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دليل املستخدم

خدمة إدارة املنافسات واملشرتيات 
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املنصةطريقة تسجيل الدخول يف 

:يتم التوجه اىل الرابط التايل
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املنصةطريقة تسجيل الدخول يف 

اختيار
"الجهات الحكومية"
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طريقة تسجيل الدخول يف املنصة

ية يتم ادخال رقم الهوية الوطن

وكلمة الرس املرسلة اىل 

رة الجوال ورمز التحقق من الصو 

ن بعد أن يتم إعطاء الصالحية م

.مدير النظام
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طريقة استخدام
الخدمة
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الصفحة الرئيسية

رد نقطة البداية للزائر و املو 
ة تتضمن الصفحة الرئيسي

للموقع و التي تحتوي عىل
يل رشيط القوائم  و خيار تسج
مستخدم جديد أو تسجيل 

ة الدخول عىل النظام  باإلضاف
إىل خيار  البحث عن 

املنافسات العامة و عمليات
.  الرشاء املبارش
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خدمة الدعم الفني

يتاح للزائر أو املستخدم 
مراسلة الدعم الفني  عرب 

. قامئة  مساعدة  ثم  الدعم 
يتم  مراسلة الدعم الفني 

للنظام بواسطة النموذج 
لرد و يتم ا, املتاح يف الصفحة

عليه عرب الربيد اإللكرتوين
.ةالخاص به املدخل يف الرسال
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االتصال بإدارة النظام

يتاح عرب صفحة  اتصل بنا
استعراض املوقع الجغرايف

,  طةلوزارة املالية عىل الخري
باإلضافة إىل استعراض 

و معلومات االتصال بالوزارة
دارة إرسال رسالة إلكرتونية إل 

النظام
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إجراءات التسجيل والرشاء

يتوفر رابط لصفحة  إجراءات 
ل التسجيل و الرشاء  يف اسف

التي تحتوي , واجهة املوقع
خطوات و إرشادات تسجيل  

,  مستخدم جديدة يف املوقع
و باإلضافة إىل إجراءات الرشاء

.التقدم ملنافسة
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تسجيل مستخدم جديد

عند الضغط عىل خيار 
يتم الدخول ]مستخدم جديد[

إىل صفحة التسجيل و إدخال
البيانات الالزمة
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تفعيل حساب املورد

غط بعد تعبئة منوذج التسجيل و الض

يتم حفظ [ تسجيل ] عىل زر 

املعلومات و إرسال رابط تفعيل إىل

يف الربيد اإللكرتوين للمورد املدخل

ذ عىل املورد عندئ, بيانات التسجيل

,  الضغط عىل الرابط لتفعيل حسابه

يف حال مل يصل رابط التفعيل إىل

دقيقة ميكن للمورد 15الربيد خالل 

إعادة إرسال الرابط مرة أخرى
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تسجيل الدخول

بعد نجاح عملية تفعيل الحساب يقوم 

م املورد بالدخول إىل حسابه باستخدام رق

السجل التجاري الخاص برشكته و كلمة 

تاح ي, املرور املدخلة أثناء تسجل العضوية

يني عرب صفحة تسجيل الدخول خيارين إضاف

رور استعادة كلمة امل: قبل تسجيل الدخول

و تسجيل حساب جديد
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إعدادات الحساب

ه بعد دخول املورد للنظام تظهر ل

,  مجموعة روابط أعىل الصفحة

تتيح له إدارة حسابه و استعادة

باإلضافة إىل عدة, كلمة املرور

بط و را, روابط تتعلق باملنافسات

و , تسجيل الخروج من النظام

ق تظهر نفس الروابط يف صنادي

عىل ميني الصفحة
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كةإكامل معلومات امللف الشخيص للمورد والش 

بعد نجاح عملية تسجيل الدخول إىل
النظام تظهر واجهة إدخال 

معلومات الرشكة يف حال عدم 
تم و التي بدون توفرها سي, اكتاملها

حجب مجموعة من خدمات املورد 
عرب املوقع
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معلومات الرشكة–إكامل معلومات املورد 

املرحلة األوىل من مراحل إكامل 

معلومات ) معلومات املورد هي 

ن ، حيث يتم استرياد مجموعة م(الرشكة

ب معلومات الرشكة بشكل تلقايئ حس

رقم السجل التجاري
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معلومات األنشطة–إكامل معلومات املورد 

حديد املرحلة الثانية يقوم املورد بت

ت نشاطات رشكته من قامئة نشاطا

و يصف بعد ذلك , عامة معدة لذلك

حيث , نشاط رشكته بشكل نيص

سيساعده هذا الوصف بالظهور يف

ت نتائج البحث يف حاالت املنافسا

, العامة و عمليات الرشاء 

واملنافسات املقرتحة وعمليات 

الرشاء املقرتحة 
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معلومات –إكامل معلومات املورد 
املفوض من الشكة

دخال يف املرحلة الثالثة يقوم املورد بإ

معلومات الشخص املفوض من الرشكة

ت و الذي ميلك صالحيات رشاء املنافسا

تها إرسال و تلقي االستفسارات و متابع

عىل النظام و إرسال عروض عمليات 

الرشاء املبارش بشكل إلكرتوين
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العنوان –إكامل معلومات املورد 

اج املرحلة الرابعة يقوم املورد بإدر 

ات عنوان وتفاصيل الرشكة ومعلوم

التواصل
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املعلومات –إكامل معلومات املورد 
البنكية

د املرحلة الخامسة يقوم املور 
للرشكة بتعبئة املعلومات البنكية
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حسايب –لوحة معلومات الحساب 

ة ينتقل املورد بعد ذلك لصفح
معلومات حسابه التي تحتوي

كافة املعلومات املدخلة يف 
(إكامل معلومات املورد ) مراحل 

ة باإلضاف, مع إمكانية تعديلها
إىل معلومات أخرى ميكن له 
ود إضافتها من حسايب مثل العق

املنفذة
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حالة الحساب واألشرتاك وتفعيله

حالة الحساب و ) يف قسم 
تظهر حالته بحاجة ( االشرتاك 

:  ألولمرفق به خيارين ا, للتفعيل
ه تنزيل طلب التفعيل و طباعت

عىل ورق رسمي للرشكة و من
ية و ثم تصديقه من الغرفة التجار

من ثم رفع صورة ضؤية للطلب
مصدق من الغرفة التجارية عن 

طريق خيار إرسال الطلب
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وقعتفعيل الحساب بإرسال طلب التفعيل عرب امل

عند تنزيل الطلب و طباعته عىل
ورق رسمي و تصديقه من 

الغرفة التجارية يقوم املورد
رب برفع نسخة إلكرتونية منه ع

الخيار
ف يتلقاه املوظ, [إرسال الطلب ] 

املسؤول من إدارة النظام و 
يقوم بتفعيل الحساب
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الحساب بإنتظار التفعيل بعد إرسال الطلب

بعد طباعة طلب التفعيل و 
و تصديقه من الغرفة التجارية

رفعه عن طريق املوقع تظهر 
جاري مراجعة )حالة الطلب بأنه 

يتاح يف هذه, , (طلب التفعيل
] املرحلة و قبل اعتامد الطلب 

إليقاف عملية [ سحب الطلب 
تفعيل الحساب
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ض التصديق االلكرتوين مع غرفة الريا

بعد إمتام تسجيل البيانات يف
نظام منافسات يقوم النظام 

جل تلقائياً بالتدقيق يف الس
التجاري املدخل و التأكد من ان 

السجل لديه خدمات رقمية 
ويف, مفعلة للغرفة التجارية 

هذه الحالة يظهر زر التفويض 
االكرتوين من خالل الخدمات 

االكرتونية لغرفة الرياض
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حسايب-الحساب مفعل يف لوحة معلومات الحساب 

ن بعد اعتامد و تفعيل الحساب م
قبل املوظف املسؤول يف 

إدارة النظام يظهر الطلب لدى 
نا و يتاح ه( معتمد ) املورد بحالة 

للمورد مامرسة نشاطه بشكل
كامل يف املوقع و االستفادة

من جميع الخدمات
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تغيري كلمة املرور–حساب املورد 

ه عرب يتاح للمورد تغيري كلمة مرور حساب

وم ، حيث يق[تغيري كلمة املرور ] خيار 

دة بإدخال كلمة املرور القدمية و الجدي

مع تأكيد كلمة املرور الجديدة

26



27

البحث عن املنافسات 

حث يتاح للمورد استخدام خيار الب
و ذلك, (املوجود وسط الصفحة ) 

,باختيار نوع نشاط املنافسة
,  (أو جزء منه ) عنوان املنافسة 

ثم الضغط عىل أيقونة البحث
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قامئة املنافسات والبحث ضمنها 

ة عند استخدام منوذج البحث تظهر قامئ

فّصل املنافسات بجانبها منوذج للبحث امل

د يتاح للمور , ضمن قامئة املنافسات

) البحث و استعراض معلومات املنافسات

ة الجهة الحكومي, اسم و رقم املنافسة

, سةتواريخ املناف, التابعة لها املنافسة

( قيمة كراسة الرشوط و املنافسات 

نتقال بالضغط عىل اسم املنافسة يتم اال 

إىل صفحة تفاصيل املنافسة
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استعراض تفاصيل منافسة 

ة يف صفحة تفاصيل املنافس
تظهر معلومات املنافسة 

,  رقمها, اسمها) األساسية 
باإلضافة إىل ثالثة , .. (, نوعها

,  ةتواريخ املنافس: أقسام تضم
تاح و ي, مجال التصنيف, العناوين

[  ة أضف للمفضل: ] للمورد خياران
[رشاء ] و 
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فضلةإضافة منافسة إىل قامئة املنافسات امل

غط يف صفحة تفاصيل املنافسة و بالض

تتم إضافة [ أضف للمفضلة ] عىل زر 

قامئة املنافسات ) املنافسة إىل 

ليها حيث ميكن للمورد الرجوع إ, (املفضلة 

ذف فيام بعد بإستعراض التفاصيل أو الح

ر بعد الضغط عىل ز , من قامئة املفضلة

إزالة من] يتحول إىل [ أضف للمفضلة ]

ليتيح حذف املنافسة من[ املفضلة 

املفضلة
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رشاء املنافسة 

ة يف صفحة تفاصيل املنافس

ميكن للمورد رشاء املنافسة

حيث [ رشاء ] بالضغط عىل زر 

ب تأكيد طل) ينتقل إىل صفحة 

التي تحتوي معلومات( الرشاء 

يد تأك) املنافسة كاملة مع خيار 

[رشاء ] و زر ( عملية الرشاء 
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إمتام رشاء املنافسة 

ورد بعد تأكيد عملية الرشاء يتم نقل امل

ث حي( املنافساة املشرتاة ) إىل صفحة 

ة تظهر املنافسة ضمن القامئة مرفق

(  ادجاري معالجة الفاتورة عىل سد) بخيار 

و تظهر رسالة نجاح عملية رشاء 

ة و تكون بانتظار سداد قيم, املنافسة

هذه يرفق ب, كراسة الرشوط و املنافسات

ات الصفحة منوذج للبحث ضمن املنافس

يع املشرتاة يتيح للمورد الوصول الرس

للمنافسة املطلوبة
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موردمعالجة رقم سداد الخاص باملنافسة وتقدميه لل

دقيقة إعداد رقم 15يتم و خالل 
فاتورة سداد خاصة باملورد و 

ة و يتم إرسال رسال, املنافسة
جوال و بريد إلكرتوين للمورد

رد ميكن للمو , تحتوي رقم سداد
مة من خالل هذا الرقم تسديد قي
كراسة الرشوط و املواصفات 

إلمتام رشاء املنافسة
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السداد وإمتام عملية الشاء

اسة يقوم املورد بسداد قيمة كر 
ة الرشوط و املواصفات للمنافس

عرب رقم سداد املرفق و بعد 
نجاح عملية السداد تظهر 

املنافسة ضمن قامئة 
بها املنافسات املشرتاة و يرفق

(  ني التقييم الف) و ( حالة العرض ) 
)  باإلضافة إىل خيارات , للعرض

طباعة ) و ( تحميل امللفات 
(إسأل املرشف ) و ( الفاتورة 
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تحميل ملفات منافسة 

تحميل ] عند الضغط عىل رابط 
اصيل يتم فتح صفحة تف[ امللفات 

املنافسة و يظهر فيها قسم
كراسة الرشوط و) جديد بعنوان 

,  (املواصفات و مالحق املنافسة
يحتوي عىل كافة امللفات 
التابعة للمنافسة و متاحة 

للمورد الذي قام برشاء 
سة املنافسة و سداد قيمة الكرا

عن طريق نظام سداد
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36

طباعة فاتورة السداد

طباعة ] بالضغط عىل رابط 
 PDFيتم تنزيل ملف [ الفاتورة 

يحتوي تفاصيل سداد فاتورة
,  كراسة الرشوط و املواصفات
ن حيث ميكن للمورد طباعتها م
أجل استالم كراسة الرشوط و 

املواصفات يف حال كان 
يل تسليمها يدوي و ليس تحم

ة باإلضاف, إلكرتوين من املوقع
إىل إرفاقها مع العرض املقدم 

للجهة مالكة املنافسة
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سة إرسال االستفسارات للجهة مالكة املناف

إسأل ] عند الضغط عىل زر 
تفتح نافذة تحتوي[ املرشف 

منوذج يتيح للمورد إرسال 
استفسار إىل املرشف عىل 

ف حيث سيقوم املرش , املنافسة
يف الجهة الحكومية بالرد عىل

ورد االستفسار و سيصل الرد للم
ظف عرب الربيد اإللكرتوين للمو 

ل املفوض املسجل يف تفاصي
حساب املورد
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نافسة االستفسارات املرسلة يف صفحة تفاصيل امل

عند الدخول لصفحة معلومات 
)  نب يظهر قسم جديد بجا, املنافسة

جال م–العناوين –تواريخ املنافسة 
استفسارات) بعنوان ( التصنيف 

لذي يظهر فيه االستفسار ا, (معلقة 
قام املورد بإرساله ملرشف 

ب غري مجا) املنافسة و تظهر حالته 
يف آخر الصفحة تظهر حالة ( بعد 

لقد قمت برشاء هذه ) الرشاء 
ار مع زر إلرسال استفس, (املنافسة 

آخر ملرشف املنافسة
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قامئة املنافسات املفضلة 

به يخصص لكل مورد قامئة خاصة
فضلة يضيف إليها املنافسات امل

ليسهل عليه الرجوع إليها يف
أي وقت

39
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إزالة منافسة من قامئة املفضلة 

إزالة من ] عند الضغط عىل زر 
تظهر نافذة تطلب [ املفضلة 

تأكيد أو إلغاء عملية حذف 
و , ةاملنافسة من قامئة املفضل

بتأكيد العملية يتم إزالة 
ة املنافسة من قامئة املفضل

لدى املورد
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الدعوات املبارشة واالستجابة لها

قط تكون بعض املنافسات متاحة ف
بدعوات مبارشة من الجهة دون 

ويقوم , طرحها لعامة املوردين
النظام بإرسال تنبية للمورد 

بالدعوة  وعند الضغط عىل الدعوة
) ن يتم االنتقال اىل صفحة بعنوا

تظهر فيها ( الدعوات املبارشة 
املنافسات التي قام مرشفوها

يف , بإرسال دعوات لهذا املورد
هذه الصفحة تظهر املنافسة و 

( قبول الدعوة) مرفق بها خيارين 
(رفض الدعوة ) و 
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قبول الدعوة املبارشة للمنافسة

حة يتم فتح صف[ قبول الدعوة ] بالنقر عىل زر 

يد تحتوي خالصة معلومات املنافسة و خيار تأك

ط عليه و بالضغ[ تأكيد القبول ] عملية القبول و زر 

نقل و يتم, يتم قبول دعوة املنافسة املبارشة

املورد إىل صفحة املنافسات املشرتاة حيث

تحميل ) تظهر املنافسة مرفق بها خيارين 

الذي ينقل املورد إىل صفحة ( امللفات 

املنافسة من أجل تحميل كراسة الرشوط و 

ي الذ( إسأل املرشف ) و الخيار اآلخر , املواصفات

سة يتيح للمورد إرسال استفسارات حول املناف

دى عندئذ تظهر املنافسة ل, ملرشف املنافسة

املرشف أنه تم قبول الدعوة من قبل املورد
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رفض الدعوة املبارشة للمنافسة 

يتم] رفض الدعوة [ بالنقر عىل زر 

ات فتح صفحة تحتوي خالصة معلوم

و بالضغط ] رفض [ املنافسة و زر 

عليه يتم رفض دعوة املنافسة 

ة املبارشة و يتم إزالتها من قامئ

حيث تتم إزالة, الدعوات املبارشة

ة الدعوة من قامئة الدعوات املبارش 

للمنافسة يف صفحة املرشف
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طلب انضامم لقامئة املدعوين

تكون بعض املنافسات متاحة بدعوات 

لب مبارشة من الجهة مالكة املنافسة لط

اح يت, االنضامم من قبل عامة املوردين

قامئة علميات) للمورد صفحة بعنوان 

ام تظهر فيها املنافسات التي ق( الرشاء 

مرشفوها بإرسال الدعوة لجميع 

يف هذه الصفحة تظهر , املوردين

ب إرسال طل) املنافسة و مرفق بها خيار 

(االنضامم لقامئة املوردين 
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إرسال العروض 

ة يتاح للمورد يف حالة املنافس
ة رشاء مبارش واملنافسة العام
الل تقديم العرض الكرتوين من خ
صفحة املنافسات املشرتاة 

والضغط عىل خيار رفع ملفات 
العرض 
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جداول الكميات 

من خالل صفحة املنافسات 
ع املشرتاة والضغط عىل خيار رف

بئة يتاح للمورد تع, ملفات العرض
ل جداول الكميات املرفقة من خال

الجهة املالكة للمنافسة من 
خالل الضغط عىل خيار تعديل و

إدخال أسعار العرض 
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املنافسة يف حالة استالم العروض 

ال عندما يتم تأكيد عملية ارس
العرض للمنافسة تظهر لدى 

( .مستلم : حالة العرض ) املورد 
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املنافسة يف حالة فتح املظاريف

عندما يقوم مرشف املنافسة
بإمتام فتح املظاريف تظهر 

من ض( تم فتح املظاريف ) الحالة 
دى صفحة املنافسات املشرتاة ل

تفاصيل] و يظهر خيار , املورد
الستعراض [ فتح املظاريف 

ف تفاصيل عملية فتح املظاري
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تقرير فتح املظاريف

تفاصيل]عند الضغط عىل رابط 
ة املرافق لحال[ فتح املظاريف 
تم فتح ) فتح املظاريف 

تظهر نافذة تحتوي, (املظاريف 
ف تفاصيل عملية فتح املظاري

لكافة العروض املقدمة 
للمنافسة
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املنافسة يف حال التقييم الفني

عندما يقوم مرشف املنافسة
بإعداد التقييم الفني لعروض

م تظهر حالة التقيي, للمنافسة
غري مطابق) أو ( مطابق ) الفني 

عىل حسب التقييم الخاص ( 
بعرض املورد

50



51

املنافسة يف حالة الرتسية 

)  رد عند ترسية املنافسة عىل مو 
)أو عدة موردين ( ترسية كاملة 

)  لة تظهر هذه الحا( ترسيات جزئية 
مع املنافسة يف( تم ترسيتها 

و , صفحة املنافسات املشرتاة
[ية تفاصيل الرتس] يرفق بها خيار 
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تفاصيل ترسية منافسة 

تفاصيل ] بالضغط عىل خيار 
نافسة التابع لرتسية امل[ الرتسية 

تظهر نافذة تحتوي تفاصيل 
ة تحتوي قامئ, عملية الرتسية

ة باملوردين الذي متت الرتسي
مع قيمة الرتسية و , عليهم
(كاملة / جزئية ) نوعها 
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ها صفحة املنافسات التي متت ترسيت

ميكن للمورد استعراض 
تها املنافسات التي متت ترسي

ات املنافس)عليه من خالل صفحة 
هر حيث يظ( التي متت ترسيتها 

ة اسم املنافسة و الجهة التابع
ة لها و تواريخ املنافسة و قيم

و بالضغط عىل اسم , الكراسة
املنافسة يتم نقل املورد 
عد لصفحة تفاصيل املنافسة ب

الرتسية
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تفاصيل املنافسة بعد ترسيتها 

عند دخول املورد لصفحة تفاصيل

املنافسة بعد ترسيتها تظهر 

معلومات املنافسة باإلضافة إىل

ير تقر) جدول خاص بالرتسية بعنوان 

ن يظهر قامئة باملوردي( الرتسية 

الذي متت الرتسية عليهم
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تنبيهات النظام 

من خالل هذه الخدمة باإلمكان 

التحكم يف تنبيهات النظام 

عيل من خالل التف(  استقبال الرسائل )

او التعطيل 

55



56

خدام النسخة اإللكرتونية من دليل االست

يل يتوفر نسخة اإللكرتونية من دل

استخدام النظام ضمن صفحة 

إجراءات التسجيل و الرشاء 

 PDFبصيغة
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خدام النسخة اإللكرتونية من دليل االست

يل يتوفر نسخة اإللكرتونية من دل

استخدام النظام ضمن صفحة 

إجراءات التسجيل و الرشاء 

 PDFبصيغة
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ارالدعم الفني واالستفس
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الستفسارات سعياَ اىل تسهيل اإلجراءات والعمل عىل البوابة، تم تخصيص فريق الستقبال ا
:والدعم الفني الخاص يف منصة اعتمــاد، وذلك عرب الربيد اإللكرتوين أو الرقم

وينالربيد اإللكرت 

ecare@Etimad.sa

الــرقم املوحـد

920002299
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لكمشكراً 
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