
ندليل المستخدم لتسجيل مورد جديد عن طريق بوابة الموردي



تسجيل مورد جديد 



كيفية تسجيل المورد 

البيانات األساسية

:يتم تسجيل الدخول الى بوابة الموردين من خالل موقع الوزارة الرسمي وسيظهر التالي•

بياات ممثل المورد

األساسية

ادخل البريد اإللكتروني• 

ادخل االسم األول• 

أدخل اسم العائلة• 

ادخل رقم منطقة الهاتف• 

ادخل رقم الهاتف• 

اختر رقم جوال الشخص• 

المسؤول للتواصل مع المورد

5-03-20183

:ةبيانات الشركة األساسي

قم بإدخال إسم المورد1.

قم بإدخال الدولة 2.

قم بإدخال رقم السجل3.

التجاري

قم بإدخال رقم بطاقة4.

الخدمة المدنية 

إختر نوع المورد من 5.

القائمة

إختر نشاط المورد 6.

من القائمة  



البيانات األساسية-كيفية تسجيل المورد 

:أو كما هو موضح بالشاشات التالية. نتبع نفس الخطوات في تسجيل مورد جديد

.المنشأه/ قم بإدخال بيانات ممثل الشركة •

.التالي إلستكمال البياناتإضغط على•

5-03-20184

:بيانات ممثلي المورد

يقم بإدخال البريد االلكترون1.

قم بإدخال اإلسم األول 2.

قم بإدخال إسم العائلة3.

قم بإدخال رقم منطقة الهاتف4.

قم بإدخال رقم الهاتف5.

قم بإدخال رقم جوال الشخص6.

د المسئول للتواصل مع المور



العنوان–تفاصيل الشركة 

كوينلتسجيل بيانات العنوان كاملة في منطقة دفتر العناوين اضغط ت

5-03-20185

لةقم بإدخال بيانات العنوان كام.  2

إسم العنوان ، الدولة ، )مثل 

(إلخ....... ،1العنوان 

....... (.، 1إسم العنوان ، الدولة ، العنوان )قم بإدخال بيانات العنوان كاملة مثل 1.

.إضغط تطبيق للحفظ2.

.تاليةهي حقول إجبارية البد من إدخالها حتى تتمكن من اإلنتقال الى الخطوات ال)*( الحظ ان الحقول التي تحتوي على الرمز 3.

انإضغط على تكوين إلدخال بيانات العنو1.



الشهادات–تفاصيل الشركة 

:لتسجيل بيانات الشهادات•

5-03-20186

قم بإدخال إسم الشهادة أو المستند1.

قم بإدخال رقم الشهادة أو المستند2.

ندإختر تاريخ إنتهاء صالحية الشهادة أوالمست3.

"المرفقات"إجباري أن تختار "اختر المرفقات 4.

لحفظ البيانات" حفظ"اضغط على .  5



نكتفاصيل حساب الب–تفاصيل الشركة 

.تكوينلتكوين التفاصيل البنكية للمورد إضغط•

إضغط على زركوين

نكيةإلدخال التفاصيل الب

5-03-20187

إضغط على تكوين إلدخال التفاصيل البنكية



تكوين حساب بنكي–تفاصيل الشركة 

5-03-20188

:قم بإدخال بيانات الحساب1.

.قم بإدخال اسم الدولة•

.إختر بنك موجود•

.إختر فرع موجود•

.إختر إسم البنك من القائمة•

.قم بإدخال رقم الحساب•

"IBAN"قم بإدخال رقم •

ناتإضغط على تطبيق لحفظ البيا. 2



تكوين حساب بنكي–تفاصيل الشركة 

5-03-20189

.  قم بإدخال إسم الدولة•

. إختر إسم البنك•

.  إختر إسم الفرع•

.  رقم الحسابقم بإدخال •

.  الحسابقم بإدخال إسم •

. العملةقم بإدخال•

IBANقم بإدخال•
(.  إن دعت الحاجة)مالحظات للمشتري قم بإدخال•

"مصدقة من البنك  IBANوهي صورة " قم بإضافة المرفقات  •

.إضغط تطبيق•



المرفقات

. في حال وجود مرفقات أخرى إضغط إضافة مرفق•

.إضغط التالي •

.تنفيذ لتقديم طلب تعريف الموردإضغط•

بعد اإلنتهاء من هذا التسجيل تذهب البيانات الى اإلدارة المعنية بالوزارة للمراجعة ، سيتم موافاتكم بالحالة عن

طريق البريد االلكتروني

5-03-201810

قاتإضغط على إضافة مرفق في حال الرغبة في إضافة مرف


