
دليل المستخدم لتقديم العروض



تقديم عروض األسعار



كيفية دخول المورد على الحساب الخاص به

:ييتم تسجيل الدخول الى بوابة الموردين من خالل موقع الوزارة الرسمي وسيظهر التال-1

.يجب إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمورد 2-

قم بإدخال إسم المستخدم

(رقم السجل التجاري)

قم بإدخال كلمة المرور

5-03-20183



الوصول لصفحة تقديم عروض األسعار–الصفحة الرئيسية 

2

:بعد إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور ستظهر الصفحة الرئيسية للمورد ، تحتوي على 

.قائمة اإلشعارات الخاصة بالمورد1.

.الصالحيات الكاملة للمورد2.

:إلدخال عروض األسعار3.

(.الصفحة رئيسية لتنظيم المفاوضات: ثم رابط / الصفحة الرئيسية للمنافسات :ثم رابط / إضغط على رابط المنافسات)

5-03-20184
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3



تقديم عروض األسعار

.(لم يتم التعامل معها) ستظهر على الشاشة كل المعامالت وحالتها سواء إما أن تكون نشطة أو مسودة •

5-03-20185

بيانات عروض األسعار المقدمة

وحاالتها وأرقام المعامالت

م الرد بيانات طلبات األسعار التي لم يت
إضغط على رقم الطلب–عليها 



تقديم عروض األسعار

:عند إجراء أي عملية إضغط على الحقل أو الرابط المراد التعامل معه• 

.تكوين تسعير/ من قائمة اإلجراءات إختر إدخال عروض األسعار-1

.إضغط بحث-2

5-03-20186

من قائمة اإلجراءات إختر إدخال 1.

تكوين تسعير/ عروض األسعار



تقديم عروض األسعار

:ةفي تبويب العنوان قم بإدخال الحقول التالي• 

(.عيرتاريخ سريان التس)التسعير صالح حتى 1.

.رقم المرجع2.

.إشعار للمشتري3.

.إلضافة مرفقات إضغط إضافة مرفق4.

تبويب العنوان

(عيرتاريخ سريان التس)قم بإدخال •

.قم بإدخال رقم المرجع•

.قم بإدخال إشعار للمشتري•

إلضافة المرفقات

5-03-20187



تقديم عروض األسعار

.لبنودإضغط على تبويب جدول الكميات ، لإلنتقال إلى ا1.

.ورقم بإدخال كافة الحقول اإلجبارية في شاشه السط2.

.قم بإدخال السعر اإلفرادي للوحدة3.

.قم بإدخال الوصف التفصيلي للصنف4.

.إضغط استمرار5.

تبويب جدول الكميات. 1

ةادخل المواصفات الفني.3

إضغط إستمرار. 4

5-03-20188

قم بإدخال السعر اإلفرادي . 2

للوحدة



تقديم عروض األسعار

.عربعد الضغط على إستمرار يمكن عرض أو معاينة كل البيانات المدخلة وإجمالي عرض الس• 

.إضغط تنفيذ لتقديم العرض• 

5-03-20189

معالجة كل البيانات المدخلة وإجمالي عرض االسعار-1

يذإضغط تنف-2


