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 بوزارة التربية والتعليم  دليل املوردين

 مقدمة 

دليل إجراءات املشتريات الرقمية في الحكومة    اعتماد، وبمناسبة  رضا املتعاملين وسعادة املوردينحرصا من الوزارة على  

تقديم دليل مبسط للموردين ملساعدتهم  في    فإننا نرغب م،  2021( لسنة  142، بموجب قرار وزير املالية رقم )االتحادية

  علية وتوضيح أداء ومخاطر املورد بشكل مختصر يسهل    به،والتعريف بدور املورد وآليه تسجيله ومعايير التأهيل الخاصة  

التفاصيل واإلجراءات  لالطالع على  الرجوع إلى دليل إجراءات املشتريات الرقمية  ويمكن للمورد  ،  معرفة التزاماته وواجباته

 الواجب اتباعها. 
 

 تسجيل املوردين 

تسجيل املوردين بشكل رقمي في قاعدة البيانات في وزارة املوارد املالية، تتم عبر رابط تسجيل موحد متوفر فاملوقع  يتم  

 االلكتروني يوضح فيه شروط التسجيل والوثائق املطلوبة.  
 

نظام، ويتم  تقديم بيانات التواصل الخاصة به عند التسجيل في المن خالل  النظام،    يتم تسجيل املورد بشكل ذاتي عبر

بتقديم كافة البيانات واملعلومات املطلوبة حسب التصنيف  ار  ياالختالذي ينتمي املورد إليه، مع دعم  التصنيف  تحديد  

 .الذي ينتمي إليه، حيث سيجري النظام فحص تلقائي مزدوج للتحقق من صحة البيانات
 

مع    
ً
مسبقا املسجلين  املوردين  رفض  سيتم  التكرار  حالة  التصنيف،  إخطارهمفي  في  تغيير  أي  حالة حدوث  يجب  و   ، في 

 النظام. ي التحديث على بيانات املورد ف
 

املستفيد    ويستثنى من ذلك التربية والتعليم تتم من قبل  التي  عملية تسجيل  الطالبة    وزارة  اإلدارة  بين    وإدارة بالتنسيق 

 املوارد املالية لتسجيل املستفيد. 
 

 : تعريف املستفيد 

مقابل خدمات أو منتجات تم بيعها، ويتم تصنيفه    وزارة التربية والتعليمالفرد الذي يستحق مقابل مادي من  د هو  املستفي

 كمستفيد ملرة واحدة فقط ليتم تقديم التعويض.  
 

 شروط تسجيل املستفيد:  

 . موافقة من إدارة املوارد املالية على طلب التسجيل -1

 يحتوي الطلب املعتمد على نموذج لألسباب واملبررات مع بيان توصيات الجهة الطالبة لتسجيل املستفيد.  أن  -2

تقديم املستفيد معلوماته للرابط املشترك لوزارة التربية والتعليم ويتحمل املستفيد مسؤولية دقة البينات املقدمة   -3

 على النظام الرقمي.  
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 االطالع على العطاءات 

واالحكام   الشروط  قبول  املوردين  على  يتعين  التسجيل  في  عند  الحكومة  الواردة  في  الرقمية  املشتريات  إجراءات  دليل 

  استكمال على املوردين  يتعين  و النظام،  ي  على العطاءات والتفاصيل املرتبطة بها ف  االطالعوسيتمكن املورد من  ،  االتحادية

على املناقصات العامة التي    االطالعسجلين  امليمكن للموردين غير  ، و ت املطروحةاالجراءات لتأهيلهم للمشاركة في املناقصا

 يتم نشرها على املوقع االلكتروني من قبل الوزارة.  
 

 أنواع املوردين 

 انواع املوردين كاآلتي: 
 

الخدمات في الدولة  الشركات املتواجدة في دولة االمارات العربية املتحدة وتقدم املنتجات و/ أو   :  املورد املحلي 

 .تقع في املنطقة الحرة في الدولة ولكنها ال 

 . الشركات املوجودة في املنطقة الحرة داخل الدولة :  مورد املنطقة الحرة 

 .الشركات املوجودة خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة وليس لها فرع في الدولة :  املورد األجنبي 

منهم بإنتاج    إماراتية ذات دخل متواضع أو دون دخل يقوم أحد أفرادها أو مجموعةهي أسرة   :  األسرة املنتجة 

 سلع أو خدمات يتم بيعها للحصول على مردود مالي يساهم في رفع املستوى املعيش ي لها. 

أصحاب العمل  

 الحر:  

أو الدولة  في  املقيمين  األفراد  ويمكنهم    من  حر  عمل  رخصة  لديهم  الذين  الدولة    تقديم خارج 

 .الخدمات للجهات االتحادية

املنشآت الصغيرة  

 واملتوسطة:  

 أدناه  الجدول  في موضح  هو  كما االقتصاد  وزارة  قبل  من املعتمد لتصنيفها  وفقا

 

 املنشآت الصغيرة واملتوسطة تصنيف  
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 تأهيل املوردين  

 على املشاركة في  هي  
ً
املناقصات التي تطرحها الجهات االتحادية، تشمل العملية تقييم  عملية يباشر بها املورد كي يصبح قادرا

لإلمكانات الفنية للمورد ذات العالقة والتحقق من الجودة )اجراء زيارات ميدانية/ عروض تجريبية ميدانية( للتحقق من  

 الرقمي. صحة املتطلبات الصحية وشروط السالمة. مع العلم أنه تتم العملية بأكملها على نظام املشتريات 
 

 معايير التأهيل تشمل الجوانب التالية:  

 ) الساريةنوع الشركة /الرخصة التجارية  )هيكلية الشركة وملكيتها  –

 على مدار الثالث سنوات  خاألعمال / الالسمعة التجارية املوثوقة وسجل  )سجل الشركة   –
ً
دمات املماثلة املنفذة سابقا

 .  (السابقة

 .ضمان الجودة –

 .في السوق املحليةتوفر خبرات سابقة  –

 الحاجة(.  عند  )نظام إدارة الصحة والسالمة/نظام إدارة املسائل البيئية  –

 ة(.  االتحاديباملقارنة مع احتياجات الجهة )إمكانيات التوريد  –

 املال(.  القيمة مقابل ) املشتريات املستدامة  –

 كة.  الوضع املالي للشر  –

 )إن وجدت( كجزء من التأهيل.   تقديم سجل وشهادة القيمة الوطنية املضافة –
 

موجز يتعين على املورد تقديم املعلومات بشأنه وتحميل الوثائق الالزمة املتعلقة بالنوع الذي  جدول أدناه (  1)وامللحق رقم 

 لنوع املورد. و يندرج تحته املورد، 
ً
 يحتوي على ملخص للمستندات املطلوب تقديمها طبقا

 

 املورد   ومخاطر   أداء 

إجراء هذه العملية بشأن املوردين من الفئتين االستراتيجية والحرجة كل سنة في موعد إبرام العقد من كل عام  يتم   .1

 على  
ُ
الحصول رسميا أجل  )كإجراء وقائي( من  املورد  أداء  العملية على قياس  العقد، وتنطوي هذه  نهاية مدة  في  أو 

 ت التطوير وأي مخاطر ذات صلة باملورد املعني. املالحظات االرتجاعية من الوحدة التنظيمية وتحديد مجاال 

 بكل مراحلها على نظام املشتريات   .2
ً
ذ عملية تحليل أداء املوردين واملخاطر رقميا نفَّ

ُ
 . الرقميت

يتمثل الهدف الرئيس ي من هذه العملية في مراجعة وتقييم عالقات املوردين حتى يتسنى تقديم معلومات ارتجاعية   .3

حدة التنظيمية للمشتريات، وتحديد مجاالت التحسين لتعزيز نطاق املشاركة املستمرة. وتمتاز  وافية إلى املورد والو 

وخفض   املوردين  أداء  مستوى  تدني  عن  الناجمة  املخاطر  من  الحّد  في  القصوى  باألهمية  املوردين  أداء  مراجعة 

 تكبد الجهة االتحادية نفقات كبيرة. الخسائر املالية )إن وجدت( الناجمة عن االعتماد املفرط على املوردين حيثما ت
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 قييم أداء املوردين ت 

 للمعايير واإلرشادات باستخدام املقاييس التاليةيتم 
ً
 : تقييم أداء املوردين طبقا

 . مستوى أداء الخدمة –

 .جودة املنتجات/الخدمات )بما في ذلك عمليات التوريد في امليعاد املحدد( –

 . درجة التنظيم واإلدارة –

 . اختالفات أو نزاعاتأي   –

حرزة في مؤشرات األداء الرئيسية بصفة مستمرة )إن وجدت( –
ُ
 .النقاط امل

 . معايير أخرى  –
 

 على سبيل املثال ال الحصر: ومنها  تتبع املعايير التالية لتحديد املوردين ذوي األداء الضعيف، 

 مراجعات ربع سنوية متتالية ألعمالهم.عدم استيفاء املوردين ملؤشرات األداء الرئيسية خالل ثالث  –

 ( نتيجة مراجعة أداء املشتريات. 5)من أصل  2تسجيل نقاط تقل في مجموعها عن  –

تقارير تصعيد من قبل الوحدة التنظيمية الطالبة كل عام حول األمور املتعلقة بضعف األداء أو    3صدور أكثر من   –

 الجودة.

ون مع الوحدة التنظيمية الطالبة )كلما لزم ذلك( إيقاف املوردين واالستغناء  جوز للوحدة التنظيمية للمشتريات بالتعاي

 الى أدائهم. )تعميم ذلك لإلدارات(
ً
 .عن خدماتهم استنادا

 

إذا كان أداء املورد دون املستوى بشكل ملحوظ، فيجوز للوحدة التنظيمية للمشتريات )بالتعاون مع الوحدة التنظيمية  

 .مناقصة جديدة الختيار مورد بديلالطالبة( إجراء  
 

عمليات    يتم حول  وتعقيباتهم  مالحظاتهم  على  للوقوف  والحرجين  االستراتيجيين  املوردين  إلى  سنوية  استبيانات  إرسال 

 الشراء وتحديد مجاالت التحسين.

املوردين،   مالحظات  على  الحصول  ميتم  بعد  التعامل  بهدف  االستراتيجية  باملبادرات  قائمة  التحسين  إعداد  مجاالت  ع 

    والعمل عليها. ومعالجتها وتكليف أفراد وتحديد أطر زمنية ملراقبتها 

 استبعاد املوردين  

 تشمل الحاالت التي يتم استبعاد املوردين من املشاركة في عملية طلب تقديم العروض ما يلي:  

 هة االتحادية املعنية. عندما اليلبي العطاء الفني املقدم من املورد الحد األدنى املطلوب من الج  •

 عندما اليقدم املورد عرض األسعار الخاص به حسب طلب تقديم العروض   •

 عندما اليلتزم املورد بالجداول الزمنية املقترحة في طلب تقديم العروض. •

 ثبوت مخالفة العطاء ألي من التشريعات املعمول بها في الدول.   •

 أخالقية. في حالة أكتشاف قيام املورد بممارسات غير  •
 



 

 005م م  2022وزارة التربية والتعليم دليل املوردين   

 6 من  5 صفحة رقم
 

 

الالزمة املتعلقة بالنوع الذي يندرج تحته املورد، ويحتوي على  ( جدول موجز يتعين على املورد تقديم املعلومات بشأنه وتحميل الوثائق 1امللحق رقم )

 لنوع املورد.
ً
 ملخص للمستندات املطلوب تقديمها طبقا
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 ثر. لتفاصيل أك للحكومة االتحاديةمالحظة يتم الرجوع إلى دليل إجراءات المشتريات الرقمية 


