعا -
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  المشتريات إستراتيجية|     5

 

 إستراتيجية المشتريات:
 

يجية تهدف إستراتيجية المشتريات لتحقيق األهداف والغايات المؤسسية للمركز والتي تضمن تنفيذ الرؤية والرسالة وقيم المركز وخططه اإلسترات

م تحديد لذا قد توالمبادرات والمشاريع وعمليات المركز التشغيلية بشكل يعزز مفاهيم اإلستدامة في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية. 

المستدامة، مدخالت إستراتيجية المشتريات بناًء على المخاطر المتعلقة بعمليات الشراء، واألولويات والمحركات المؤثرة على نظام إدارة المشتريات 

 والسياق العام المؤسسي لعمل المركز.
 

المشتريات، فقد قامت الشعبة وبالتعاون وإستراتيجية يمكن فريق القيادة بالمركز شعبة العقود والمشتريات للتطبيق الفاعل واألمثل لسياسة 

 مع الوحدات التنظيمية المعنية بالمركز بتفعيل ما يلي:
 

 دليل إدارة عالقات الموردين. -

 إنشاء سياسة وإستراتيجية المشتريات. -

 وإجراءات المشتريات. تصميم عمليات -

 تعزيز وترسيخ مفاهيم اإلستدامة والحوكمة المؤسسية. -
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 المستدامة  المشترياتمحركات وأهداف |     6

 

 ً  :المستدامة المشتريات محركات: أوال

 

المستدامة وربطها باستراتيجية حرصاً من اإلدارة العليا بالمركز على تفعيل دور المشتريات المستدامة، فقد سعت إلى تحديد محركات المشتريات 

 خاصة بالمشتريات المستدامة، وفقاً كما يلي:

 

  تحقيق ممارسات المشتريات العادلة:

ظ ويتمثل ذلك في توفير فرص عادلة للمشاركة في العطاءات والترسية وتقييم األداء وفرص التحسين وتسليم الدفعات المالية المستحقه والحفا

 الخاصة بالشركات، وفقاً لمحاور المحركات التالية:على خصوصية المعلومات 

 

: يحرص المركز على نشر ثقافة وأخالقيات العمل المؤسسي بين الموظفين، بما في ذلك إدارة تعزيز أخالقيات العمل المؤسسي •

كفاءة أداء الموردين العالقات مع الموردين لضمان تحقيق مفاهيم العدالة والنزاهة والفرص المتكافئة، مما سيعزز ذلك في رفع 

 والذي سيخدم تحقيق أهداف ورؤية ورسالة المركز. 

: حرصاً على تفعيل دور الموردين في تفعيل دور االستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية، يتم تطبيق مبادىء تعزيز التزام الموردين •

م األثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية لعمليات الشراء مما الممارسات العادلة لعمليات الشراء، ابتداءاً من سلسلة التوريد وتقيي

 سيسهم ذلك في رفع تحسين أداء الموردين. 

: يحرص المركز على حصر احتياجات وتوقعات أصحاب العالقة بشكل دوري ومتعمق فيما يتعلق إدارة توقعات أصحاب العالقة •

 واستطالعات الرأي وقنوات التواصل الرسمية األخرى. بمفاهيم االستدامة، من خالل عقد االجتماعات الدورية 

: يلتزم المركز بجميع القوانين والتشريعات ذات العالقة بعمليات الشراء، وذلك تحقيقاً لمفاهيم الشفافية التشريعات والقوانين •

  والنزاهة وحوكمة عمليات الشراء بشكل يضمن الحفاظ على االموال العامة وترشيد االنفاق الحكومي.

: سعياً من إدارة المركز على تعظيم االستفادة من المشتريات، تقوم شعبة العقود والمشتريات تعزيز القيمة االقتصادية للمشتريات •

الصيانة  -بتحليل تكلفة دورة حياة المنتج والذي يشمل )قيمة شراء المنتج، قيمة التركيب والتشغيل، وخدمات ما بعد البيع 

 المنتج(.  ، والتخلص من -والضمان 

 

  تحقيق اإلستدامة البيئية:

ة بالبيئة، تسعى إدارة المركز إلى عملية تعزيز تطبيق مفاهيم االستدامة البيئية من خالل ضبط عمليات المركز التشغيلية وتحويلها إلى عمليات صديق

للمعايير،  الى سلسلة التوريد وتقييم اداء الموردين وفق، والتي تنعكس بدورها ع14001:2015وفق متطلبات معايير المواصفة القياسية الدولية أيزو 

 ووفقاً لمحاور المحركات التالية:

 

: يحرص المركز على توفير بيئة آمنة الدارة عمليات المركز الداخلية والخارجية والتي تؤثر وتتأثر بالمجتمع المحيط بالمركز. المتعاملين •

الكربوني على البيئة وترشيد استهالك الموارد البيئية وتمكين عمليات إعادة التدوير، وذلك كما تولي قيادة المركز أهمية خفض االثر 

 بما يتماشى مع توقعات المتعاملين. )راجع نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المعتمد بالمركز(.
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  تعزيز اإلستدامة المجتمعية )المسؤولية االجتماعية(:

أعضاء تحرص إدارة المركز على التنمية المستدامة للمجتمع، من خالل تعزيز العمل التطوعي لدى موظفي المركز، وتعزيز العمليات الشرائية من 

، وكذلك المؤسسات والجمعيات التعاونية التي تدعم اإلقتصاد والمجتمع المحلي، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 قاً لمحور المحرك التالي:وف

 

كبة التوجهات الحكومية ذات العالقة بتمكين االستدامة  السياسة العامة والتوجهات الحكومية: • توجه قيادة المركز بضرورة موا

، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أعضاءاالجتماعية واالقتصادية من خالل دعم المشتريات من 

كات معهم. كما تسعى اإلدارة إلى االلتزام بالقوانين والتشريعات التي تدعم إدارة الموارد )المالية وغير المالية( المتا حة وتعزيز الشرا

 لها بشكل فعال وبكفاءة عالية مما يعزز من رفع الميزة التنافسية للمركز.  

 

 ً  :المستدامة المشتريات أهداف: ثانيا

 تحديد أهداف المشتريات المستدامة بعد تحديد استراتيجية المشتريات المستدامة ومحركاتها، وذلك وفقاً لما يلي:تقوم إدارة المركز ب
 

 المشتريات العادلة: 

 .E-Supply% من مشتريات تقنية المعلومات على نظام 50طرح نسبة  -

 %.100التقييم العادل )الممنهج والموضوعي( ألداء كافة الموردين بنسبة  -
 

 اإلستدامة البيئية:

% لتقييم الموردين الملتزمين بأفضل الممارسات البيئية والصحة والسالمة وتقديم الموردين لشهادات أو 15تخصيص نسبة  -

 اعتمادات دولية ذات العالقة.
 

 اإلستدامة االجتماعية )المسؤولية االجتماعية(:

عاقدات المعتمدة لصالح أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية % من قيم الموازنات المرصودة للمشتريات والت20تخصيص نسبة  -

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 % مع المؤسسات التي تدعم المجتمع المحلي من موردي مواد التموين.100التعاقد بنسبة  -

 

 تسجيل وتصنيف الموردين|     7

وارفاق الرخصة التجارية سارية المفعول وارفاق شهادة عضوية في  الخاص بالمركز يقوم المورد بالتسجيل من خالل الموقع االلكتروني  •

  مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في حال عضويته في المؤسسة.

ية حكومة دبي الذك من قبل مؤسسة GRPتقوم شعبة العقود والمشتريات بطلب تسجيل الموردين في نظام تخطيط الموارد الحكومية  •

 من قبل الموردين )حسب رغبة المورد(. E -Supplyوكذلك التسجيل في نظام 

لتحليل األسواق المؤثرة على النشاط المعتمد في المركز ، وفقاً األسواق وتقوم شعبة العقود والمشتريات بتصنيف الموردين على حسب  •

 :احتياجات المركز وتوريدها كالتالي

 

 مواد غذائيةال سوق/نشاط تجارة المالبس سوق/نشاط
خدمات اإلعالم والتصوير  سوق/نشاط

 والمونتاج

أجهزة وبرمجيات سوق/نشاط 

 وخدمات تقنية المعلومات

 خدمات المواصالت سوق/نشاط خدمات صيانة المباني سوق/نشاط خدمات التموين سوق/نشاط ستشاريةاإلخدمات ال سوق/نشاط

 ثاثاأل توريد سوق/نشاط خدمات الترجمة سوق/نشاط
خدمات تنظيف المباني و  سوق/نشاط

 توفير المستخدمين
 مطبوعاتال سوق/نشاط

 قرطاسيةال سوق/نشاط خدمات حراسة المباني سوق/نشاط اتديكورال سوق/نشاط خدمات التعهيد سوق/نشاط

 يةخدمات التدريبال سوق/نشاط
 بيع األجهزة اإللكترونية سوق/نشاط

 )أجهزة(
 سفرياتالمكاتب  سوق/نشاط خدمات مكافحة الحشرات سوق/نشاط

 تنظيم الفعاليات سوق/نشاط أخرى أسواق و نشاطات
خدمات بيع الزهور والنباتات  سوق/نشاط

 وصيانتها
 اإلعالندعايا وال سوق/نشاط
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 تأهيل الموردين|     8

 

 : اآلتيتقوم شعبة العقود والمشتريات بالتأهيل المسبق للموردين، وذلك من خالل 
 

 

 اإلدارة المعنية: تقيم فنيا وتحدد طبيعة وحجم األعمال ومدى كفاءة المورد قبل التعاقد. •

 شعبة العقود والمشتريات: تقيم العروض المقدمة من الموردين ماليا بحيث يتم عرض كافة األسعار مع تحديد القيم الضريبية.  •

 

 كما يطلب من المورد توفير التالي:

 الصادرة من الجهة المختصة.  التجارية توفير الرخصة -

 توفير الشهادة الضريبية. -

 توفير البيانات البنكية.  -

 . عضوية سارية المفعول للشركات المسجلة لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةتوفير  -

 .سابقةالخبرات الفنية والمشاريع التوفير ملف الشركة وقائمة العمالء ، وتوضيح ب -

 .شهادات اعتماد الجودة إن وجدتتوفير  -

 توفير النماذج وعمليات تجريبية حال طلبها.  -

 

 و يطلب من المورد اإللتزام بالتالي:

 

دبي، لضمان الفهم المتعمق للموردين بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة  2020( لسنة 12رقم )االطالع والتقيد بقانون  -

 شعبة العقود والمشتريات في المركز.باإلجراءات المتبعة في 

االطالع والتقيد بمتطلبات نظام المشتريات المستدامة المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتقليل األثر الكربوني للمشتريات وتنمية  -

 المجتمع المستدامة.   

عمق للموردين لمحاور اإلستدامة البيئية اطالع الموردين على دليل إدارة عالقات الموردين للمشتريات المستدامة، لضمان الفهم المت -

 واالقتصادية واإلجتماعية أثناء تقديم المنتجات/ الخدمات.

 االطالع والتقيد بمتطلبات أنظمة الجودة والصحة والسالمة من خالل النظام اإلداري المتكامل.  -

 والمهنية لموضوع التعاقد.  الفنيةأن تتوفر في المورد الشروط يشترط  -

 ال يكون المورد محروما من اإلشتراك في المناقصات والممارسات التي يجريها مركز دبي لإلحصاء.يشترط أن  -

 المعنيين المسؤولين مع الدرجة األولى من قربى صلة له يكون ال فيه وأن العاملين من يكون ال أن المركز معه يتعاقد من في يشترط -

 .بالتعاقد

 د بشكل ناجح وفعال للطرفين.أية شروط أخرى تلزم التمام عملية التعاق -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RCC.FP.FW03 AR v6.1 2021-6 Ref. No / مرجعيالرقم ال

 

     
 

8 
 

8 
 

Document Classification: General 

خارجيتصنيف المستند:   

 

 تقييم وتكريم الموردين   |  9
 

تقوم شعبة العقود والمشتريات بتقييم أداء الموردين بشكل نصف سنوي وفق معايير محددة وبما يضمن توافق المواد / الخدمات  •

 المقدمة مع متطلبات المركز، ومن ثم يتم إخطار الموردين بنتائج التقييم بكل شفافية. 

 فوفة تقييم األداء أدناه:تقوم شعبة العقود والمشتريات بتصنيف نتائج تقييم الموردين وفق مص •

 مصفوفة تقييم أداء الموردين: 
 

/ الخدمات الموادمزودي  #  النقاط 

1 

 25 التوريد في الوقت المتفق عليه

 قام المورد بالتوريد حسب االتفاق بالعقد

 )قام المورد بتوريد المواد/الخدمات كاملة وفقاً للوقت المتفق عليه مسبقاً(.
25 

 يوما  14-1بتأخير التسليم من قام المورد 

 يوماً(. 14إلى  1)قام المورد بتوريد المواد/الخدمات ناقصة أو قام بتوريدها ولكن مخالفة للوقت المتفق عليه مسبقاً من 
20 

 يوما  21-15قام المورد بتأخير التسليم من 

 يوماً(. 21إلى  15للوقت المتفق عليه مسبقاً من)قام المورد بتوريد المواد/الخدمات ناقصة أو قام بتوريدها ولكن مخالفة 
15 

كثر من   يوما  21قام المورد بتأخير التسليم أ

كثر من   يوماً(. 21)لم يقم المورد بتوريد المواد/الخدمات أو قام بتوريدها ناقصة أو مخالفة للوقت المتفق عليه مسبقاً أ
0 

2 

 25 االلتزام بجودة المنتجات/ الخدمات عند التسليم 

 %100تقديم المنتج / الخدمة وفق المواصفات أو عقد االتفاق بنسبة 

 )التزم المورد بكافة المواصفات المتفق عليها حسب االتفاق بشكل كامل ومرض تماماً(.
25 

 %75تقديم المنتج / الخدمة وفق المواصفات أو عقد االتفاق بنسبة 

 حسب االتفاق بشكل جيد(.)التزم المورد بأغلب المواصفات المتفق عليها 
20 

 %50تقديم المنتج / الخدمة وفق المواصفات أو عقد االتفاق بنسبة 

 )التزم المورد ببعض المواصفات المتفق عليها حسب االتفاق بشكل مقبول(.
15 

 %0تقديم المنتج / الخدمة وفق المواصفات أو عقد االتفاق بنسبة 

 عليها(.)لم يلتزم المورد بالمواصفات المتفق 
0 

3 

 15 التواصل و سرعة االستجابة

 ممتاز  -على الحصول على التغذية الراجعة  و سهولة الوصول للشخص المعني، و حرص الشركة  الرد على كافة االستفسارات، 

 للتحسين المستمر على الخدمات/المواد()قيام المورد بالرد على االستفسارات بشكل كامل ومرض أو قيامه بالمبادرة في متابعة آراء المتعاملين والسعي 
15 

 جيد جدا -على الحصول على التغذية الراجعة  و سهولة الوصول للشخص المعني، و حرص الشركة  الرد على كافة االستفسارات، 

 والسعي للتحسين المستمر على الخدمات/المواد()قيام المورد بالرد على معظم االستفسارات بشكل كامل ومرض أو قيامه بالمبادرة في متابعة آراء المتعاملين 
10 

 جيد -على الحصول على التغذية الراجعة  و سهولة الوصول للشخص المعني، و حرص الشركة  الرد على كافة االستفسارات، 

 )قيام المورد بالرد على بعض االستفسارات بشكل جيد(
5 

 ضعيف –على الحصول على التغذية الراجعة  للشخص المعني، و حرص الشركة و سهولة الوصول  الرد على كافة االستفسارات، 

 )عدم قيام المورد بالرد على االستفسارات بشكل مرض أو التأخر في الرد على االستفسارات بشكل غير مقبول أو مبرر(
0 

4 

 20 خدمات ما بعد التعاقد

 االستمراية في تقديم الدعم للخدمة / المنتج )ممتاز(

  يقوم المورد بااللتزام باستمرارية تقديم خدمات ما بعد التعاقد بشكل مرض كتمديد فترة الضمان أو استبدال المواد التالفة بشكل سريع(  )أن
20 

 االستمراية في تقديم الدعم للخدمة / المنتج )جيد جدا(

 بشكل مرض كتمديد فترة الضمان أو استبدال بعض المواد التالفة بشكل سريع نسبياً()أن يقوم المورد بااللتزام النسبي باستمرارية تقديم خدمات ما بعد التعاقد 
15 

 االستمراية في تقديم الدعم للخدمة / المنتج )جيد(

 )أن يقوم المورد بااللتزام المحدود باستمرارية تقديم خدمات ما بعد التعاقد بشكل جيد(
10 

 المنتج )ضعيف(االستمراية في تقديم الدعم للخدمة / 

 )أن ال يقوم المورد بااللتزام باستمرارية تقديم خدمات ما بعد التعاقد أو االخالل بشروط االستبدال(
0 

 

واستمرارية األعمال (والصحة والسالمةواالقتصادية واالجتماعية البيئة بمعايير اإلستدامة )جوانب االلتزام بالمواصفات المتعلقة    15 

الحصول على شهادات دولية أو محلية في االلتزام  المعمول بها في المركز أو المذكورة في العقد + ومعايير االستدامة االقتصادية واالجتماعية  واستمرارية االعمال االلتزام بشروط وتعليمات أنظمة البيئة والصحة والسالمة 

 واالجتماعية/ استمرارية االعمال ومعايير االستدامة االقتصادية البيئي/ الصحة والسالمة
15 

المعمول بها في المركز أو المذكورة في العقد فقط من غير الحصول على شهادات دولية أو محلية في ومعايير االستدامة االقتصادية واالجتماعية واستمرارية االعمال االلتزام بشروط وتعليمات أنظمة البيئة والصحة والسالمة 

 ومعايير االستدامة االقتصادية واالجتماعية/ استمرارية االعمال الصحة والسالمة االلتزام البيئي/
10 

ومعايير ولكن من غير االلتزام بشروط وتعليمات أنظمة البيئة والصحة والسالمة  معايير االستدامة االقتصادية واالجتماعية /استمرارية االعمال /الحصول على شهادات دولية أو محلية في االلتزام البيئي/ الصحة والسالمة

  المعمول بها في المركز أو المذكورة في العقداالستدامة االقتصادية واالجتماعية واستمرارية االعمال 
5 

المعمول بها في المركز أو المذكورة في العقد وعدم الحصول على شهادات دولية أو محلية في دية واالجتماعية واستمرارية االعمال ومعايير االستدامة االقتصا ات أنظمة البيئة والصحة والسالمةعدم االلتزام بشروط وتعليم

 /االستدامة االقتصادية واالجتماعية/ استمرارية االعمال االلتزام البيئي/ الصحة والسالمة
0 

ــــاط ــــ ـــ ـــ ــــالي النقــ ــــ  100 إجمـــ
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 تصنيف نتائج تقييم أداء الموردين:

 نتيجة تقييم األداء التقييم النتيجة الرقم

 ممتاز 100الى  95من  1

 تكريم المورد  •

اإلبقاء على نفس الدرجة أو رفع سقف الفرص التحسينية بناء على نوع  •

 الخدمة / المواد المقدمة

 جيد جداً  94الى  85من  2
الفرص التحسينية بناء على نوع  اإلبقاء على نفس الدرجة أو رفع سقف •

 الخدمة / المواد المقدمة

 جيد 84الى  75من  3
اإلبقاء على نفس الدرجة أو رفع سقف الفرص التحسينية بناء على نوع الخدمة 

  المواد المقدمة /

 مقبول 74الى  65من  4
التواصل مع المورد البداء المالحظات بغرض تطوير ورفع األداء وإعادة  •

 الموردتأهيل 

 دون المستوى 64الى  0من  5
تعليق/ أو حظر التعامل مع المورد بناء على نوع الخدمة / المواد  •

 المقدمة
 

 

 إعادة تأهيل الموردين: 

تقييم تقوم شعبة العقود والمشتريات باعادة تأهيل الموردين بناًء على درجات تقييم أداء الموردين، حيث يتم التواصل مع المورد الحاصل على 

التي يجب "مقبول" الطالعه على نتيجة التقييم كتابياً وابداء المالحظات الخاصة لذلك بغرض تحسين األداء واتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة 

 أن يتبعها المورد لرفع مستوى الخدمات/المنتجات المقدمة للمركز.

 

حظر  تمنح شعبة العقود والمشتريات فرصة واحدة فقط للمورد الحاصل على تقييم "مقبول" لتحسين أدائه، وإذا لم يطرأ أي تحسين على األداء يتم

 التعامل مع المورد. 
 

 

 قياس سعادة الموردين|     10

 

كة للنهوض بمستوى الخ دمات في إطار تطوير وتحسين الخدمات واالرتقاء بأداء عملية التوريد، ولتحقيق تواصل متميز مع الموردين، وتعزيز الشرا

المقدمة، يقوم مركز دبي لإلحصاء بتنفيذ استبيان سعادة الموردين للوقوف على مستوى وجودة العالقة معهم ضمن محاور ومستويات مختلفة ، 

 يث يتم هذا االستبيان بشكل نصف سنوي مع كافة الموردين.  ح
 

 

 معالجة المنازعات|     11

 

دبي أو الفصل بين بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة  2020( لسنة 12رقم )في حال حدوث نزاع بين الطرفين يتم الرجوع الى قانون  •

 دبي.بالطرق الودية واالجتماعات وفي حالة عدم االتفاق يتم اللجوء لمحاكم الطرفين 
 

 

 الشكاوى والتظلمات الخاصة بالموردين|     12

أو عبر  لمركزيتم استالم الشكاوى والتظلمات الخاصة بالموردين عن طريق البريد اإللكتروني، أو اإلجتماعات الموثقة، أو عبر اإلستبيان الذي يطلقه ا

ليتم البت في الشكوى وإفادة المورد، أو تحال الشكوى إلى  الجهة المعنيةالشكوى على  وتعرض . بوابة الشكاوى اإللكترونية الموحدة لحكومة دبي

.اللجنة المختصة في حال تطلب األمر  
 

 متاح للموردين قنوات التواصل أدناه :

https://ecomplain.dubai.gov.ae/ 

info@DSC.gov.ae 
 

 

 

https://ecomplain.dubai.gov.ae/

