
ملف تعريفي لمنصة الموردين



ولين المقا/تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بإستخدام منصة الموردين•

ة هي كأحد التطبيقات اإللكترونية المعمول بها في الوزارة وتكون المنص

.  اولينإحدى الوسائل اإللكترونية للتواصل بين الوزارة والموردين أو المق

:الغرض من المنصة•

ل هو اإلنتقال من التعامل الورقي إلى التعامل اإللكتروني بما فيها تأهي

.وتسجيل الموردين أو المقاولين

:فوائد إستخدام منصة الموردين•

.سرعة األداء. 1

.زيادة الفاعلية باإلجراءات من قبل الطرفين. 2

.جودة ونوعية المعلومات عن طريق القوالب والنماذج اإللكترونية. 3

.التكامل في البيانات وسرعة الحصول على المعلومة. 4

.ارةتقليص الخطأ البشري في المعامالت بين المورد أو المقاول مع الوز. 5

:المنصةطريق إستخدام التعامالت عن •

.المقاولين/ تسجيل وتأهيل الموردين . 1

.إرسال طلب التسعيرة للموردين. 2

.الحصول على العروض. 3

.التعميد/ إرسال أوامر الشراء . 4

.التعميد/ متابعة تسليم أوامر الشراء . 5

.إرسال الفواتير من المورد إلى الوزارة. 6

.إرسال المستخلصات. 7

.متابعة حالة المستخلصات. 8
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:طريقة التعامل عن طريق المنصة•

.الدخول للمنصة عن طريق بوابة الوزارة اإللكترونية. 1

يحصل المورد أو المقاول على مفتاح الدخول إلى المنصة وذلك. 2

.بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور بعد التسجيل والتأهيل

يكون للمورد أو المقاول حساب خاص به ويقوم بالدخول عليه متى. 3

.ما أراد

يلتزم المورد أو المقاول بالموافقة على الشروط واألحكام للتعامل. 4

.مع الوزارة

صة      لن يتم التعامل مع أي مقاول أو مورد مستقبالً بعد تدشين المن. 5

(.إال من لديه حساب في منصة الموردين للتعامل مع الوزارة)

:الضوابط المستخدمة إلستخدام المنصة مستقبالً •

وإدارة المشتريات والعقود هي المسئولة عن إدارة شئون الموردين أ-1

.المقاولين في الوزارة

يقوم قسم عالقات الموردين بإدارة المشتريات والعقود بمراجعة-2

جيلالمعلومات الواردة من الموردين أو المقاولين في مرحلة التأهيل والتس

واالعتماد وإصدار اسم المستخدم وكلمة المرور آليا

يكون قسم عالقات الموردين مسئوالً عن جميع اإلجراءات الخاصة-3

لوبةبالتأهيل والتسجيل والتأكد من الحصول على جميع المستندات المط

.عن طريق المنصة

م جميع اإلستفسارات عن التسجيل والتأهيل يتم إرسالها إلى قس-4

(إدارة المشتريات والعقود)الموردين عالقات
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