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إجراءات انشاء منافسة عامة

(منافسةإنشاء)واختيار بعد تسجيل الدخول يظهر ملدخل البيانات لوحة التحكم التالية 
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(1)تعديل املنافسة / انشاء 
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إجراءات انشاء منافسة عامة

منافسة )اختيار نوع املنافسة 
ة وإدخال معلوماتها األساسي( عامة

، تشري اىل *مع مالحظة ان عالمة 
إلزامي تعبئة الحقل مع مالحظة 

ن اختيار طريقة تقديم العروض م
(يدوي –الكرتوين ) قبل املورد 
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إجراءات انشاء منافسة عامة

يتم تعبئة تواريخ املنافسة 
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(3)تعديل املنافسة / انشاء 
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إجراءات انشاء منافسة عامة

تار مجال يتم اختيار مكان تنفيذ مرشوع املنافسة، واخ
التصنيف 
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(4)تعديل املنافسة / انشاء 
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إجراءات انشاء منافسة عامة

لمورد يجب تحديد فئات نشاط املنافسة من ضمن النشاطات املتاحة والتي تتيح ل
سهولة البحث عن املنافسات
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( 5)تعديل املنافسة / انشاء 
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إجراءات انشاء منافسة عامة

يجب تحديد فئات نشاط املنافسة من ضمن النشاطات املتاحة
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تعديل املنافسة / انشاء 
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إجراءات انشاء منافسة عامة

فات من تحميل مل"عند تحديد , (طريقة الحصول عىل كراسة الرشوط واملواصفات ومالحق املنافسة ) يتم يف هذه املرحلة تحديد 
و يف حالة الرغبة بالتسليم ,ثم إنهاء ( رفع)ثم يضغط عىل خيار  "PDFاو  ZIP"ميكن رفع كراسة الرشوط واملواصفات بصيغة " املوقع

أيضا ميكن رفع . مع العلم انه ميكن تحديد الخيارين. وكتابة عنوان االستالم ثم حفظ ثم إنهاء " يدوي"بشكل يدوي ميكن تحديد الخيار 
ملفات عامة و التي تتيح للمورد اإلطالع عليها قبل رشاء املنافسة
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(6)تعديل املنافسة / انشاء 
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إجراءات انشاء منافسة عامة

حة التحكم و بعد االنتهاء من إنشاء املنافسة يتم االنتقال إىل ايقونة قامئة املنافسات املوجودة يف لو 
ع مالحظة يرفق معها مجموعة من خيارات التحكم التي تتيح ملدخل البيانات تعديل معلومات املنافسة م

قبل إرسالها لالعتامد من قبل مدقق البيانات( تحت التحديث ) حالة املنافسة 
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(7)تعديل املنافسة / انشاء 
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إجراءات انشاء منافسة عامة

ة من ضمن خيارات التحكم املرفق( إرسال لالعتامد ) يقوم مدخل البيانات بالضغط عىل 
باملنافسة يف قامئة املنافسات
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ارسال املنافسة لالعتامد
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إجراءات انشاء منافسة عامة

,  علوماتبعد تسجيل دخول مدقق البيانات يظهر ملدقق البيانات لوحة التحكم ولوحة امل
(  نافسات قامئة امل) و إلستعراض املنافسات بإنتظار اإلعتامد ميكنه الضغط عىل ايقونة 

او من خالل عمليات بحاجة اىل اإلعتامد والضغط عىل خيار استعراض
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اعتامد املنافسة 
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إجراءات انشاء منافسة عامة

د ومن ثم  العتامدها يجب اختيار اعتام, تظهر معلومات املنافسة للمراجعة والتدقيق( استعراض ) عند اختيار 
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(  االستمرار ) والضغط عىل 
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ةمراجعة وتدقيق املنافس/ اعتامد املنافسة 
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إجراءات انشاء منافسة عامة

ه إىل جوال مدقق البيانات و بريده االلكرتوين تحتوي رمز رقمي علي SMSيتم إرسال 
لالعتامد( االستمرار ) و الضغط عىل زر ( رمز املصادقة ) إدخاله يف حقل 
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إدخال رمز املصادقة
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إجراءات انشاء منافسة عامة

)  حالة بعد اعتامد املنافسة من قبل مدقق البيانات تظهر يف قامئة املنافسات ب
(معتمد 

19

اعتامد املنافسة
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إجراءات انشاء منافسة عامة

(تأكيد ) بعد ذلك الضغط عىل , يظهر حقل لوضع مالحظة حول سبب رفض املنافسة(  رفض)عند اختيار  
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ةرفض املنافس
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إجراءات انشاء منافسة عامة
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

ة مع و إدخال معلوماتها األساسي( رشاء مبارش /دعوات) الذهاب اليقونة إنشاء منافسة و من ثم اختيار نوع املنافسة 

لية لجميع مع مالحظة ان عند اختيار بناء قامئة املوردين ستظهر العم, تشري اىل إلزامي تعبئة الحقل, *مالحظة ان عالمة 

.  نيو يف حالة عدم االختيار يتم إرسال الدعوات ملوردين معين. املوردين و بإمكانهم إرسال طلب للحصول عىل دعوة
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(1)رشاء مبارش /تعديل دعوات/انشاء
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

ملبارش بعد استكامل جميع الخطوات كام يف املنافسة العامة والوصول اىل خطوة ملفات عملية الرشاء ا
خال اسم باإلمكان انشاء جدول الكميات من خالل اختيار جدول الكميات والضغط عىل ايقونة إضافة جدول واد 

الجدول والضغط عىل تأكيد 
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(2)رشاء مبارش /تعديل دعوات/انشاء
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

(تعديل االصناف,حذف,تعديل) بعد اضافة جدول الكميات تكون الحالة تحت التحديث مع ظهور ثالث خيارات 

لتعديل االسم: تعديل 

(تحت التحديث ) مع مراعاة الحالة , لحذف الجدول من دون الحاجة إلعتامد الحذف من قبل املدقق: حذف 

إلضافة و تعديل اصناف جدول الكميات: تعديل االصناف 
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(3)رشاء مبارش /تعديل دعوات/انشاء
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

ل بعد اضافة جدول الكميات يجب الدخول عىل خيار تعدي

لف األصناف إلضافة االصناف املطلوبة وباإلمكان اضافة م

مرفق
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(4)رشاء مبارش /تعديل دعوات/انشاء
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

التحكم و يرفق بعد االنتهاء من إنشاء عملية الرشاء املبارش يتم االنتقال إىل ايقونة قامئة املنافسات املوجودة يف لوحة
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قبل إرسالها لالعتامد من قبل مدقق البيانات( التحديث 
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(5)رشاء مبارش /تعديل دعوات/انشاء
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

تاح بعد االنتهاء من إنشاء العملية ي
ملدخل البيانات  خيار ارسال 

العملية  لإلعتامد 
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ارسال الدعوة لالعتامد

تأكيد إرسال  العملية من قبل 
مدخل البيانات 
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

عراض و إلست, بعد تسجيل دخول مدقق البيانات يظهر ملدقق البيانات لوحة التحكم ولوحة املعلومات
حاجة اىل او من خالل عمليات ب( قامئة املنافسات ) العملية بإنتظار اإلعتامد ميكنه الضغط عىل ايقونة 

لألعتامد والضغط عىل خيار استعراض
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مراجعه وتدقيق الدعوة
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

ومن ثم  العتامدها يجب اختيار اعتامد, تظهر معلومات العملية للمراجعة والتدقيق[ استعراض ] عند اختيار 
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(  االستمرار ) والضغط عىل 
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

 حقل إىل جوال مدقق البيانات و بريده االلكرتوين تحتوي رمز رقمي عليه إدخاله يف SMSيتم إرسال 
لالعتامد( االستمرار ) و الضغط عىل زر ( رمز املصادقة)

30

ادخال رمز املصادقة
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

(عتمد م) بعد اعتامد العملية من قبل مدقق البيانات تظهر يف قامئة املنافسات بحالة 
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رشاء مبارش /اعتامد عملية دعوات
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

الة بعد رفض العملية و وضع املالحظة من قبل مدقق البيانات تظهر يف قامئة املنافسات لدى مدخل البيانات بح

لتعديل عىل العملية( اعادة فتح ) مع خيار  ( مرفوضة)
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رشاء مبارش /إعادة فتح العملية دعوات

بعد الضغط عىل خيار إعادة فتح تظهر مالحظة مدقق البيانات
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

(  رشاء مبارش/ دعوات ) يتاح ملدخل البيانات إرسال دعوات للموردين عندما يكون نوع املنافسة 
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(1)ارسال الدعوات 
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

حالتها و تكون( رشاء مبارش / دعوات ) يتاح ملدخل البيانات إرسال دعوات ملوردين معينني عندما يكون نوع املنافسة 

مرفق باملنافسة ضمن قامئة املنافسات بعد اعتامدها)إرسال الدعوة (و يظهر خيار , معتمدة
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(2)ارسال الدعوات 



35

رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

و )أضف لقامئة الدعوات (يف صفحة إرسال الدعوات للموردين تظهر قامئة املوردين و يرفق بكل مورد خيار 
لدعوة وإلرسال ا( املوردين املدعوون ) بالنقر عىل أحدها يتم نقل املورد إىل القسم الجانبي تحت عنوان 

الضغط عىل ايقونة إرسال التنبيهات
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(3)ارسال الدعوات 
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

إمكانية إلغاء مع( املوردين املدعوون ) بعد اختيار أحد املوردين و دعوته للمنافسة ينتقل ليدرج تحت قامئة 
انتظار و تكون ب( الدعوات املبارشة ) تظهر املنافسة للمورد ضمن قامئة , الدعوة من قبل مدخل البيانات

قبول الدعوة أو رفضها
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(  4)ارسال الدعوات 
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

ىل دعوة يتاح ملدخل البيانات يف قامئة املنافسات من خيار طلبات االنضامم قبول ورفض طلب الحصول ع
من قبل املورد

37

نمراجعة طلب االنضامم لقامئة املوردي
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

لقامئة ويتاح ملدخل البيانات من الصفحة الرئيسية الوصول الرسيع من خالل قسم طلبات االنضامم
املوردين املدعويني  قبول ورفض طلب الحصول عىل دعوة من قبل املورد
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مراجعة طلب االنضامم لقامئة املوردين
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

امئة املوردين ويتاح ملدخل البيانات من الصفحة الرئيسية الوصول الرسيع من خالل قسم طلبات االنضامم لق
املدعويني  قبول ورفض الدعوة من قبل املورد
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املوافقة عىل طلب االنضامم

بعد الضغط عىل خيار قبول الطلب يتم تأكيد القبول و بالتايل يتم إرسال الدعوة للمورد
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رشاء مبارش/إجراءات انشاء دعوات

قامئة املوردين ويتاح ملدخل البيانات من الصفحة الرئيسية الوصول الرسيع من خالل قسم طلبات االنضامم ل
املدعويني  قبول ورفض طلب الدعوة من قبل املورد
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رفض طلب االنضامم

بعد الضغط عىل خيار رفض الطلب يتم تأكيد الرفض
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تعديل منافسة عامة

:التالية بإمكان التعديل عىل املنافسة من شاشة قامئة املنافسات بعد اعتامدها بالخيارات

41

اختيار التعديل املطلوب
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تعديل منافسة عامة

حفظلتعديل الجهة الفنية الضغط عىل خيار تعديل الجهة الفنية و اختيار الجهة الفنية و من ثم
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تعديل الجهة الفنية 
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تعديل منافسة عامة

و لتعديل ملحقات املنافسة
امللفات من خالل الضغط عىل

خيار إدارة امللحقات بإمكان 
اضافة وحذف امللف 
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ادارة امللحقات 
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دقق من خالل الضغط عىل خيار إدارة امللحقات بإمكان اضافة وحذف ملحق وإرسالة مبارشة مل
البيانات لألعتامد
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ارسال التعديل لالعتامد 
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تعديل منافسة عامة

)  ة قسم يقوم مدقق البيانات مبراجعة وتدقيق التعديل من خالل الصفحة الرئيسي
خيار استعراض او من خالل قامئة املنافسات ( عمليات بحاجة اىل اعتامد 
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مراجعة وتدقيق التعديل 
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تعديل منافسة عامة

اختيار امللف لإلعتامد و من ثم الضغط عىل تأكيد 
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ة اعتامد ملفات املنافس
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تعديل منافسة عامة

بعد الضغط عىل تأكيد يتم اعتامد العملية 
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تأكيد االعتامد 
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رشاء مبارش/تعديل دعوات 

بعد بإمكان التعديل عىل عملية الرشاء املبارش من شاشة قامئة املنافسات
:اعتامدها بالخيارات التالية 
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اختيار التعديل املطلوب 
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رشاء مبارش/تعديل دعوات 

ة الفنية و لتعديل الجهة الفنية الضغط عىل خيار تعديل الجهة الفنية و اختيار الجه
من ثم حفظ

49

تعديل الجهة الفنية 



50

رشاء مبارش/تعديل دعوات 

كان لتعديل ملحقات عملية الرشاء  و امللفات من خالل الضغط عىل خيار إدارة امللحقات بإم
اضافة وحذف امللف

50

ادارة امللحقات 



51

رشاء مبارش/تعديل دعوات 

دقق من خالل الضغط عىل خيار إدارة امللحقات بإمكان اضافة وحذف ملحق وإرسالة مبارشة مل
البيانات لألعتامد

51

ارسال التعديل لالعتامد



52

رشاء مبارش/تعديل دعوات 

عمليات بحاجة )يقوم مدقق البيانات مبراجعة وتدقيق التعديل من خالل الصفحة الرئيسية قسم
خيار استعراض او من خالل قامئة املنافسات ( اىل اعتامد

52

مراجعة وتدقيق التعديل 



53

رشاء مبارش/تعديل دعوات 

اختيار امللف لإلعتامد و  من ثم الضغط عىل تأكيد 

53

اعتامد ملفات املنافسة 



54

رشاء مبارش/تعديل دعوات 

بعد الضغط عىل تأكيد يتم اعتامد العملية 

54

تأكيد عملية االعتامد



55

متديد تواريخ املنافسة

سة وقامئة يتم اختيار خيار متديد تواريخ املنافسة من خالل قامئة املناف
الخيارات 

55

اختيار متديد تواريخ املنافسة



56

متديد تواريخ املنافسة

يتم إدخال تواريخ املنافسة التي يرغب يف متديدها 

56

تعديل تواريخ املنافسة 



57

متديد تواريخ املنافسة

مرارو من ثم االست( اوافق عىل متديد تاريخ هذه املنافسة ) بعد تعديل التواريخ اختيار 

57

تعديل التواريخ 



58

متديد تواريخ املنافسة

ذهاب إىل بعد املوافقة عىل متديد التواريخ يجب ارسال التمديد للمدقق إلعتامد التمديد و ذلك عرب ال
صفحة طلبات التمديد باالمكان التعديل عليه أو حذفه عن طريق الخيارات املتوفرة 

58

(1)ارسال متديد التواريخ لالعتامد 



59

متديد تواريخ املنافسة

خيار تأكيديتم مراجعة طلب متديد التواريخ قبل االرسال للمدقق إلعتامده و بعد املراجعة الضغط عىل

59

(2)ارسال متديد التواريخ لالعتامد 



60

متديد تواريخ املنافسة

العمليات من خالل حساب مدقق البيانات بإمكان الدخول عىل طلب التمديد من خالل الصفحة الرئيسية يف
بحاجة لالعتامد او من قامئة االعتامدات يف لوحة التحكم 

60

(1)مراجعة وتدقيق البيانات 



61

متديد تواريخ املنافسة

يتم املراجعة والتدقيق عىل البيانات قبل االعتامد او الرفض 

61

(2)مراجعة وتدقيق البيانات 



62

متديد تواريخ املنافسة

إلعتامد متديد تواريخ املنافسة الضغط عىل خيار إعتامد 

62

اعتامد متديد التواريخ



63

متديد تواريخ املنافسة

وين ادخال رمز املصادقة املرسلة عىل الجوال او الربيد اإللكرت 

63

ادخال رمز املصادقة



64

متديد تواريخ املنافسة

رفضلرفض متديد تواريخ املنافسة الضغط عىل خيار رفض وإدخال مالحظة ملدخل البيانات بسبب ال

64

رفض متديد التواريخ 



65

متديد تواريخ املنافسة

ادخال رمز املصادقة املرسلة عىل الجوال او الربيد اإللكرتوين 

65

ادخال رمز املصادقة 



66

استفسارات املوردين

ة  و لالطالع عىل استفسارات املوردين من خالل لوحة املعلومات يف حساب مسؤول االستفسارات للجه
باإلمكان االطالع عىل جميع االستفسارات الغري مجابة

66

تنبيه بوجود استفسارات موردين 



67

استفسارات املوردين

حة يتم من خالل الضغط عىل ايقونة استفسارات املوردين او من خيار استعراض يف لو 
املعلومات يف الصفحة الرئيسية 

67

(1)الرد عىل االستفسارات 



68

استفسارات املوردين

الضغط عىل خيار التفاصيل و من ثم اضافة الرد ثم حفظ

68

(  2)الرد عىل االستفسارات 



69

استفسارات املوردين

لية الضغط عىل اعتامد وتأكيد عم, بعد الضغط عىل خيار حفظ الرد يظهر ثالث خيارات
الرد  و سيظهر الرد لجميع املوردين املشاركني يف املنافسة

69

تأكيد واعتامد الرد 



70

استفسارات املوردين

فنية ضم جهة) الضافة جهة فنية أخرى للرد عىل االستفسار  يتم عن طريق اختيار 
(.  أرسل الدعوة )و اختيار الجهة الفنية و من ثم الضغط عىل ( أخرى 

70

ضم جهة فنية اخرى 



71

إلغاء املنافسة 

إللغاء من بعد اعتامد املنافسة بإمكان مدخل البيانات الغاء املنافسة وتأكيد عملية ا
غائهاقامئة املنافسات مع مالحظة ان املنافسة يجب أن تكون معتمدة ليك يتم إل

71

الغاء املنافسة



72

إلغاء املنافسة 

طلب االلغاء إلعتامد إلغاء املنافسة يقوم  مدقق البيانات من خالل عمليات بحاجة اىل اإلعتامد باالطالع عىل
االلغاء ومراجعته بالضغط  عىل خيار استعراض او من خالل قامئة املنافسات والبحث عن املنافسة وتأكيد

72

اعتامد اإللغاء



73

إلغاء املنافسة 

الربيد لتأكيد عملية االلغاء يجب ادخال رمز املصادقة املرسل عىل الجوال او
اإللكرتوين 

73

ادخال رمز املصادقة



74

إلغاء املنافسة 

ب لرفض طلب اإللغاء من قبل مدخل البيانات الضغط عىل خيار رفض وادخال سب
رفض العملية 

74

رفض االلغاء



75

إلغاء املنافسة 

تح بعد رفض العملية من قبل املدقق بإمكان مدخل البيانات اإلطالع عىل سبب رفض العملية وإعادة ف
املنافسة 

75

اعادة فتح املنافسة 



76

اإلطالع عىل إرفاق العروض

قونة للتأكد من ان املوردين الذين  قاموا بإرفاق العرض يتم من خالل الضغط عىل اي
ار العروضاملوردين املتقدمني من لوحة التحكم الخاصة لسكرتري فتح املظاريف وخي

76

(1)العروض 



77

اإلطالع عىل إرفاق العروض

ات بعد الدخول عىل املنافسة يظهر إسم الرشكات املتقدمة عىل املنافسة ويوضح يف خانة الخيار 

ي عن طريق الرشكات التي قامت بإرفاق العرض إلكرتونيا أو يتم الضغط عىل إستالم يف حال أن اإلستالم يدو 

.حساب سكرتري فتح املظاريف

77

(2)العروض 



78

مةإستالم العروض اليدوية للمنافسة العا

ريف بعد اإلنتهاء من إنشاء املنافسة العامة يتم الدخول بحساب سكرتري فتح املظا

78

(1)إستالم العروض يدوياً 



79

إستالم العروض اليدوية للمنافسة
العامة

ىل بعد الدخول بحساب سكرتري فتح املظاريف من لوحة التحكم يتم الضغط ع
املوردين املتقدمني 

79

(2)إستالم العروض يدوياً 



80

إستالم العروض اليدوية للمنافسة
العامة

)  يوجد بعد الدخول عىل املوردين املتقدمني تظهر املنافسة وبالجانب يف الخيارات
(  طباعة تقرير العروض –العروض 

80

(3)إستالم العروض يدوياً 



81

إستالم العروض اليدوية للمنافسة
العامة

وا برشاء بعد مايتم الضغط عىل العروض من قامئة الخيارات ستظهر الرشكات الذين قام
.  لخيارات املنافسة ، وعند إستالم العروض يدويا يتم الضغط عىل إستالم يف قامئة ا

81

(4)إستالم العروض يدوياً  



82

إستالم العروض اليدوية للمنافسة العامة

لضغط عىل بعد مايتم الضغط عىل إستالم من قامئة الخيارات ستظهر صفحة لتأكيد إستالم العرض ومن ثم ا
.  تأكيد 

82

(5)إستالم العروض يدوياً  



83

إستالم العروض اليدوية للمنافسة العامة

لم ، كام باإلمكان بعد مايتم الضغط عىل تأكيد اإلستالم سيتم تحويل حالة العرض يف قامئة الخيارات إىل مست
.  الضغط عىل حذف يف حال أن تم إختيار الرشكة بالخطأ 

83

(6)إستالم العروض يدوياً  



84

ةإستالم العروض اإللكرتونية للمنافسة العام

اريف بعد اإلنتهاء من إنشاء املنافسة العامة يتم الدخول بحساب سكرتري فتح املظ

84

(1)إستالم العروض إلكرتونياً  



85

ةإستالم العروض اإللكرتونية للمنافسة العام

قدمني بعد الدخول بحساب سكرتري فتح املظاريف من لوحة التحكم يتم الضغط عىل املوردين املت

85

(2)إستالم العروض إلكرتونياً  



86

ةإستالم العروض اإللكرتونية للمنافسة العام

اعة تقرير طب–العروض ) بعد الدخول عىل املوردين املتقدمني تظهر املنافسة وبالجانب يف الخيارات يوجد 
(  العروض 

86

(3)إستالم العروض إلكرتونياً  



87

سة إستالم العروض اإللكرتونية للمناف
العامة

وا برشاء بعد مايتم الضغط عىل العروض من قامئة الخيارات ستظهر الرشكات الذين قام
لعرض املنافسة ، كام ستظهر الحالة يف الخيارات مستلم يف حال قام املورد برفع ا

.اإللكرتوين وسيكون فارغ يف حال مل يقوم املورد برفع العرض اإللكرتوين 

87

(4)إستالم العروض إلكرتونياً 



88

بارشإستالم العروض اليدوية للرشاء امل

ملظاريف رشاء مبارش يتم الدخول بحساب سكرتري فتح ا/بعد اإلنتهاء من إنشاء دعوات

88

(1)إستالم العروض يدوياً 



89

بارشإستالم العروض اليدوية للرشاء امل

ىل بعد الدخول بحساب سكرتري فتح املظاريف من لوحة التحكم يتم الضغط ع
املوردين املتقدمني 

89

(2)إستالم العروض يدوياً 



90

إستالم العروض اليدوية للرشاء املبارش

–لعروض ا) بعد الدخول عىل املوردين املتقدمني تظهر املنافسة وبالجانب يف الخيارات يوجد 
(  طباعة تقرير العروض 

90

(3)إستالم العروض يدوياً 



91

إستالم العروض اليدوية للرشاء املبارش

وعند بعد مايتم الضغط عىل العروض من قامئة الخيارات ستظهر الرشكات الذين قاموا بقبول الدعوات ،
.  إستالم العروض يدويا يتم الضغط عىل إستالم يف قامئة الخيارات 

91

(4)إستالم العروض يدوياً  



92

إستالم العروض اليدوية للرشاء املبارش

الضغط عىل بعد مايتم الضغط عىل إستالم من قامئة الخيارات ستظهر صفحة لتأكيد إستالم العرض ومن ثم
.  تأكيد 

92

(5)إستالم العروض يدوياً  



93

بارشإستالم العروض اليدوية للرشاء امل

ة الخيارات بعد مايتم الضغط عىل تأكيد اإلستالم سيتم تحويل حالة العرض يف قامئ
.  خطأ إىل مستلم ، كام باإلمكان الضغط عىل حذف يف حال أن تم إختيار الرشكة بال

93

(6)إستالم العروض يدوياً  



94

إستالم العروض اإللكرتونية للرشاء
املبارش

تح رشاء مبارش يتم الدخول بحساب سكرتري ف/بعد اإلنتهاء من إنشاء دعوات
املظاريف 

94

(1)اً  إستالم العروض إلكرتوني



95

إستالم العروض اإللكرتونية للرشاء
املبارش

ط عىل بعد الدخول بحساب سكرتري فتح املظاريف من لوحة التحكم يتم الضغ
املوردين املتقدمني 

95

(2)إستالم العروض إلكرتونياً  



96

إستالم العروض اإللكرتونية للرشاء املبارش

–عروض ال)بعد الدخول عىل املوردين املتقدمني تظهر املنافسة وبالجانب يف الخيارات يوجد 
(  طباعة تقرير العروض 

96

(3)إستالم العروض إلكرتونياً  



97

إستالم العروض اإللكرتونية للرشاء املبارش

ام بعد مايتم الضغط عىل العروض من قامئة الخيارات ستظهر الرشكات الذين قاموا بقبول الدعوة ، ك
 حال مل ستظهر الحالة يف الخيارات مستلم يف حال قام املورد برفع العرض اإللكرتوين وسيكون فارغ يف

.يقوم املورد برفع العرض اإللكرتوين 

97

(4)إستالم العروض إلكرتونياً  



98

فتح املظاريف

منوحة له موضح أدناه لوحة التحكم للمستخدم رئيس فتح املظاريف حيث بإمكانة إستخدام الصالحيات امل
يف البوابة وأحد هذه الخيارات فتح املظاريف 

98

حساب رئيس فتح املظاريف



99

فتح املظاريف

ضحة أدناه ، بعد مايقوم رئيس فتح املظاريف بالضغط عىل أيقونة فتح املظاريف ستظهر له الشاشة املو 
ات بجانب كل حيث بإمكانة البحث عن املنافسات أو إختيار من القامئة املنافسة املطلوبة ومن قامئة الخيار 

.منافسة يتم إختيار فتح املظاريف 

99

(  1)فتح املظاريف 



100

فتح املظاريف

ر تفاصيل بعد مايتم الضغط عىل فتح املظاريف من الخيارات ستظهر الشاشة املوضحة أدناه حيث أن ستظه
نة ليتم تكملة املنافسة ويظهر أدىن التفاصيل أيقونة فتح املظاريف ، يقوم الرئيس بالضغظ عىل اإليقو 

.اإلجراءات 

100

(  2)فتح املظاريف 



101

فتح املظاريف

أدناه ، وبعد بعد مايتم الضغط عىل فتح املظاريف من العروض واملشرتيات ستظهر رسالة تنبية كام موضح
.القراءة والتأكد من هذه العملية يتم الضغط عىل أيقونة تأكيد 

101

(  3)فتح املظاريف 



102

فتح املظاريف

يظهر وس( تم فتح املنافسة ) بعد قراءة الرسالة و الضغط عىل تأكيد ستظهر رسالة يف أعىل الشاشة 
أدناه باقي تفاصيل املوردين والعروض املقدمة وذلك لإلطالع كام موضح أدناه

102

(  4)فتح املظاريف 



103

فتح املظاريف

مكانة إستخدام الصفحة الثانية من نافذة موضح أدناه لوحة التحكم للمستخدم سكرتري فتح املظاريف حيث بإ 
انات بعد الصالحيات املمنوحة له يف البوابة وأحد هذه الخيارات فتح املظاريف ، حيث أن يقوم بإكامل البي

رئيس فتح املظاريف 
(التايل ) بعد تعبئتها يضغط زر , املستندات املرفقة: املظروف هي

103

حساب سكرتري فتح املظاريف



104

فتح املظاريف

وضحة أدناه ، بعد مايقوم سكرتري فتح املظاريف بالضغط عىل أيقونة فتح املظاريف ستظهر له الشاشة امل
رات بجانب كل حيث بإمكانة البحث عن املنافسات أو إختيار من القامئة املنافسة املطلوبة ومن قامئة الخيا

.منافسة يتم إختيار فتح املظاريف 

104

(  5)فتح املظاريف 



105

فتح املظاريف

ة يف حال بعد مايتم إختيار فتح املظاريف ستظهر تفاصيل املنافسة وسوف تظهر أيقونة إلغاء املنافس
قدمة الرغبة بذلك ، كام سيظهر حقل خاص بالعروض واملشرتيات مدرج فيها أسامء الرشكات وعروضهم امل

105

(  6)فتح املظاريف 



106

فتح املظاريف

سوف ، عند الضغط عىل ملفات العرض( فتح ، ملفات العرض ) يف قامئة الخيارات سيكون هنالك خيارين 
.  تظهر صفحة أخرى كام موضحه أدناه تحتوي عىل جدول الكميات وتحتوي أيضاً عىل العرض املرفق

106

(  7)فتح املظاريف 



107

فتح املظاريف

ل تلقايئ ويف حال الضغط عىل أيقونة فتح سيتم فتح العرض املقدم وإدراج تفاصيل جدول الكميات بشك
قونة التايل وسيظهر بالشكل املوضح أدناه ، وبعد مايتم التأكد من أن املعلومات صحيحة يتم الضغط عىل أي

لإلنتقال للصفحة األخرى 

107

(1)مراجعة وتدقيق فتح املظاريف 



108

فتح املظاريف

أكد من أن جميع وبعد اإلنتهاء من تفاصيل العرض املايل يتم اإلنتقال إىل املستندات املرفقات حيث يقوم السكرتري بالت
.املستندات سليمة كام موضح أدناه ، وبعد التأكد يتم الضغط عىل التايل لإلنتقال للصفحة األخرية 

108

(  9)فتح املظاريف 



109

فتح املظاريف

ومالحظات وبعد التأكد من جميع املستندات يتم الضغط عىل التايل واإلنتقال إىل الصفحة األخرية الخصم
قونة أخرى ، حيث يتم إدراج قيمة الخصم وإدراج املالحظات إن وجد ذلك ، وبعد اإلنتهاء يتم الضغط عىل أي

.إرسال 

109

(  10)فتح املظاريف 



110

فتح املظاريف

ديل يف وبعد الضغط عىل أيقونة إرسال ستظهر الصفحة املوضحة أدناه ، حيث ميكن للسكرتري التع
.حال طلب األمر أو الضغط عىل أيقونة إنهاء عملية فتح املظاريف ليتم إعتامد العروض 

110

(  11)فتح املظاريف 



111

فتح املظاريف

ال املوافقة بعد مايتم إختيار إنهاء عملية فتح املظاريف ستظهر نافذة جديدة لتأكيد عملية اإلنهاء ، يف ح
( .تم إرسال تقرير فتح املظاريف لإلعتامد ) والضغط عىل تأكيد ستظهر رسالة يف أعىل الصفحة 

111

(  12)فتح املظاريف 



112

فتح املظاريف

يات بحاجة عمل) بعد ذلك يقوم رئيس فتح املظاريف بالدخول عىل البوابة وستظهر له املنافسة يف خانة 
لعروض كام موضح أدناه ، والضغط عىل إستعراض املدرجة يف الخيارات  وستظهر له تفاصيل ا( إىل اإلعتامد 

.املقدمة للتأكد 

112

(  13)فتح املظاريف 



113

فتح املظاريف

عىل هاتف وبعد التأكد من كامل البيانات والتفاصيل يتم الضغط عىل إعتامد وسيتم إرسال رمز التوثيق
فحة تؤكد الرئيس ، وبعد مايتم إدراج الرقم يف البوابة والضغط عىل إستمرار ستظهر رسالة يف أعىل الص

.بأن تم اإلعتامد كام موضح أدناه 

113

(  14)فتح املظاريف 



114

التقييم الفني 

تقييم الفني بعد إنهاء عملية فتح املظاريف لعروض املنافسة يتاح لسكرتري فحص العروض إدخال نتائج ال
بها خيار عن طريق لوحة التحكم و تظهر املنافسة مرفق( التقييم الفني ) للعروض بدخوله إىل صفحة 

(فحص العروض والتقييم الفني)

114

التقييم الفني 



115

التقييم الفني 

ن ثم حفظبعد الدخول عىل شاشة التقييم الفني يتم إدخال القيمة التقديرية للمنافسة و م

115

ادخال القيمة التقديرية 



116

التقييم الفني 

قامئة الخياراتإلدخال حالة التقييم الفني للعرض يتم بالضغط عىل خيار فحص العروض و التقييم الفني من

116

اختيار عرض املورد



117

التقييم الفني 

ني مطابق وغري يتم اختيار التقييم الفني  يتم تحديد حالة العرض مقبول أو غري مقبول وحالة التقييم الف
مطابق و يضع مالحظاته حول ذلك و من ثم الضغط  عىل حفظ

117

ادخال التقييم الفني لعرض املورد



118

التقييم الفني 

تم الضغط حيث ي( إرسال التقييم الفني ) يظهر خيار , بعد االنتهاء من إدخال التقييم الفني لجميع العروض
.عىل إرسال التقييم الفني لكافة عروض املنافسة العتامدها من قبل رئيس فحص العروض 

118

(1)د ارسال التقييم الفني لالعتام



119

التقييم الفني 

ملية إرسال تظهر نافذة تطلب من سكرتري فحص العروض تأكيد ع( إرسال التقييم الفني ) بالضغط عىل خيار 
(تأكيد ) التقييم الفني العتامدها من قبل رئيس فحص العروض بالضغط عىل خيار 

119

(2)ارسال التقييم الفني لالعتامد 



120

التقييم الفني 

نافسة او عمليات بحاجة اىل اعتامد تظهر امل( التقييم الفني ) عند دخول رئيس فحص العروض إىل صفحة 
سة و التقييم الستعراض القيمة التقديرية للمناف( استعراض ) و مرفق بها خيار ( التقييم الفني ) بحالة 

الفني للعروض 

120

(1)مراجعة وتدقيق التقييم الفني



121

التقييم الفني 

ها تظهر معلومات املنافسة مرفق ب( استعراض ) عندما يقوم رئيس فحص العروض بالضغط عىل خيار 
تقييم الفني القيمة التقديرية و العروض و حالة التقييم الفني لها و مالحظة سكرتري فحص العروض حول ال

سةالعتامد أو رفض التقييم الفني لعروض املناف( رفض ) و ( اعتامد ) باإلضافة إىل خيارين , لكل عرض

121

(2)مراجعة وتدقيق التقييم الفني 



122

التقييم الفني 

لتأكيد عملية االعتامد بالضغط عىل اعتامد

122

اعتامد التقييم الفني 



123

التقييم الفني 

عملية االعتامديتم إرسال رمز تأكيد برسالة نصية او الربيد االلكرتوين إىل رئيس فحص العروض لتأكيد

123

ادخال رمز املصادقة



124

التقييم الفني 

يم الفني ينتقل رئيس فحص العروض إىل صفحة تأكيد عملية رفض التقي( رفض ) عند الضغط عىل خيار 
(تأكيد ) و من ثم الضغط عىل خيار , مع وضع مالحظة حول سبب الرفض

124

رفض التقييم الفني



125

التقييم الفني 

تري فحص عندما يقوم رئيس فحص العروض برفض التقييم الفني تظهر املنافسة لدى سكر 
إعادة ] ط مرفق بها مالحظة رئيس فحص العروض و راب( تم رفض التقييم الفني ) العروض بحالة 

[التقييم الفني 

125

اعادة فتح التقييم الفني



126

الرتسية

)  حة لرتسية منافسة أو عملية رشاء مبارش عن طريق دخول سكرتري فحص العروض إىل صف
(  ترسية ) ار و مرفق بها خي( تم اإلنتهاء من التقييم الفني ) تظهر له املنافسة بحالة ( ترسية 

بالضغط عليه يتم الدخول إىل شاشة ترسية املنافسة

126

(1)ارش عملية رشاء مب/  ترسية املنافسة 



127

الرتسية

قييم الفني يف صفحة ترسية منافسة تظهر معلومات املنافسة املخترصة و القيمة التقديرية املدخلة يف مرحلة الت
ام تظهر ك, من أجل إدخال املنافسة يف مرحلة ترسية العروض( إلغاء املنافسة ) وخيار ( فتح الرتسية ) باإلضافة إىل خيار 

رير فتح و تق( غري مطابق / مطابق ) قامئة بعروض املنافسة مرفق بكل منها حالة فحص العروض وحالة التقييم الفني 
(تفاصيل العرض املايل ) املظاريف عرب خيار 

127

(2)عملية رشاء مبارش /  ترسية املنافسة 



128

الرتسية

فتح تظهر رسالة تطلب من سكرتري فحص العروض تأكيد عملية( فتح للرتسية ) عند الضغط عىل خيار 
 املرحلة التاليةيتم االنتقال إىل صفحة ترسية املنافسة يف( تأكيد ) املنافسة للرتسية و بالضغط عىل خيار 

128

فتح الرتسية



129

الرتسية

ر العرض يتيح لسكرتري فحص العروض اختيا( ترسية ) يف هذه الصفحة يظهر لكل عرض خيار 
(  ترسية ) بالضغط عىل خيار , للرتسية هذا العرض بشكل جزيئ أو كيل

129

اختيار العرض للرتسية



130

الرتسية

(  ترسية جزئية / ة ترسية كامل) عند فتح أحد العروض للرتسية يتاح لسكرتري فحص العروض تحديد نوع الرتسية 
صفحة عرض يتاح يف هذه ال, لحفظ ترسية العرض( إرسال) و من ثم الضغط عىل خيار , و تحديد قيمة الرتسية

تفاصيل العرض املايل للعرض و تقرير املستندات املرفقة التابعة لعملية فتح املظاريف

130

ادخال بيانات الرتسية 



131

الرتسية

سية مقابل عند ترسية أحد العروض ترسية كاملة يتم عرض صفحة ترسية املنافسة و يظهر نوع و قيمة الرت 

رى بشكل ال ميكن ترسية عروض أخ, للعرض الحايل[ إلغاء الرتسية ] أو [ تعديل ] مع إمكانية , العرض املرّس 

رتسيات و يتاح ترسية جزئية لعروض أخرى عندما تكون كافة ال, كيل أو جزيئ يف حال وجود ترسية كاملة

عروض من أجل إلرسال الرتسية لرئيس فحص ال[ إرسال العتامد الرتسية ] و يظهر بعد ذلك خيار , الحالية جزئية

اعتامدها

131

ارسال الرتسية لالعتامد



132

الرتسية

ة بحالة عند دخول رئيس فحص العروض إىل صفحة ترسية او من عمليات بحاجة اىل اعتامد تظهر له املنافس
فاصيل ترسية و بالضغط عليه يتم االنتقال إىل صفحة ت[ استعراض ] مرفق بها رابط ( بإنتظار إعتامد الرتسية ) 

املنافسة العتامدها أو رفضها

132

(1)مراجعة وتدقيق الرتسية 



133

الرتسية

تي متت يف صفحة اعتامد أو رفض ترسية منافسة تظهر معلومات عن املنافسة و تظهر أيضاً العروض ال
)  و ( فسة اعتامد ترسية منا) و يظهر خيارين , (تفاصيل العرض املايل ) مرفق بها خيار , الرتسية عليها

(رفض 

133

(2)مراجعة وتدقيق الرتسية 



134

الرتسية

نافسةبالضغط عىل اعتامد ترسية منافسة يتم ترسية امل

134

تأكيد اعتامد الرتسية 



135

الرتسية

ن أجل تأكيد يتم إرسال رمز تأكيد برسالة نصية إىل جوال او بريد اإللكرتوين ملدقق البيانات م
عملية التأكيد

135

ادخال رمز املصادقة



136

الرتسية

العروض و يتم عرض نافذة لتأكيد عملية الرفض من قبل رئيس فحص( رفض ) بالضغط عىل خيار 
تطلب منه وضع توضيح عن سبب رفض الرتسية

136

رفض الرتسية 



137

الرتسية

نافسة عند رفض الرتسية من قبل رئيس فحص العروض تظهر لدى سكرتري فحص العروض يف قامئة امل
ا باالضافة ليجد املنافسة مرفق بها حالته( ترسية ) و عليه الذهاب إىل صفحة ( تم رفض الرتسية ) بحالة 

مع مالحظة رئيس فحص العروض حول رفض الرتسية( إعادة عملية الرتسية ) اىل خيار 

137

اعادة فتح الرتسية



138

إدراة القوائم السوداء

إلضافة ( داء القامئة السو ) من خالل حساب مدير النظام يف الصفحة الرئيسية يتاح ايقونة تحت مسمى 
مورد للقامئة

138

الذهاب لخدمة القوائم السوداء



139

إدراة القوائم السوداء

للبحث عن مورد الدخول عىل ايقونة القامئة السوداء والضغط عىل إنشاء جديد 

139

(1)اختيار مورد 



140

إدراة القوائم السوداء

ادخال رقم السجل التجاري للمورد املراد البحث عنه والضغط عىل بحث 

140

(2)اختيار مورد 
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إدراة القوائم السوداء

فظبعد البحث عن املورد املراد اضافتة يتم ادخال املعلومات والضغط عىل ح

141

اضافة املورد يف القامئة السوداء



142

إدراة القوائم السوداء

يتم ادخال معلومات سبب املنع من التعامل 

142

ادخال سبب املنع من التعامل 



143

ادارة قامئة املفضلة للموردين

تة للمفضلة يتم اختيار املورد من قامئة املوردين من الصفحة الرئيسية إلضاف

143

اختيار املورد 



144

ادارة قامئة املفضلة للموردين

م الضغط إلنشاء مفضلة جديدة يتم الدخول عىل قامئة املوردين والضغط عىل خيار اضف للمفضلة من ث
عىل اخرى وادخال اسم املفضلة املراد انشاءها والضغط عىل اضافة 

144

انشاء مفضلة 



145

ادارة قامئة املفضلة للموردين

افةالضغط عىل خيار اضف للمفضلة من ثم اختيار املفضلة املراد وضع املورد فيها والضغط عىل إض

145

اضافة للمفضلة 



146

ادارة قامئة املفضلة للموردين

بعد اضافة املورد للمفضلة باإلمكان حذف املورد من املفضلة من خالل خيار حذف

146

حذف من املفضلة 



147

دعوة املوردين للتسجيل

امئة باإلمكان دعوة املوردين من خالل قامئة املوردين املوجودة يف الصفحة الرئيسية او من خالل ق
املنافسات والضغط عىل ارسال الدعوة من ضمن خيارات املنافسة ، وارسال دعوة املورد للتسجيل يف

(  رسائل بريد إلكرتوين , عرب الرسائل النصية) البوابة بطريقتني مختلفتني 

147

دعوة املوردين للتسجيل 



148

تعديل جهه حكومية/ انشاء 

من خالل حساب مسؤول الحسابات ومن الصفحة الرئيسية الدخول عىل قامئة الجهات الحكومية 

148

(1)إنشاء جهة حكومية 



149

تعديل جهه حكومية/ انشاء 

الضغط عىل خيار إنشاء جديد إلنشاء جهة حكومية جديدة 

149

(2)إنشاء جهة حكومية 



150

تعديل جهه حكومية/ انشاء 

يتم إدخال جميع الحقول الالزمة من ثم الضغط عىل خيار حفظ

150

(3)إنشاء جهة حكومية 



151

تعديل جهه حكومية/ انشاء 

لتعديل بيانات جهة حكومية ( تعديل ) من خالل صفحة قامئة الجهات الحكومية باإلمكان الضغط عىل خيار 

151

تعديل بيانات جهة حكومية 



152

تعديل مدير حساب لجهه حكومية/انشاء 

قامئة من خالل حساب مسؤول الحسابات ويف الصفحة الرئيسية الضغط عىل الجهات الحكومية ومن ثم الدخول عىل
مسؤويل الجهات الحكومية ثم الضغط عىل إنشاء جديد 

152

(1)إنشاء مدير حساب لجهة حكومية 
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تعديل مدير حساب لجهه حكومية/انشاء 

الضغط بعد الضغط عىل خيار إنشاء جديد يتم تعبئة املعلومات ومن ثم
عىل خيار حفظ

153

(2)إنشاء مدير حساب لجهة حكومية 



154

تعديل مدير حساب لجهه حكومية/انشاء 

من خالل خيار التعديل باإلمكان تعديل الحساب

154

تعديل  مدير حساب لجهة حكومية 



155

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

الدخول من خالل حساب مدير النظام ويف الصفحة الرئيسية الضغط عىل الجهات الحكومية ومن ثم
عىل قامئة فروع جهة حكومية 

155

(1)إنشاء فرع جهة حكومية 



156

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

ديد من خالل قامئة فروع الجهة الحكومية الضغط عىل إنشاء ج

156

(2)إنشاء فرع جهة حكومية 



157

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

يتم ادخال املعلومات املطلوبة والضغط عىل ايقونة حفظ

157

(3)إنشاء فرع جهة حكومية 



158

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

دخول من خالل حساب مدير النظام ويف الصفحة الرئيسية الضغط عىل الجهات الحكومية ومن ثم ال
عىل قامئة فروع الجهة الحكومية 

158

(1)تعديل بيانات فرع جهة حكومية 



159

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

ديل املتاحة من ضمن الخيارات والدخول عىل صفحة التع( تعديل ) الضغط عىل 
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(2)تعديل بيانات فرع جهة حكومية 



160

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

ذفمن خالل الضغط عىل قامئة فروع الجهة الحكومية يظهر من ضمن الخيارات املتاحة خيار ح

160

حذف فرع جهة حكومية 



161

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

كان ربط من خالل الدخول عىل خيار تعديل يف قامئة فروع الجهة الحكومية والضغط عىل تعديل باإلم
الجهة الفنية مع الفرع للجهة 

161

ربط الفرع بقامئة الجهات الفنية 



162

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

ة من خالل حساب مدير النظام الذهاب اىل ايقونة قامئة فروع الجهة الحكومي

162

(  1)تعديل عناوين استالم العروض /انشاء



163

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

من ضمن الخيارات الضغط عىل خيار تعديل 

163

(  2)تعديل عناوين استالم العروض /انشاء



164

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

بقاالضغط عىل انشاء جديد إلضافة عنوان او تعديل لتعديل عنوان مدخل مس

164

(  3)تعديل عناوين استالم العروض /انشاء



165

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

تعبئة املعلومات والضغط عىل حفظ, بعد الضغط عىل خيار إنشاء جديد

165

(  4)تعديل عناوين استالم العروض /انشاء



166

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

مية من خالل حساب مدير النظام الذهاب اىل ايقونة قامئة فروع الجهة الحكو 

166

(1)تعديل عناوين فتح املظاريف /انشاء



167

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

من ضمن الخيارات الضغط عىل خيار تعديل 

167

(2)تعديل عناوين فتح املظاريف /انشاء



168

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

الضغط عىل انشاء جديد إلضافة عنوان او تعديل لتعديل عنوان مدخل مسبقا

168

(3)تعديل عناوين فتح املظاريف /انشاء



169

حذف فرع جهه الحكومية/ تعديل / انشاء 

ات تعبئة املعلوم, بعد الضغط عىل خيار إنشاء جديد
والضغط عىل حفظ

169

(4)تعديل عناوين فتح املظاريف /انشاء



170

حذف  مدير فرع جهه حكومية/ تعديل / انشاء 

رع من خالل حساب مدير النظام الضغط عىل ايقونة قامئة مدراء حسابات ف

170

(1)انشاء مدير حساب فرع جهة حكومية 



171

حذف  مدير فرع جهه حكومية/ تعديل / انشاء 

الضغط عىل ايقونة إنشاء جديد

171

(2)انشاء مدير حساب فرع جهة حكومية 



172

حذف  مدير فرع جهه حكومية/ تعديل / انشاء 

تعبئة املعلومات والضغط عىل حفظ

172

(3)انشاء مدير حساب فرع جهة حكومية 



173

حذف  مدير فرع جهه حكومية/ تعديل / انشاء 

ل بعد انشاء الحساب يظهر عدة خيارات من ضمنها تعدي

173

(1)تعديل مدير حساب فرع جهة حكومية 



174

حذف  مدير فرع جهه حكومية/ تعديل / انشاء 

ات الضغط عىل خيار تعديل لتعديل معلوم
الحساب 

174

(2)تعديل مدير حساب فرع جهة حكومية 



175

حذف  مدير فرع جهه حكومية/ تعديل / انشاء 

بعد انشاء الحساب يظهر عدة خيارات من ضمنها حذف 

175

(1)حذف مدير حساب فرع جهة حكومية 



176

حذف  مدير فرع جهه حكومية/ تعديل / انشاء 

تأكيد عملية الحذف

176

(2)حذف مدير حساب فرع جهة حكومية 



177

حذف  مدير فرع جهه حكومية/ تعديل / انشاء 

دةبعد انشاء الحساب يظهر عدة خيارات من ضمنها تعيني كلمة مرور جدي

177

(1)تعيني كلمة مرور مدير حساب فرع جهة حكومية 



178

حذف  مدير فرع جهه حكومية/ تعديل / انشاء 

ندخل كلمة املرور الجديدة للحساب 

178

(2)تعيني كلمة مرور مدير حساب فرع جهة حكومية 



179

حذف  مدير فرع جهه حكومية/ تعديل / انشاء 

خدمبعد انشاء الحساب يظهر عدة خيارات من ضمنها تغيري صالحية املست

179

(1)تغيري صالحيات مدير حساب فرع جهة حكومية 



180

حذف  مدير فرع جهه حكومية/ تعديل / انشاء 

دقق بيانات باإلمكان اختيار وتغيري صالحية املستخدم من مدير فرع اىل مدخل بيانات او م
والضغط عىل تغيري

180

(2)تغيري صالحيات مدير حساب فرع جهة حكومية 



181

حذف  مدخل بيانات/ تعديل / انشاء 

من خالل حساب مدير النظام والذهاب اىل قامئة مدخيل البيانات 

181

(1)انشاء حساب مدخل بيانات 



182

حذف  مدخل بيانات/ تعديل / انشاء 

الضغط عىل ايقونة انشاء جديد  إلنشاء حساب مدخل بيانات

182

(2)انشاء حساب مدخل بيانات 



183

حذف  مدخل بيانات/ تعديل / انشاء 

ادخال املعلومات لحساب مدخل البيانات والضغط عىل حفظ 

183

(3)انشاء حساب مدخل بيانات 



184

حذف  مدخل بيانات/ تعديل / انشاء 

ديل بعد إنشاء حساب مدخل البيانات تظهر من قامئة الخيارات خيار تع

184

(1)تعديل حساب مدخل بيانات 



185

حذف  مدخل بيانات/ تعديل / انشاء 

باإلمكان تعديل الحساب والضغط عىل حفظ

185

(2)تعديل حساب مدخل بيانات 



186

حذف  مدخل بيانات/ تعديل / انشاء 

بعد إنشاء حساب مدخل البيانات تظهر من قامئة الخيارات خيار حذف

186

(  1)حذف حساب مدخل البيانات 



187

حذف  مدخل بيانات/ تعديل / انشاء 

تأكيد عملية الحذف لحذف الحساب 

187

(  2)حذف حساب مدخل البيانات 



188

حذف  مدخل بيانات/ تعديل / انشاء 

ملستخدمبعد إنشاء حساب مدخل البيانات تظهر من قامئة الخيارات خيار تغيري صالحيات ا

188

(1)تغيري صالحيات حساب مدخل البيانات 



189

حذف  مدخل بيانات/ تعديل / انشاء 

اختيار الصالحية والضغط عىل ايقونة تغيري 

189

(2)تغيري صالحيات حساب مدخل البيانات 



190

حذف  مدخل بيانات/ تعديل / انشاء 

ور جديدةبعد إنشاء حساب مدخل البيانات تظهر من قامئة الخيارات خيار تعيني كلمة مر 

190

(1)تعيني كلمة مرور جديدة 



191

حذف  مدخل بيانات/ تعديل / انشاء 

ور ادخال كلمة املرور الجديد والضغط عىل تغيري كلمة املر 

191

(2)تعيني كلمة مرور جديدة 



192

حذف  مدقق بيانات/ تعديل / انشاء 

من خالل حساب مدير النظام والذهاب اىل قامئة مدقق البيانات

192

(1)انشاء حساب مدقق البيانات 



193

حذف  مدقق بيانات/ تعديل / انشاء 

الضغط عىل ايقونة انشاء جديد  إلنشاء حساب مدقق بيانات 

193

(2)انشاء حساب مدقق البيانات 



194

حذف  مدقق بيانات/ تعديل / انشاء 

ادخال املعلومات لحساب مدقق 
البيانات والضغط عىل حفظ 

194

(3)انشاء حساب مدقق البيانات 



195

حذف  مدقق بيانات/ تعديل / انشاء 

بعد إنشاء حساب مدخل البيانات تظهر من قامئة الخيارات خيار تعديل 

195

(1)تعديل حساب مدقق البيانات 



196

حذف  مدقق بيانات/ تعديل / انشاء 

باإلمكان تعديل الحساب والضغط عىل حفظ 

196

(2)تعديل حساب مدقق البيانات 



197

حذف  مدقق بيانات/ تعديل / انشاء 

بعد إنشاء حساب مدخل البيانات تظهر من قامئة الخيارات خيار حذف

197

(1)حذف حساب مدقق البيانات 



198

حذف  مدقق بيانات/ تعديل / انشاء 

تأكيد عملية الحذف لحذف الحساب 

198

(2)حذف حساب مدقق البيانات 



199

حذف  مدقق بيانات/ تعديل / انشاء 

تخدمبعد إنشاء حساب مدقق البيانات تظهر من قامئة الخيارات خيار تغيري صالحيات املس

199

(1)تغيري صالحيات حساب مدقق البيانات 



200

حذف  مدقق بيانات/ تعديل / انشاء 

اختيار الصالحية والضغط عىل ايقونة تغيري 

200

(2)تغيري صالحيات حساب مدخل البيانات 



201

حذف  مدقق بيانات/ تعديل / انشاء 

ر جديدةبعد إنشاء حساب مدقق البيانات تظهر من قامئة الخيارات خيار تعيني كلمة مرو 

201

(1)تعيني كلمة مرور جديدة 



202

حذف  مدقق بيانات/ تعديل / انشاء 

ادخال كلمة املرور الجديد والضغط عىل تغيري كلمة املرور 

202

(2)تعيني كلمة مرور جديدة 



203

فحذف  سكرتريي لجان فتح املظاري/ تعديل / انشاء 

ي من خالل حساب مدير النظام والذهاب اىل قامئة الجهات الحكومية وثم الذهاب إىل قامئة سكرتري 
لجان فتح املظاريف 

203

(1)إنشاء حساب سكرتريي لجان فتح املظاريف  



204

فحذف  سكرتريي لجان فتح املظاري/ تعديل / انشاء 

الضغط عىل ايقونة انشاء جديد  إلنشاء حساب سكرتري لجنة فتح املظاريف 

204

(2)إنشاء حساب سكرتريي لجان فتح املظاريف  



205

فحذف  سكرتريي لجان فتح املظاري/ تعديل / انشاء 

ادخال املعلومات لحساب سكرتري لجنة فتح املظاريف والضغط عىل حفظ 

205

(3)إنشاء حساب سكرتريي لجان فتح املظاريف  



206

فحذف  سكرتريي لجان فتح املظاري/ تعديل / انشاء 

تعديل بعد إنشاء حساب سكرتري لجنة فتح املظاريف تظهر من قامئة الخيارات خيار

206

(1)تعديل حساب سكرتريي لجان فتح املظاريف  



207

يفحذف  سكرتريي لجان فتح املظار/ تعديل / انشاء 

باإلمكان تعديل الحساب والضغط عىل حفظ 

207

(2)تعديل حساب سكرتريي لجان فتح املظاريف  



208

فحذف  سكرتريي لجان فتح املظاري/ تعديل / انشاء 

ذفبعد إنشاء حساب سكرتري لجنة فتح املظاريف تظهر من قامئة الخيارات خيار ح

208

(1)حذف حساب سكرتريي لجان فتح املظاريف  



209

حذف  سكرتريي لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

اب تأكيد عملية الحذف لحذف الحس

209

(2)حذف حساب سكرتريي لجان فتح املظاريف  



210

حذف  سكرتريي لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

بعد إنشاء حساب سكرتري لجنة فتح املظاريف تظهر من قامئة الخيارات خيار تغيري صالحيات املستخدم

210

(1)تغيري صالحيات حساب سكرتريي لجان فتح املظاريف  



211

حذف  سكرتريي لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

اختيار الصالحية والضغط عىل ايقونة تغيري 

211

(2)تغيري صالحيات حساب سكرتريي لجان فتح املظاريف  



212

حذف  سكرتريي لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

رور جديدةبعد إنشاء حساب سكرتري لجنة فتح املظاريف تظهر من قامئة الخيارات خيار تعيني كلمة م

212

(1)تعيني كلمة مرور جديدة 



213

حذف  سكرتريي لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

ر ادخال كلمة املرور الجديد والضغط عىل تغيري كلمة املرو 

213

(2)تعيني كلمة مرور جديدة 



214

حذف رؤساء لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

ظاريف من خالل حساب مدير النظام والذهاب اىل قامئة الجهات الحكومية وثم الذهاب إىل قامئة رؤساء لجان فتح امل

214

(1)انشاء حساب رؤساء لجان فتح املظاريف 



215

حذف رؤساء لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

الضغط عىل ايقونة انشاء جديد  إلنشاء حساب رئيس لجنة فتح مظاريف

215

(2)انشاء حساب رؤساء لجان فتح املظاريف 



216

حذف رؤساء لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

ادخال املعلومات لحساب رئيس لجنة فتح املظاريف والضغط عىل حفظ 

216

(3)انشاء حساب رؤساء لجان فتح املظاريف 



217

حذف رؤساء لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

عديل بعد إنشاء حساب رئيس لجان فتح املظاريف تظهر من قامئة الخيارات خيار ت

217

(1)تعديل حساب رؤساء لجان فتح املظاريف 



218

حذف رؤساء لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

باإلمكان تعديل الحساب والضغط عىل حفظ 

218

(2)تعديل حساب رؤساء لجان فتح املظاريف 



219

حذف رؤساء لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

حذفبعد إنشاء حساب رئيس لجنة فتح املظاريف تظهر من قامئة الخيارات خيار

219

(1)حذف حساب رؤساء لجان فتح املظاريف 



220

حذف رؤساء لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

اب تأكيد عملية الحذف لحذف الحس

220

(2)حذف حساب رؤساء لجان فتح املظاريف 



221

حذف رؤساء لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

املستخدمبعد إنشاء حساب رئيس لجنة فتح املظاريف تظهر من قامئة الخيارات خيار تغيري صالحيات

221

(1)تغيري صالحيات حساب رؤساء لجان فتح املظاريف 



222

حذف رؤساء لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

اختيار الصالحية والضغط عىل ايقونة تغيري 

222

(2)تغيري صالحيات حساب رؤساء لجان فتح املظاريف 



223

حذف رؤساء لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

رور جديدةبعد إنشاء حساب رئيس لجنة فتح املظاريف تظهر من قامئة الخيارات خيار تعيني كلمة م

223

(1)تعيني كلمة مرور جديدة 



224

حذف رؤساء لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

رور ادخال كلمة املرور الجديد والضغط عىل تغيري كلمة امل

224

(2)تعيني كلمة مرور جديدة 



225

حذف سكرتريي لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

وض من خالل حساب مدير النظام والذهاب اىل قامئة سكرتريي لجان فحص العر 

225

(1)انشاء حساب سكرتريي لجان فحص العروض 



226

حذف سكرتريي لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

الضغط عىل ايقونة انشاء جديد  إلنشاء حساب سكرتري لجان فحص العروض 

226

(2)انشاء حساب سكرتريي لجان فحص العروض 



227

حذف سكرتريي لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

ادخال املعلومات لحساب سكرتري لجنة فحص العروض والضغط عىل حفظ 

227

(3)انشاء حساب سكرتريي لجان فحص العروض 



228

حذف سكرتريي لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

عديل بعد إنشاء حساب سكرتري لجنة فحص العروض تظهر من قامئة الخيارات خيار ت

228

(1)تعديل حساب سكرتريي لجان فحص العروض 



229

حذف سكرتريي لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

باإلمكان تعديل الحساب والضغط عىل حفظ 

229

(2)تعديل حساب سكرتريي لجان فحص العروض 



230

حذف سكرتريي لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

بعد إنشاء حساب سكرتري لجنة فحص العروض تظهر من قامئة الخيارات خيار حذف

230

(1)حذف حساب سكرتريي لجان فحص العروض 



231

حذف سكرتريي لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

تأكيد عملية الحذف لحذف الحساب 

231

(2)حذف حساب سكرتريي لجان فحص العروض 



232

حذف سكرتريي لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

ستخدمبعد إنشاء حساب سكرتري لجنة فحص العروض تظهر من قامئة الخيارات خيار تغيري صالحيات امل

232

(1)تغيري صالحيات حساب سكرتريي لجان فحص العروض 



233

حذف سكرتريي لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

اختيار الصالحية والضغط عىل ايقونة تغيري 

233

(2)تغيري صالحيات حساب سكرتريي لجان فحص العروض 



234

حذف سكرتريي لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

ر جديدةبعد إنشاء حساب سكرتري لجنة فحص العروض تظهر من قامئة الخيارات خيار تعيني كلمة مرو 

234

(1)تعيني كلمة مرور جديدة 



235

حذف سكرتريي لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

ادخال كلمة املرور الجديد والضغط عىل تغيري كلمة املرور 

235

(2)تعيني كلمة مرور جديدة 



236

حذف  رؤساء لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

من خالل حساب مدير النظام والذهاب اىل قامئة رؤساء لجان فحص العروض

236

(1)انشاء حساب رؤساء لجان فحص العروض 



237

حذف  رؤساء لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

روض الضغط عىل ايقونة انشاء جديد  إلنشاء حساب رئيس لجنة فحص الع

237

(2)انشاء حساب رؤساء لجان فحص العروض 



238

حذف  رؤساء لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

ادخال املعلومات لحساب رئيس لجنة فحص العروض والضغط عىل حفظ 

238

(3)انشاء حساب رؤساء لجان فحص العروض 



239

حذف  رؤساء لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

يل بعد إنشاء حساب رئيس لجنة فحص العروض تظهر من قامئة الخيارات خيار تعد

239

(1)تعديل حساب رؤساء لجان فحص العروض 



240

حذف  رؤساء لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

باإلمكان تعديل الحساب والضغط عىل حفظ 

240

(2)تعديل حساب رؤساء لجان فحص العروض 



241

حذف  رؤساء لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

بعد إنشاء حساب رئيس لجنة فحص العروض تظهر من قامئة الخيارات خيار حذف

241

(1)حذف حساب رؤساء لجان فحص العروض 



242

حذف  رؤساء لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

تأكيد عملية الحذف لحذف الحساب 

242

(2)حذف حساب رؤساء لجان فحص العروض 



243

حذف  رؤساء لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

ستخدمبعد إنشاء حساب رئيس لجنة فحص العروض تظهر من قامئة الخيارات خيار تغيري صالحيات امل

243

(1)تغيري صالحية حساب رؤساء لجان فحص العروض 



244

حذف  رؤساء لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

اختيار الصالحية والضغط عىل ايقونة تغيري 

244

(2)تغيري صالحية حساب رؤساء لجان فحص العروض 



245

حذف  رؤساء لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

ر جديدةبعد إنشاء حساب رئيس لجنة فحص العروض تظهر من قامئة الخيارات خيار تعيني كلمة مرو 

245

(1)تعيني كلمة مرور جديدة 



246

حذف  رؤساء لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

ر ادخال كلمة املرور الجديد والضغط عىل تغيري كلمة املرو 

246

(2)تعيني كلمة مرور جديدة 



247

حذف جهه فنية/ تعديل / انشاء 

من خالل حساب مدير النظام والضغط عىل الجهات الحكومية ثم قامئة الجهات الفنية

247

(  1)انشاء جهه فنية 



248

حذف جهه فنية/ تعديل / انشاء 

علومات بعد الدخول عىل قامئة الجهات الفنية يتم الضغط عىل أيقونة إنشاء جديد وتعبيئة امل
والضغط عىل حفظ

248

(2)انشاء جهه فنية 



249

حذف جهه فنية/ تعديل / انشاء 

من خالل ايقونة قامئة الجهات الفنية 

249

(1)تعديل جهه فنية 



250

حذف جهه فنية/ تعديل / انشاء 

ظهور خيار تعديل لتعديل الجهة الفنية 

250

(2)تعديل جهه فنية 



251

حذف جهه فنية/ تعديل / انشاء 

ادخال معلومات التعديل والضغط عىل حفظ

251

(3)تعديل جهه فنية 



252

حذف جهه فنية/ تعديل / انشاء 

ية من خالل ايقونة قامئة الجهات الفن

252

(1)حذف جهة فنية 



253

حذف جهه فنية/ تعديل / انشاء 

ظهور خيار حذف من ضمن الخيارات 

253

(2)حذف جهة فنية 



254

حذف جهه فنية/ تعديل / انشاء 

تأكيد عملية الحذف

254

(3)حذف جهة فنية 



255

حذف لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

ظاريف من خالل حساب مدير النظام والضغط عىل الجهات الحكومية ثم قامئة لجان فتح امل

255

(1)إنشاء لجنة فتح املظاريف 



256

حذف لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

ومات بعد الدخول عىل قامئة لجان فتح املظاريف يتم الضغط عىل أيقونة إنشاء جديد وتعبئة املعل
والضغط عىل حفظ

256

(2)إنشاء لجنة فتح املظاريف 



257

حذف لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

من خالل ايقونة قامئة لجان فتح املظاريف 

257

(1)تعديل لجنة فتح املظاريف 



258

حذف لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

ظهور خيار تعديل لتعديل لجنة فتح املظاريف 

258

(2)تعديل لجنة فتح املظاريف 



259

حذف لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

ادخال معلومات التعديل والضغط عىل حفظ

259

(3)تعديل لجنة فتح املظاريف 



260

حذف لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

ف من خالل ايقونة قامئة لجان فتح املظاري

260

(1)حذف لجنة فتح املظاريف 



261

حذف لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

ظهور خيار حذف من ضمن الخيارات 

261

(2)حذف لجنة فتح املظاريف 



262

حذف لجان فتح املظاريف/ تعديل / انشاء 

تأكيد عملية الحذف

262

(3)حذف لجنة فتح املظاريف 



263

حذف لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

من خالل حساب مدير النظام والضغط عىل الجهات الحكومية ثم قامئة لجان فحص العروض

263

(1)إنشاء لجنة فحص العروض 



264

حذف لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

ات بعد الدخول عىل قامئة لجان فحص العروض يتم الضغط عىل أيقونة إنشاء جديد وتعبئة املعلوم
والضغط عىل حفظ

264

(2)إنشاء لجنة فحص العروض 



265

حذف لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

من خالل ايقونة قامئة لجان فحص العروض 

265

(1)تعديل لجنة فحص العروض 



266

حذف لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

ظهور خيار تعديل لتعديل لجنة فحص العروض

266

(2)تعديل لجنة فحص العروض 



267

حذف لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

ادخال معلومات التعديل والضغط عىل حفظ

267

(3)تعديل لجنة فحص العروض 



268

حذف لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

من خالل ايقونة قامئة لجان فحص العروض 

268

(1)حذف لجنة فحص العروض 



269

حذف لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

ظهور خيار حذف من ضمن الخيارات 

269

(2)حذف لجنة فحص العروض 



270

حذف لجان فحص العروض/ تعديل / انشاء 

تأكيد عملية الحذف

270

(3)حذف لجنة فحص العروض 



271

التقارير

ة وتاريخ لعرض التقارير الخاصة باملنافسات املباعة بفرع الجهة الحكومية والتي تتضمن اسم املنافس
.الرشاء وقيمة الكراسة 

271

تقرير املبيعات 



272

التقارير

حث عن طريق فرع والحالة الخاصة بكل منافسة مع امكانية الب, تاريخ نرش املنافسة , لعرض تقارير املنافسات املنشأة باالسم 
وميكن تحميلها بصيغة ملف اكسل .اىل –باستخدام تاريخ النرش املنافسة من , الجهة الحكومية 

وميكن تحميلها بصيغة ملف اكسل.اىل –تاريخ الرشاء من , مع امكانية البحث عن طريق فرع الجهة الحكومية 

272

تقرير املنافسات



273

التقارير

نافسة ميكن االطالع عىل عدد املنافسات والبحث عنها عن طريق فرع الجهة الحكومية وتاريخ نرش امل
.اىل –من 

.عن طريق الرسم البياين والذي يشري اىل الحاالت الخاصة باملنافسات وعددها 

273

عدد املنافسات



274

التقارير

ة وذلك بالنسبة لقيمتها عن طريق فرع الجه. رشاء مبارش , عام : ميكن البحث عن انواع املنافسات 
.ومدى السعر الخاص بها ,اىل –الحكومية و تاريخ نرش املنافسة من 

274

عهاقيمة املنافسات بالنسبة لنو 



275

التقارير

اريخ نرش وذلك بالنسبة لعددها عن طريق فرع الجهة الحكومية و ت. رشاء مبارش , عام : ميكن البحث عن انواع املنافسات 
.ومدى السعر الخاص بها ,اىل –املنافسة من 

275

عدد املنافسات بالنسبة لنوعها



276

التقارير

املنافسة كام ميكن البحث عن طريق تاريخ نرش. البحث عن املنافسات حسب النشاطات الرئيسية لها 
.اىل –من 

.واملدى السعري الخاص بكل منافسة وفرزها حسب مدخالت البحث 

276

املنافسة حسب النشاط



277

التقارير

عرض ل, واملدى السعري .  اىل-متكن من البحث عن طريق فرع الجهة الحكومية وتاريخ نرش املنافسة من
.وذلك بهيئة الرسم البياين . النشاطات االكرث طرحا يف املنافسات املطروحة 

277

اكرث انشطة املنافسات



278

التقارير

.البياين تعرض اكرث االنشطة العامل بها املوردين واملتواجدة يف قاعدة بيانات الجهة الحكومية بالرسم

278

اكرث انشطة املوردين



279

التقارير

 املنافسة تتيح البحث عن املنافسات املرسية عىل املوردين عن طريق فرع الجهة الحكومية وتاريخ نرش
.واملدى السعري 

279

هماملنافسات مقابل املوردين املرىس علي



280

التقارير

عرض واملدى السعري وسي, اىل –من , ميكن البحث عن طريق فرع جهة حكومية وتاريخ نرش املنافسة 
.النظام النتائج بشكل رسم بياين للموردين االكرث ترسية عليهم مقابل القيمة 

280

اكرث املوردين املرىس عليهم



281

التقارير

عرض واملدى السعري وسي, اىل –من , ميكن البحث عن طريق فرع جهة حكومية وتاريخ نرش املنافسة 
.النظام النتائج بشكل رسم بياين للموردين االكرث ترسية عليهم مقابل القيمة 

281

التعاميم والقرارات



282

التقارير

:  ل هي شاشة متكن النظام من طرح النامذج املراد ايصالها للمستخدم تحتوي عىل مناذج مطلوبة مث
باعته وذلك تسهيال عىل املستخدم ليك يقوم بتحميله وط, منوذج عقد خدمات هندسية استشارية 

.بسهوله دون اللجوء اىل مقر الرشكة 

282

النامذج



283

لكمشكراً 

283


