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 مقـــــــــــدمة 

أهمية قصوى لضمان جودة وانسيابية مشاريعها وخدماتها واستثماراتها، مما يستدعي طرح الهيئة تولي 

مجموعة واسعة ومتنوعة من العطاءات سنويًا وفي الوقت نفسه، فان قيم الهيئة الراسخة تفرض عليها 

النجاح الحفاظ على أعلى درجات المصداقية والسمعة المؤسسية والتركيز الدائم على استمرارية التميز و

وممارسة أعمالها بصورة أخالقية ومهنية تضمن أعلى درجات الشفافية والموضوعية والحيادية وتكافؤ 

وبما  اإلمارة لجميع القوانين والتشريعات ذات الصلة المعمول بها في  اإلمتثال الفرص وفي إطار 

. ستراتيجيةاإلللهيئة تحقيق غاياتها وأهدافها يضمن   

لموردين بهدف التأكيد على أهمية تقديم مستوى متطور من الخدمات، واستنادا إلى دليل اأطلقت الهيئة 

األنظمة واللوائح والقوانين المنصوص عليها تم إعداد هذا الدليل ، مع حرصنا الدائم على مساندة 

بما يضمن عملية التطوير المستمر وفقا الحتياجات الجهات المعنية بشأن سالمة سير العمل  الموردين 

  .على حد سواء والموردين  للهئة لما في الصالح العام 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إستراتيـــجيتنا 

 ؤيتنـــــــــــا ر  

 حماية البيئة واستدامة مواردها

 سالـــــــــــتنار  

االبتكار والتميز في األساليب الرقابية والتوعوية وإعداد تشريعات مبنية على برامج بحثية متخصصة  

 تساهم في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية

 يمـــــــنا املؤسسيــــةق 

  النوعية   العمل الجماعي   التميزواإلبتكار 

  الشفافية   اإلنتماء والتمكين  

 

بخصوص كافة  حماية البيئة والتنميةصمم هذا الدليل ليكون مرشًدا للموردين الراغبين بالتعامل مع هيئة 

 .جراءات المتبعة في الهيئة للمشاركة في العطاءات والمشترياتإلا

 معايير إختيار املوردين : 

إلى   باإلضافة ،بسبب سهولة االتصال به والتفاهم معه  يفضل التعامل مع املورد القريب:  املوقع الجغرافي للمورد .1

 الطارئة في الحجم أو نوعية الطلبات وسرعة االستجابة للتعديالت ،تجنب مخاطر الشحن والنقل 

كما تزداد قدرته على  ،تقل احتماالت توقف لنشاطه   بمركز مالي قوي   أن املورد الذي يتمتع  املركز املالي للمورد : .2

 أو فنيه للهيئة   مالية في السداد والخصم  ومدى منحه تسهيالت ،توفير احتياجات الهيئة 

ة الفني  على متابعة التطورات  مع املورد الذي يحرص  يفضل التعامل املقدرة الفنية والتكنولوجية للمورد: .3

حيث يستطيع  ،متقدمه   على أساليب تكنولوجية  عتمدأيضا مع املورد الذي ي ، في مجال عمله  واالستفادة منها

 منتجاته   في تصميم وتصنيع  هذا املورد أن يبتكر



 

وإنما بمدى ، من الجودة   يقدم أعلى مستوى   ليس من الضروري تفضيل املورد الذي مستوى الجودة : .4

  الشراء   وتأثيره على تكلفة  وبمدى توافر هذا املستوى  ،من أجله   للغرض الذي تستخدم  مالئمتها

التي يتم توريد   الواحدة أو خالل الفترة  في املرة  يتم توريدها  الكمية التي  يقصد بها مدى مالئمة كمية التوريد : .5

  لها

 املقدم من ولكن يجب ربط السعر ،هو السعر األفضل   أن السعر األقل ليس بالضرورة السعر  : .6

   وشروط السداد والتسليم ،والجودة والخدمة   بالكمية  املورد
 
 .معا

   يمنح الهيئة ،  املورد  والفحص في مصانع  للرقابة  أن توفر النظم متقدمه  :نظم فحص ومراقبة الجودة  .7
 
قدرا

ومن ثم تقليل  ، لجودة املطلوبةبمعايير ا  املورد واالطمئنان من حيث التزام ،من الثقة   اكبر

 للمواصفات املطلوبة   املطابقة  نتيجة عدم الطلبيات رفض احتماالت

لتقديم بعض   مدى استعدادهم  التوريد املعايير الهامة في اختيار مصدر من الخدمة والضمان و الصيانة : .8

خلل فترة   املشتراة ألجزاء, أو ا  , وتدريب العمال وتعهدهم بضمان استمرار املواد  مثل التركيب والصيانة  الخدمات

 . منها خالل هذه الفترة  أو بمقابل رمزي ملا يتلف أو يتعطل ،االستبدال املجاني  ، زمنية محدده

بالطلبيات  عن املورد في السوق من حيث التزامه بالوفاء  وتعكس االنطباع الذهني السمعة أو الشهرة في السوق : .9

التي   والتسهيالت املالية  والخدمات التي يقدمها ،ومستوى جودة منتجاته , وحسن معاملته للعمالء  ،في مواعيدها 

  السوق  يوفرها للعمالء وتاريخه في

 ملدى التزامهم بالقوانين املتعلقة بحماية البيئة مثل   تهتم الهيئة بتقييمااللتزام بالقوانين البيئية :  .10
 
املوردين وفقا

  وعدم وجود آثار جانبية ضارة لتلك املنتجات ،عدم تلوث البيئة , وتوافر األمان في املنتجات عند االستخدام 

 

 

 : الية  التسجيل للمورد

 يمكن للمورد القيام بعملية التسجيل من خالل الخطوات التالية باملوقع اإللكتروني  : 

  (http://epda.rak.aeزياردة املوقع اإللكتروني لهيئة حماية البيئة والتنمية  ) -1

 مركز املعلومات  -2

  تسجيل املوردين -3

  

 

http://epda.rak.ae/


 

 :إجراءات العطاءات 

الف درهم تتم عن طريق إدارة المشتريات والتعاقدات المركزية في  50جميع العطاءات التي تزيد عن 

 .بحكومة رأس الخيمة حسب الضوابط الموضوعةدائرة المالية 

 

 :إجراءات صرف الدفعات / فواتير التوريد 

ية مستلمة الخدمة تسليم الفواتير األصلية وإيصاالت اإلستالم معتمدة ومختومة من اإلدارة المعن .1

 ومعنونه باسم الهيئة 

 يوم من تاريخ إستالم الفاتورة  30صرف مستحقات الموردين في غضون  .2

 كشف حساب بمستحقات المورد إن وجدت  –إحضار إيصال اإلستالم  .3

 

 إجراءات تقديم عروض األسعار 

 تسعير البنود والخدمات المطلوبة حسب طلب الهيئة  .1

 ة مختوما و معتمداهيئأسعار( وعرض مالي إلى الإرسال عرض فني )بدون  .2

 إجراءات التوريد :

 ةوالخدمات المطلوبأاستالم أمر الشراء من المشتري بالمواد  .1

 اإللتزام بمدة التوريد المحددة بأمر الشراء .2

 توريد المواد لإلدارة المعنية. .3

  التسليمنسخة من سند  ذلى المورد الحصول على توقيع المستلم للمواد وأخع .4

 المعنية هإيصال تسليم المواد( من الجه -اعتماد )الفاتورة  .5

 للمواصفات الواردة في أمر الشراء خالل المدة المتفق عليها ةاستبدال المواد الغير مطابق .6

 

 : املوردينأداء تقييم 

المعتمدين م جميع الموردين يتقتقوم لجنة المشتريات بالتنسيق مع اإلدارة الطالبة للمنتج/ الخدمة  ب
 : بناء على المعايير التالية )على األقل( سنوي المسجلين في قائمة الموردين بشكل

 الخدمة المقدمة من المورد بناء على المواصفات  / جودة المنتج .1



 

 مطابقة المواصفات .2
 مواعيد التسليم .3
 السعر والخصومات  .4
 التسهيالت المقدمة والدفع  .5

، يتم %50يتم تســــــــــجيل نتائع التقييم على نموور تقييم مورد، وبناء على هذا التقييم إوا  انو نتيجة املورد أقل من 

ـــرة  ــ ــ ــ ـــبب في تدني أدائه. وعند التعامل معه بعد ولك يتم إعادة تقييمه مباشــ ــ ــ ــ ــــعه الذي تســ ــ ــ ــ ــــحيح وضـ ــ ــ ــ إعالمه وطلب تصـ

بناء على لقياس مدى التحســــــن في األداء وفي حال اســــــتمر أداؤه باالنخفاض يتم شــــــطبه من قائمة املوردين املعتمدين 

 .توصيات لجنة املشتريات 

 

 : تحديد احتياجات املوردين

 وتحليل  افة االستبيانا
 
 تتقوم لجنة املشتريات بعمل إستبيانات لقياس رض ى املوردين وتحديد إحتياجاتهم سنويا

وتحديد احتياجات املوردين بعد جمعها وإعداد خطة تصحيحية وقائية للتالئم مع املغذيات الراجعة ويربط تنفيذها 

 .بجهات وات صلة بطبيعة التصحيح بإطار زمني 

 

 ة:ــريات املستدامـــاملشت

تعرف املشتريات املستدامة بأنها املواد التي تتمتع بأكبر قدر ممكن من التأثير البيئي االجتماعي واالقتصادي، اإليجابي 

عبر مختلف مراحل دورة الحياة وتسعى للتخفيف من االثار البيئية. وتعد من اقوى االدوات التي يمكن للمنشاة 

 متطلبات التنمية واالستدامة.استخدامها في سياق 

ونقوم من خالل املراجعة الدورية والتطوير املستمر لنظام إدارة املشتريات املستدامة بكفاءة وفاعلية مع االخذ بعين 

االعتبار الحوكمة والتنافسية والشفافية في اختيار وتعهيد املوردين مع التأكيد على اختيار أفضل املواد املوردة 

اعلى معايير الصحة والسالمة البيئية واملواد وات املكونات الخضراء )صديقة للبيئة( بهدف الحفاظ  واملتوافقة مع

 على االستدامة البيئية واالقتصادية واملجتمعية

 :ة ــــــــــة الشائعـــــاألسئل
 

 ما هي آلية طرح املناقصات ؟ 



 

 .من خالل صندوق العطاءات في إدارة املشتريات والتعاقدات املركزية في دائرة املالية 

  أين وكيف يتم تسليم الفواتير ؟

 قسم املوراد املالية بهيئة حماية البيئة والتنمية .تم تسليم الفواتير إلى ي

 :تصالعلومات اإلم

و أ www@epda.rak.aeللهيئة   كترونيلإلشكوى عبر طريق املوقع استماع إلى آرائكم و مقترحاتكم أو أية إل يسرنا دائما ا

شارع النهضة برأس في  تفضل بزيارتنا في مكتبنا الكائنأوال    +971 2 333371هـاتـــف:  علىتصال بنا إلا اللمن خ

 الخيمة .

mailto:www@epda.rak.ae

