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المقدمة 

أطلقت إدارة المشتريات والدعم اللوجستي بمؤسسة التنمية االســـــــــــــريـة 
دليل الموردين وذلك ألهمية تطوير المنظومة الشرائية ورفع مستـــــــــــــوى 
تقديم الخدمات المؤسســــــية ضمن األنظمة والقــوانين والــــلوائـح، وذلـــــك 
إلسعاد المتعاملين، والحفاظ على اعلى مستويات التميز واالبـــــداع، حيـــــث 
ُتولي مؤسسة التنمية االسرية الشركات والمؤسسات أهمية بالغة لضمان 
جودة مشاريعها وخدماتها وموادها، والتي تستدعي الى طرح مجــــــــموعــــة 
من العطـــاءات الســــنويـــة المتنــوعـــــة ذات الفئـــات الشــــــرائـيـــة المختـــلفـــــة، 
وذلــك من خـــــالل ممارســــــة اعمالـــــها ومشتـــــرياتـــــها بمهنيـــة وشــفافـــيــــة 

ومصداقية وتكافؤ الفرص، بما يحقق غاياتها وأهدافها االستراتيجية.
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الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية 
لمؤسسة التنمية االسرية

الرؤية

الرسالة

القيم

التنمية االجتماعية المستدامة ألسرة واعية ومجتمع متماسك.

اإلسهام الحضاري في تطوير مجاالت 
التنمية االجتماعية المستدامة وتحقيق رفاه األسرة والمجتمع 

بكفاءة عالية في األداء المؤسسي التشاركي.

الريادة: 
القدرة على خلق القيمة المضافة والسبق في مجال العمل من 

خال المبادرة والقابلية لتنفيذ أعمال تلبي احتياجات العماء 
واالستخدام األمثل للموارد المتاحة.

التواصل:
تعتمد المؤسسة سياسة االتصال والتواصل اإليجابي 

المثمر داخلي وخارجي للوصول إلى تحقيق أهداف المؤسسة.

التالحم:
تضافر جهود مؤسسة التنمية األسرية للعمل يدًا بيد 

من أجل تحقيق استقرار األسرة وتماسك المجتمع.

مبدأ العدالة:
تحقيق اإلنصاف بين كافة أفراد المجتمع في حقوقهم وواجباتهم 

والمساواة القانونية واالجتماعية واحترام الفرد في أقواله وأفعاله 
بطرقة تصل باألفراد والمجتمع إلى االستقرار النفسي واالجتماعي.
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الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية 
لمؤسسة التنمية االسرية

القيم

العمل بروح الفريق:
ثقافة العمل المتكامل للموارد البشرية كأسرة واحدة 

بأهداف واحدة ونتائج واحدة ومنظومة عمل موحدة 
ومفهومة لدى الجميع.

االحترام:
تشمل كافة المتعاملين الداخليين والخارجيين بحيث 

يمكن ألي زائر للمؤسسة أو متعامل معها أن يشعر 
باحترام الموظفين لبعضهم وله وألي متعامل آخر.

الشفافية والمصداقية:
الصدق والمساواة في التعامل مع العماء الداخليين والخارجيين 

وبث الثقة لدى األطراف األخرى في كافة الممارسات 
المهنية واألخالقية.

التمكين:
نؤمن بالقدرات الكامنة واإلبداعات لدى الموظفين من خالل 

تزويدهم باألدوات والمعارف والتدريب والتوجيه والصالحيات 
الالزمة لتنفيذ األعمال والمشاريع بما يعزز من تلبية احتياجات 

المتعاملين ويرفع من كفاءة وإنتاجية العمل.
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إدارة المشتريات والدعم اللوجستي 

تعتبر االدارة من الوحدات التنظيميـــة الحيــــوية فـــي 
مؤسســـة التنــميـــة االسريـــة حيث ينـــاط بها مهــــام 
تلبية احتياجــات كافة قطاعــــات وإدارات المؤسســـــة 
من المـــــواد والخدمـــات عن طــريق طــرح العطــــــاءات 
والمـــزايـــدات كـــما تعتبر واجهة المؤسسة الرئيسية 
فـــي التعـــاقدات مع األطـــراف الخارجية بـــما يضــمن 
استمرارية تقديم خدماتـــــها بجودة وانتاجيـــة عـــاليـــة 

وبأســـرع وقــــت مما يسهم في تطـــــــويـــر األداء 
واالنتاجية وخفــض النفــقـات.ل

صمم هذا الدليل ليكون مرشدًا للموردين الراغبين بالتعامل مع 
مؤسسة التنمية االسرية بخصوص كافة االجراءات المتبعة في 

المؤسسة للمشاركة في العطاءات والمشتريات
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إدارة المشتريات والدعم اللوجستي 

رئيس قسم العقود

إخصائي عقود

محلل عقود

 مدير إدارة المشتريات
والدعم اللوجستي

 مدير إدارة المشتريات
والدعم اللوجستي

مساعد إداري

 مسؤول
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مسؤول ضيافة

 مندوب
عالقات حكومية

مسؤول تشريفات

موظف إستقبال

 منسق
دعم لوجستي

منسق ضيافة

 رئيس
قسم المشتريات

منسق مشتريات

مسؤول مشتريات

مندوب مشتريات
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 الهيكل التنظيمي
  إلدارة المشتريات والدعم اللوجستي
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إدارة المشتريات والدعم اللوجستي 

 المرحلة األولى:ا
 التسجيل كمورد جديد في حكومة ابوظبي لنظام الساب اريبا

 يقوم المورد/المقاول بالدخول الى01
 www.fdf.gov.aeالموقع االلكتروني التابع لمؤسسة التنمية االسرية

يقوم المورد بالدخول الى القسم الخاص بالمناقصات والمزايدات والضغط على اسعاد الموردين02

يقوم المورد/المقاول بالضغط على الحصول على دليل تسجيل الموردين03
لمعرفة خطوات التسجيل في حكومة ابوظبي من خالل نظام الساب اريبا

 يقوم المورد/المقاول بعد تنزيل الدليل بالضغط على التسجيل كمورد جديد في حكومة ابوظبي04
 وسيقوم بنقلك الى مشتريات ابوظبي الحكومية للتسجيل في نظام الساب اريبا

 كخطوة أولى قبل التسجيل في نظام ابوظبي إلدارة الموارد الحكومية

يعتبر التسجيل كمورد في حكومة ابوظبي الخطوة األولى للتعامل مع كافة الجهات 
الحكومية التابعة إلمارة ابوظبي وذلك من خالل التسجيل في نظام الساب اريبا 

وتليها الخطوة الثاني وهي التسجيل في مؤسسة التنمية االسرية في نظام 
ابوظبي إلدارة الموارد الحكومي بالتعاون مع دائرة االسناد الحكومي ويقتصر 

التسجيل في المؤسسة على الشركات الصادرة رخصتها التجارية من دائرة 
التنمية االقتصادية إلمارة ابوظبي عبر الخطوات التالية: ت
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إدارة المشتريات والدعم اللوجستي 

 المرحلة األولى:ا
 التسجيل كمورد جديد في حكومة ابوظبي لنظام الساب اريبا

 بعد تجهيز المستندات يتم الضغط على الموردون المرخصون من دائرة التنمية االقتصادية06
 إلمارة ابوظبي وسيقوم بنقلكم الى نظام الساب اريبا للبدء بإجراءات تقديم طلب التسجيل

 وتقديمه الى القسم المختص في دائرة االسناد الحكومي للحصول على الموافقة
 على التسجيل في نظام الساب اريبا

عند االنتهاء من تقديم طلب التسجيل سيقوم القسم المختص بدائرة االسناد الحكومي07
بمراجعة طلب التسجيل والموافقة عليه او اشعاركم بأية إجراءات اخرى

فور الموافقة على طلب تسجيل الموّرد، سيوجه نظام08
 دعوة تلقائية إلى جهة االتصال بالموّرد للتسجيل في شبكة                    وهي عبارة عن استبيان 

يتم تعبئته من قبل المورد/المقاول وتقديمه الى القسم المختص في دائرة االسناد الحكومي

SAP Ariba
SAP Ariba

بمجرد انتهاء الموّرد من استكمال استبيان تسجيل الموّردين، يبدأ القسم المختص09
بدائرة االسناد الحكومي بمراجعة إجراءات التسجيل للمورد والموافقة عليها

وبذلك يكون المورد/المقاول قد اتم التسجيل في نظام الساب اريبا

بعد الدخول الى الموقع االلكتروني لمشتريات ابوظبي الحكومية يتم تجهيز المستندات التالية:ا05

رخصة تجارية / صناعية / تجارية

شهادة التسجيل الضريبي (او بيان يفيد عدم التسجيل الضريبي ضممن خطاب معتمد من الشركة)

التفويض على ورق الشركة الخاص بالشخص المخول بتقديم معلومات التسجيل نيابة عن الشركة

خطاب تأكيد الحساب المصرفي للشركة
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إدارة المشتريات والدعم اللوجستي 

 المرحلة األولى:ا
(ERP) التسجيل في نظام ابوظبي إلدارة الموارد الحكومية

يتيح التسجيل في نظام ابوظبي إلدارة الموارد الحكومية الفرصة للمورد/المقاول01
 إلضافته في قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة لتوفير المواد والخدمات الالزمة لنا

 ويقتصر التسجيل في المؤسسة على الشركات الصادرة رخصتها التجارية من
 دائرة التنمية االقتصادية إلمارة ابوظبي والمسجلة في نظام الساب اريبا

عند االنتهاء من التسجيل في نظام الساب اريبا يتم التواصل مع سجل02
اسعاد الموردين من خالل البريد االلكتروني

 وابالغه باالنتهاء من إجراءات التسجيل في نظام الساب اريبا
  والرغبة في التسجيل في مؤسسة التنمية االسرية

 يجب توفير المستندات التالية عند الرغبة بالتسجيل في المؤسسة03

يقوم الموظف المختص في المؤسسة بالتأكد من كافة بيانات الشركة04
والمستندات المقدمة من قبل المورد/المقاول وبعد التأكد

يقوم الموظف المختص في المؤسسة بإرسال بريد الكتروني
بتعبئة استمارة تسجيل وتأهيل المورد/المقاول 

Suppliershappiness@fdf.gov.ae

رخصة تجارية / صناعية / تجارية صادرة من امارة ابوظبي
شهادة التسجيل الضريبي (او بيان يفيد عدم التسجيل الضريبي ضممن خطاب معتمد من الشركة)

التفويض على ورق الشركة الخاص بالشخص المخول بتقديم معلومات التسجيل نيابة عن الشركة
النظام األساسي / اتفاقية الشراكة

خطاب تأكيد الحساب المصرفي للشركة

 بعد استيفاء استمارة التسجيل يتم البدء بإجراءات التسجيل بالتنسيق05
 مع دائرة االسناد الحكومي يتم اشعار المورد بانتهاء التسجيل في

 النظام واضافته في سجل اسعاد الوردين
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إدارة المشتريات والدعم اللوجستي 

 المرحلة الثانية:ا
 االعالن عن المناقصة وتقديم العطاء في النظام والترسية

اإلعالن عن طرح المناقصات01
تقوم مؤسسة التنمية االسرية بطرح المناقصات في نظام ابوظبي

إلدارة الموارد الحكومية، ويتم االعالن عن المناقصات كالتالي:ا

 تقديم العطاء في النظام02

يقوم المورد/المقاول بالدخول الى الموقع االلكتروني التابع للمؤسسة03
 ا                                     واختيار القسم الخاص بالمناقصات والمزايدات  

والضغط على اسعاد الموردين ليتم الدخول الى موقع ابوظبي إلدارة
الموارد الحكومية التابع لدائرة المالية في صفحة المناقصات والمزايدات.ا

البحث عن رقم المناقصة في الخانة المخصصة لها ومن ثم عند ظهورهــــا04
اختيار المشاركة في المناقصة يتوجب االطالع على جميع االجزاء للمناقصة

من حيث: ب

الصفحة األولى والتي تحتوي على النماذج القياسية والشروط العامة للمناقصة وبيانات التواصل
وتاريخ االغالق وارفاق المستندات حيث يتم استخدام أسطر المناقصة والتي تحتوي على

البنود االلكترونية التي يتم ادراج األسعار بها من قبل المشارك.ب

يتطلب مراعاة ادخال المستندات المطلوبة في الفئة الخاصة بها كالتالي:ا
ما يتعلق بالعطاء الفني يكون في فئة الفني

وما يتعلق بالعطاء المالي يكون في فئة الجزء المالي
وباإلمكان التواصل واالستفسار مع المؤسسة عن

طريق خاصية الدردشة االلكترونية في المناقصة 

www.fdf.gov.ae 

(online discussion)

الموقع الخارجي للمؤسسة:ا

وسائل التواصل االجتماعي وهي:ا
� 

Emirates Tender : www.EmiratesTenders.com

www. fdf.gov.ae
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إدارة المشتريات والدعم اللوجستي 

 المرحلة الثالثة:ا
 الترسية

يتم إرسال خطاب ترسيه للمورد الفائز بالعطاء من خالل01
النظام االلكتروني وارسال رسالة شكر للموردين/المقاولين

على مشاركتهم في العطاء وابالغهم بأن العطاء قد تم ترسيته
على أحد الموردين/المقاولين المشاركين في العطاء

يتم اعداد العقد ومراجعته من قبل المؤسسة والمورد02
حيث يتم تسليم نسخة اصلية من العقد الى الشركة

ويتم االحتفاظ بنسخة اصلية في المؤسسة
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إدارة المشتريات والدعم اللوجستي 

 المرحلة الرابعة:ا
  االفراج عن الضمان البنكي

تقوم المؤسسة بتسليم المورد/المقاول الفائز في العطاء01
خطاب الترسية مبينًا فيه شروط الكفالة البنكية ويقوم المورد

بتسليم الضمان البنكي إلى اإلدارة المعنية في المؤسسة
ويتم اإلفراج عن الضمان البنكي بعد االنتهاء من العقد

من خالل التواصل مع مسؤول إدارة العقد

فيما يتعلق بالضمان االبتدائي، وبناًء على قرار الترسية02
يتم إعالم الموردين غير الفائزين الستالم

الضمانات البنكية االبتدائية بعد استالم
ضمان حسن التنفيذ من الفائز
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إدارة المشتريات والدعم اللوجستي 

 المرحلة الخامسة :ا
 التغيير على بنود العقود والمطالبات والشكاوي

في حال وجود أي تغيير أو مطالبات فعلى 01
المورد/المقاول المتعاقد تقديمها طبقًا لما ينص عليه العقد 

حيث يتم دراسة وتقييم الحالة والرد عليها طبقًا للتعاقد 

في حال تمت التسوية مع المورد/المقاول تنتهي المطالبة02
وخالف ذلك يحال األمر الى اإلدارة العليا للبت في الموضوع
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إدارة المشتريات والدعم اللوجستي 

 المرحلة السادسة:ا
 تقييم أداء المورد/المقاول

يجري تقييم أداء الشركات/ المؤسسات للعقود واوامر الشراء في العقود01
يتم اجراء التقييم مرتين في السنة واما أوامر الشراء فيتم اجراء التقييم
بعد االنتهاء من عملية التوريد حسب عدة معايير فعلى سبيل المثال: ل

مدى انجاز جميع الخدمات/التوريدات وفقًا لإلطار الزمني المحدد
في العقد/أمر الشراء/أمر التكليف

مدى المهنية وااللتزام بالمتطلبات التعاقدية والمواصفات الفنية
بصفة عامة والجودة في المواد/الخدمات

التواصل الفعال مع مسؤول إدارة العقد واالستجابة السريعة
للتوجيهات/التعليمات/االستفسارات

االلتزام بالقوانين واألنظمة العامة والخاصة ومعايير األمن والسالمة
واستمرارية االعمال وخطط المخاطر

الضمانات التعاقدية المقدمة للتعاقد وتسليم المقاول/المورد
للكفالة المصرفية في الوقت المحدد

 االبتكار في التقديم ألفكار مبتكرة

وبناًء على أداء المورد وحصوله على الدرجـــــــــة يتم إعطاءه أولية 
عنــــــــد طــــــرح المـنــــاقــصــــــات الــمــحـــــــدودة والتــعــــــاقــــــــــــد
باألمـــــر المبـــاشـــــــر أيضــــا، فضـــــــًال علـــى تصــنيفـــه ضــــــمــــن
الموردين الحيويين او االستراتيجين او التفاعليين او التشغيليين
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الحوافز االقتصادية للمشاريع المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة

أعلنت دائرة اإلسناد الحكومي عن الحوافز االقتصادية التاليـــــــة
في المشتريات الحكومية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة:ل

تقوم كافة الجهات الحكومية / مكتب المشتريات الحكومية بتخصيص
من مشترياتها وعقودها السنوية للمشاريع المتناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة

إعفاء كافة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
من تقديم كفالة العطاء البنكي.ؤ

إعفاء كافة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تقديم
كفالة حسن األداء شريطة أن تحتفظ الجهات الحكومية بنسبة

من قيمة كل فاتورة مستحقة عن فترة       أشهر بعد التسليم النهائي

يجب دفع كافة المستحقات إلى المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة في غضون        يوما من تاريخ الفاتورة

 يتوجب على الشركات/المؤسسات تقديم المستندات الداعمة
 بما يفيد الفئة المدرجة ضمنها (متناهية الصغر- صغيرة – متوسطة)

%15
3
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برنامج ابوظبي للمحتوى المحلي 

تلتزم مؤسسة التنمية االسرية 
بتطبيق

برنامج المحتوى المحلي
امتثاال للتوجيهات والتعاميم 

الحكومية الصادرة من
دائرة التنمية االقتصادية ابوظبي

ولهذا فإن الشركات الحاصلة 
على شهادة

وستكون لها األولوية عند ترسيه
العطاءات للمناقصات المؤسسية

ICV
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مدونة القواعد السلوكية للموردين

لقـد وضعت مؤسسـة التنمية االسرية مدونــة قواعد السلوك 
الخاصة بالموردين لضمان تطبيقهم أفضل الممارسات األخالقية 

والمهنية اثناء تنفيذ انشطتهم وعملياتهم مع المؤسسة، والذي 
يعـزز بناء عالقات استراتيجية مستقبلية وإننا نتطلع الى ان يتمسك 

الموردين والمتعاقدين بأعلى معايير قيـم السـلوك التجاري 
وامتثالهم لجميع القوانين واالحكام السـارية، فإن الحقوق 

التعاقدية المبرمة او النـاشئــة تخضع ألحكـــامهـا، وليس المقصــود
من المدونة التعديل على تـلك الشروط او االحكام
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المسؤولية المجتمعية للموردين/المقاولين 

ُتعد المسؤولية المجتمعية إحدى األولويات الهامة ألعمال المؤسسة 
فهي مساهمة اختيارية من قبل الشركات أو المؤسسات في 

التنمية المجتمعية من خالل تنفيذ المشاريع أو البرامج االجتماعية أو 
المساهمات العينية أو النقدية، وهي تهدف إلى زيادة الوعي 

المجتمعي وتفعيل دور الشراكة المستدامة وتوجيه المساهمات 
نحو المشاريع والبرامج االجتماعية التنموية وذلك من خالل التنسيق 

مع مسؤولي إدارة العقود أو إدارة المشتريات والدعم اللوجستي 
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استمرارية االعمال 

تمثل مبادئ استمرارية األعمال أولوية هامة لدى 
مؤسسة التنمية االسرية، حيث ُيعد التنسيق والتخطيط المستمرين 

فيما بين المؤسسة والموردين الركيزة األساسية لبناء لبنات عمليات 
استمرارية األعمال والخطط الخاصة بها، كما جاء في قرار الهيئة الوطنية 

إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في دولة االمارات العربية المتحدة 
بشأن تطبيق 

 المعيار والدليل االرشادي إلدارة استمرارية األعمال
AE/HSCINCEMA 2015 -7000

اإلصدار األول وجميع تعديالته، حيث يتوجب التنسيق من خالل 
مسؤولي إدارة العقود في المؤسسة، بااللتزام بأية قرارات صادرة 
من المؤسسة خاصة باستمرارية األعمال وتقديم الدعم والمساندة 

المطلوبة في محاور التعاقدات المبرمة بين الطرفين
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الترويج لمنتجات جديدة

لترويج منتج أو خدمة جديدة يتعين على المورد إرفاق كل 
المعلومات التعريفية الشاملة للمنتج أو الخدمة والتواصل مع 

إدارة المشتريات والدعم اللوجستي عبر البريد اإللكتروني 

Suppliershappiness@fdf.gov.ae

 التي تقوم بتحويلها إلى
اإلدارة المعنية لدراسة الحاجة لها
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معلومات االتصال

يسرنا دائما االستماع إلى آرائكم ومقترحاتكم أو أية شكوى 
عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة 

www.fdf.gov.ae  

أو التواصل مع سجل اسعاد الموردين عبر التالي :ا

هاتف: 024090198
البريد اإللكتروني:ا

Suppliershappiness@fdf.gov.ae
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موقع المؤسسة 
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