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ارج هذه الوثيقة رسية وال يسمح بإعادة طباعة أي جزء منها أو نسخه  بخ ي لخأو أو وةخي ة  خ
سبقةالهيئة االتحادية ل موارد البرشية الحأومية بدون الحصول عىل موافقة كتابية م

ن نتائج اةتبيان رضا املورديتقرير 
2021

إدارة االةرتاتيجية واملستقبو:  إعداد وتح يو

2021يونيو 
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قنوات املشاركةالفئة املستهدفة

الفئات املستهدفة يف الدراةة
موردين الهيئة•

مع ومات حول آلية عمو االةتبيان

قنوات املشاركة يف  الدراةة
الربيد االلكرتوين•
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الهيئةوردي الرضا العام مل

90% 89%

98%

92% 92% 92%

2018 2019 2020

املحقق املستهدف

2019و 2018نسبة الرضا مقارنة باألعوام و ارتفعت املستهدف، الهيئة عن مستوى  الرضا العام ملوردي ارتفاع تم مالحظة * 
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املوردين املشاركني

لتأنولوجيا اله ية 
املع ومات

)تكنولوجيا املعلومات(

Future Internet

(Website Design & 
Development )

PrimeTek

( IT &AI )

Netsoft Solutions LLC
 )leading system integrator 

company deals with 
multiple OEMs )

ةبارك أيدياز ل دعاية و 
م.م.ذ.شاإلعالن 

(إعالندعاية و )

تاةأات ل ح ول 
التأنولوجية

نظم التحول الرقمي برمجة   (
(الحكومة يف 

Fourth Dimension 
Systems

) Contact center solutions, 
Network Security, Service 

Management(

TechVista Systems FZ 
LLC

(IT Services and Software 
Development, CRM and 

Skill Development)

رشكة موبي يتي آي 
(ح.م.ش)

(والدراساتأنظمة االستبيانات )
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بيانات املوردين

5

3

1

1

1

1

1

إدارة تقنية املع ومات 

إدارة االةرتاتيجية واملستقبو 

إدارة االتصال الحأومي 

إدارة املرشوعات والربامج 

إدارة الشؤون املالية 

إدارة املوارد البرشية والهدمات 

إدارة نظام مع ومات املوارد البرشية

اإلدارات التي قمتم بتوريد /يرجى تحديد اإلدارة

 دمات لها من قامئة اإلدارات يف الهيئة/منتجات

(ميأن ا تيار أكرث من إدارة)

4

3

1

1

مرة أو أكرث يف األةبوع 

مرة أو أكرث يف الشهر 

لهور 6مرة كو 

مرة كو لهرين 

ما هو تأرار تعام أم مع الهيئة؟

أبوظبي 

2

22%

الشارقة 

1

11%
ديب 

6

67%

رشكتأم يف دولة / مقر عمو مؤةستأم

اإلمارات العربية املتحدة
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قنوات التواصو واالتصال 

القسم األول
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التواصو واالتصال عن قنوات الرضا 

92%92%

89%

92%

87%

91%

89%
88%

89%89%

100%100%

96%

98%

100%

تعريف املوردين بقنوات االتصال 

والتواصو مع املعنيني يف الهيئة

كفاءة وفعالية قنوات االتصال 

والتواصو بني املوردين وموظفي 

الهيئة 

ةهولة وصول املورد إىل مواقع عمو

إنجاز الهدمات و / الهيئة لتوريد البضائع

معامالت التوريد 

مبادرة الهيئة إىل اتهاذ إجراءات 

مع لتحسني وتفعيو وتطوير العالقة

املوردين 

اهتامم الهيئة بالتعرف عىل 

لأاواكم واحتياجاتأم والعمو عىل

ح ها أو ت بيتها 

2018 2019 2020
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كفاءة املعامالت واإلجراءات

الثاينالقسم 
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واإلجراءاتاملعامالت عن كفاءة الرضا 

86%86%

89%
91%

88%88%

93%

89%89%89%89%89%
91%

88%

100%100%

96%

100%

98%

100%

98%

وضوح ولفافية اإلجراءات

الهيئة إلمتام مهت ف 

/  مراحو عم ية التعاقد

( قبو وأثناء وبعد)الرشاء 

عدد األوراق والوثائق التي

ام تط بها الهيئة منأم إلمت

ة الهدم/ ط ب توريد املنتج

و الوقت املستغرق من قب

الهيئة إلعطاء املوافقة 

ة الهدم/ عىل توريد املنتج

وفاء الهيئة بوعودها 

والتزامها بتطبيق رشوط

التوريد املتفق ع يها 

ادي وضوح آلية التوريد لتف

يم أي ت  ري يف عم ية تس 

الهدمات / البضائع

ة تبسيط وتسهيو الهيئ

لعم يات وإجراءات التوريد

ت لتحسني مستوى الهدما

املقدمة لأم 

إجراءات الهيئة يف دفع 

ب املستحقات املالية بحس

ط بات أو عقود التوريد 

2018 2019 2020
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مهارة وكفاءة املوظفني

الثالثالقسم 



12

مهارة وكفاءة املوظفنيعن الرضا 

89%
88%

89%89%
88%

89%

94%94%

88%

94%

92%
91%

98%

100%100%100%

98%98%

عة معرفة موظفي الهيئة بطبي

تي الهدمة ال/ ومواصفات املنتج

يرغبون يف رشائها 

مبادرة موظفي الهيئة 

واةتعدادهم لتقديم النصح 

والدعم واملساعدة لأم 

لتوضيح املط وب توريده 

رسعة موظفي الهيئة يف الرد

م عىل اةتفساراتأم وط باتأ

واحتياجاتأم 

د لباقة موظفي الهيئة عن/ أدب

تواص هم معأم / تعام هم

نزاهة موظفي الهيئة عند 

التعامو معأم إلمتام عم ية 

الرشاء / التوريد

محافظة موظفي الهيئة عىل 

الوثائق ورسية املع ومات 

م والبيانات املقدمة من قب أ

2018 2019 2020

يتبع
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املع ومات املتبادلة

الرابعالقسم 
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املتبادلةاملع ومات عن الرضا 

89%90%87%88%
80%

88%89%88%
93%96%93%

98%

توريد توضيح الهيئة ل مورد أةباب عدم ا تياره ل

الهدمة / املنتج

ات ةهولة وتنوع مصادر حصولأم عىل املع وم

من الهيئة ومدى كفاية هذه املع ومات 

عىل توعية وتعريف املورد ب ية تغيريات تحصو

أنظمة وقوانني وإجراءات الهيئة 

تي دقة ورسعة وكفاية املع ومات والبيانات ال

يرغب املورد يف الحصول ع يها من الهيئة 

2018 2019 2020

يتبع
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املتبادلةاملع ومات عن الرضا 

87%
88%

89%

92%

88%88%88%
89%

98%

96%

98%98%

يف لفافية ووضوح الطرق واألةاليب املتبعة

الهيئة ال تيار املورد 

م تقديم الهيئة مع ومات لأم عن مستحقاتأ

عات املالية وت قي إجابات عن أةباب ت  ري الدف

مساهمة املع ومات التي تقدمها الهيئة يف

ترسيع إنجازكم لعم ياتأم وإجراءاتأم 

وات كفاءة املعامالت املتبادلة معأم عرب القن

اإللأرتونية الهاصة بالهيئة 

2018 2019 2020
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احتياجات املوردين
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oأم االحتياجات لزيادة كفاءة املعامالت واإلجراءات والتعاقدات بين
وبني الهيئة

o ينأم فاع ية وكفاءة قنوات االتصال والتواصو بلزيادة االحتياجات
وبني الهيئة

o تبادلةاملاالحتياجات  لالرتقاء مبستوى جودة ولمولية املع ومات oة االحتياجات لتطوير مهارات وكفاءات املوظفني وتحسني تجرب
التعامو معهم

•ميأن التحسني باملزيد من التدريب• Required More Smooth Payments Lead time

• FAHR should have vendor portal for all communication.• There should be mechanism to track payment

• Required More Smooth Payments Lead time.
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ستوياتاملشاريع املشرتكة والعالقات املتبادلة ل وصول إىل أفضو املاملقرتحات الواردة لتطوير 

لألنظمةالبقاء عىل إطالع دائم مبتط بات الهيئة وامليزات الجديدة •

•We are excited to partner with FAHR on any  of the initiatives related to digital transformation

•Smooth leasing with staff to engage more efficiently



19

لأخخخخخخخخرا  

www.fahr.gov.ae

info@fahr.gov.ae

@FAHR_UAE

600525524

:مركز االتصال الموحد


