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 نظرة عامة

 موقع خالل من املوّردين سجل في  لتسجيلبا لموّردينل  يسمح آمن نظام هو اإلنترنت  عبر املشتريات  نظام

العامة للجماركا   كما  الهيئة   تطرحها  التي والعطاءات  املناقصات  مختلف في  املشاركة  مما يتيح لهم  لهيئة 

 تمكنهم كما   الدفع؛  وحالة  الفواتير، ووضع ،الشراء  أوامر  مثل بها املتعلقة  املعلومات  على   عبره  يتحصلون 

  
ً
  .ويسر   سهول  بكل  بالهيئة املشتريات  إدارة مع والوثائق املعلومات  تبادل من أيضا

   أهداف الدليل

تمك  ين املوّرد يهدف دليل   استخدم  املوّردين  ينالى   سليمة   بصورة  االنترنت  عبر املشتريات  نظام  من 

 :التالية  العمليات للقيام ب   الالزم الفهم  على  للحصول و 

 (RFQ) األسعار عروض طلبات  ومراجعة  الوصول الى النظام •

 سعار أ عرض  تقديم  في  املشاركة  تأكيد/ رفض •

 .األسعار عروض وتقديم  إعداد  •

 املشتريات  فريق مع اإلنترنت  عبر عمليات التفاوض وتبادل املستندات تفعيل  •

 ( قبول/ أو رفض عروض األسعار )   اإلرساء   نتائج  تلقي •

 استالم أمر الشراء ومراجعة تفاصيله  •

 )شهادة إتمام(   العمل إنجاز تأكيدارسال طلب  •

 شراء املتعلقة بأوامر ال  الفواتير إرسال •

 

   الدليل هيكل

 :فصول  8 الى  املوّردينتم تقسيم دليل 

 (RFQ) األسعار عروض طلبات  ومراجعة  الوصول الى النظام  - األول    الفصل  •

 سعار أ  عرض  تقديم  في  املشاركة   الرد على طلب –الثاني  الفصل •

 .األسعار عروض  تقديم  -الثالث   الفصل •

 املناقشات املباشرة  – الرابع  الفصل •

 نتائج اإلرساء   تلقي - الخامس   الفصل •

 استالم أمر الشراء  - السادس  الفصل •

 )شهادة إتمام(  العملإنجاز تأكيد   -   السابع  الفصل •

 الفواتير  تقديم   -   الثامن  الفصل •
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 النظام  دخول 
 

 :اآلتي خالل  من  اإلنترنت عبر  املشتريات  نظام  الى  الوصول  يمكن 

 

 في  املشتريات اإللكترونية ابط ر  خالل من الى النظام الوصول  هميمكن  - الحاليين  ين املوّرد  •

اسم املستخدم  باستخدام  بهم  الخاصة الصفحة على   والدخول  للجمارك   العامة  الهيئة موقع 

 تتعلق مسألة أي  وجود  حال  في  ، للجمارك العامة الهيئة من  إليهم  وردت  التي  وكلمة املرور 

 : التالي  اإللكتروني  البريد عنوان  باستخدام  املشتريات  قسم ب   االتصال املوّرد  يرجى من  لك، بذ

Procurement@customs.gov.qa   

 

  -   الجدد  املوّردين  •
ً
 تسجيل رابط  خالل  من  عليهم التسجيل في نظام املشتريات اإللكترونية أوال

واملوافقة  التسجيل  عملية من  االنتهاء  بعد  و   للجمارك،  العامة   الهيئة  موقع  في   جديد  مورد 

بالهيئة   املشتريات  عبر قسم  حالة  النظام إلى  الدخول  ه يمكن عليها  في  ذكر   املوّردين كما 

 . ضغط هناأللتسجيل كمورد جديد ،  الحاليين

 

  

mailto:Procurement@customs.gov.qa
http://www.customs.gov.qa/isuppliers/Registration_ar.pdf
http://www.customs.gov.qa/isuppliers/Registration_ar.pdf
http://www.customs.gov.qa/isuppliers/Registration_ar.pdf
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 للدخول للمرة األولى في النظام 

 من   اإللكتروني  البريد  عبر  لك   ارسالها  تم   التي  املرور  وكلمة   املستخدم  اسم  إدخال  يرجى   األولى   املرة  في   للنظام  الدخول   عند .1

 . دخول   زر   على  الضغط ثم  ومن  للجمارك   العامة الهيئة  موظفي 

 .( الشاشة  أسفل اللغة  اسم  على   بالضغط يمكنك تغيير لغة النظام )

 
 

  حقل  في  جديدة  مرور   كلمة   بادخال  قم   ثم   ، الحالية  السر   كلمة   حقل  في  الهيئة   من  املرسلة  السر   كلمة  بإدخال  قم   أدناه،   النموذج   في .2

 تنفيذ  زر  على أضغط ثم  الجديدة  السر كلمة إدخال إعادة حقل في أخرى  مرة إدخالها  أعد  ثم الجديدة  السر كلمة

 
 

 شروط كلمة السر الجديدة 

 . األقل على  خانات  سبعة من  تتكّون   أن  يجب ▪

 . األقل  على  واحد  ورقم  األقل  على   واحد  حرف على  تحتوي   أن  يجب ▪

  . املستخدم اسم  على   تحتوي  أال  يجب ▪



 

Page 5 of 24  

 واملناقصات  املمارسات في  املشاركة  طلبات  إستالم –  األول  الفصل
 

 :يلي  ما حول  تفاصيل الفصل هذا  يقدم

  األسعار عروض طلبات  في  للمشاركة  دعوات  تلقي ▪

  األسعار عروض  طلبات  مراجعة  ▪

 سوف  ،  املوّردين من د محد  عدد  إلى  ألسعار ا عروض   طلبات  ونشر  املتطلبات  تحديدب  للجمارك  العامة  الهيئة تقوم  

 املسجلين بقاعدة بينات الهيئة.  للموّردين اإللكتروني البريدعبر  عوةالد  املوّردين يتلقى

  املوّرد  سيكون 
ً
 :مثل  (RFQ)طلب عرض األسعار  ل  األساسية  املعلومات  استعراض على  قادرا

 (وغيرها من املعلومات،  االقفال  تاريخ ، الطلب تاريخ، الوصف  ملخص ،طلب عرض األسعار   عنوان )

 

  يكون  املوّرد  فإن ،  اإللكتروني البريد  خالل من 1.1
ً
 املشتريات   نظام إلى  والدخول  األسعار  عرض  طلب  تفاصيل رؤية  على  قادرا

 Login and view Negotiation Detailsرابط    على  نقر ل اب  املوّرد  يقوم األسعار عروض طلب  تفاصيل إلى  للوصول  .  اإللكترونية 
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استخدام معلومات الدخول الخاصة  يرجى  الدخول الى نظام املشتريات اإللكترونية، تسجيل  صفحة  إلى  املوّرد  تحويل سيتم  1.2

 :املوّرد ب

 
 

 

 العمل قائمة  عرضمن   املوّردين تمكن حيث الصفحة الرئيسية للنظام  إلى  املوّرد  توجيه  سيتم  ،الدخول الى النظام تسجيل بعد 1.3

 .خطارات والدعوات واال 

 الصفحة الرئيسية لتنظيم املفاوضات يرجى الضغط على   املنشورة ألسعارا عروض  طلبات  إلى  لوصول ل
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 هال  واالستجابة  استعراض الطلبات  للموّردين يمكن  املفاوضات   لتنظيم الرئيسية  الصفحة عبر  1.4

 رقم املفاوضات ) ، القائمة في البحث معايير  من أي باستخدام RFQ عن البحث للموّردين يمكن ▪
ً
 ( RFQمثال

 .املرسلة إليه األسعار طلبات  كل استعراض للموّرد  يمكن ،الدعوات املفتوحة لشركتك قسم في ▪

 املفاوضات رقم على الضغط يرجى الطلب  تفاصيل الى للدخول  ▪

 
 

 التالي: ، على النحو إستعراض تفاصيل املفاوضات  املوّرد املفاوضات يستطيع  رقم  على  النقر  بعد 1.5

 . والعملة  ،السداد  وشروط والتواريخ، العنوان، مثل األسعار عروض طلب  معلومات  على  يحتوي  -العنوان ▪

 . (املطلوبة والكمية  السلعة  وصف )مثل  شراؤها  املراد  األصناف حول  املعلومات  على  تحتوي    -السطور  ▪

اقبات  ▪  . العناصر التي تحدد ضوابط املفاوضات    على  تحتوي  -املر

 .أخرى  مخرجات  وأي وغيرها السندات  أو  التأمين متطلبات  مثل العقد شروط  على  يحتوي  -العقد  شروط ▪

 



 

Page 8 of 24  

 سعار أ عرض  تقديم في املشاركة الرد على طلبالثاني:   الفصل
 

 املناقصة أو املمارسة املطروحة بخصوص املشاركة في   املوّرد يشرح هذا الفصل كيفية إخطار املشتري بقرار 

 بحث والضغط على زر    إشعار استالم املشاركةبالدخول على طلب عرض األسعار واختيار   املوّرد يقوم   2.1

 

 
 

(، ومن ثم الأو   نعمموقفه من املشاركة في تقديم عرض أسعار وذلك بإختيار أحد الخيارات )  املوّرد  في الشاشة أدناه يحدد  2.2

 إلرسال اإلشعار   تطبيقكتابة تعليق للمشتري والضغط على زر 
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 الثالث: إنشاء وتقديم عرض األسعار  الفصل
 

 .للجمارك العامة  الهيئة  إلى  وتقديمه  إنشاء عرض األسعار خطوات  الفصل هذا  يشرح

 

 ( RFQاملفاوضات )  رقمبالضغط على   املوّرد يقوم   3.1

 
 

 بحث ،  والضغط على زر  ريسعت تكوين بإختيار  املوّرد ثم يقوم   3.2
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أقر بأنني قد قرأت ووافقت على “  بإختيارالخطوة األولى قبل تقديم عرض األسعار يجب املوافقة على الشروط واألحكام وذلك   3.3

 قبول ، ومن ثم الضغط على زر  ”البنود والشروط

 
 

  Add Attachmentكن إضافة املرفقات بالضغط على  األسعار )الصالحية، املرجع، كما يم   يجب مل الحقول الخاصة بعرض  3.4

 إلختيار املستند،   Browseومن ثم أضغط على  
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 إستمرار   زر  التسليم( ومن ثم الضغط على   – ، وملء الحقول املطلوبة )سعر الوحدة، تاريخ الوعد السطور بإختيار   املوّرد يقوم   3.5

 

 

أسعار غير مفّعل، ستظهر رسالة تنبيه، بأن هذا العرض نهائي، بعد التأكد من جميع  اذا كان خيار إرسال عدة عروض 3.6

 تنفيذ املعلومات يتم الضغط على زر 
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 أدناه  التأكيد رسالة  املوّرد  يتلقى ،التسعير تقديم  وبمجرد  3.7

 

 
 

 نشط قائمة الردود النشطة يظهر عرض األسعار في حالة   في 3.8

 

 
 



 

Page 13 of 24  

 : املفاوضات املباشرة الرابعالفصل 
 

 .الوثائق تبادل أو التفاصيل من مزيد ملناقشة املوّردينو  املشترين بين تفاعلي نقاش خلق يشرح هذا الفصل كيفية 

 

 بالدخول على الصفحة الرئيسية لتنظيم املفاوضات  املوّرد يقوم   .4.1

 
 

 املفاوضات   رقمقم بالضغط على    .4.2
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 بحث والضغط على زر    مناقشات مباشرةمن قائمة اإلجراءات قم بإختيار   .4.3

 

 
 

 إرسال ضغط على زر  ومن ثم أ ،  ومضمونها اكتب موضوع الرسالة      .4.4
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 :التالي  النحو على  النظام وإشعار في  اإللكتروني البريد عبرستصل رسالة   املشتري  جانب  من رد   تتلقى عندما .4.5

 

 

 

 يمكن مراجعة الرسائل غير املقروءة أعلى الشاشة:  .4.6
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 : إشعارات الترسية الخامس  الفصل

حسب الرسائل أدناه   إحدى املشاركين في املناقصة  املوّردين  يتلقى  سوف املقدمة، العروض تقييم  املشتريات  إدارة نتهاء إ  بعد

 نتائج الترسية: 

 

 شعار قبول عرض األسعار إ .5.1

 
 

 رفض عرض األسعار  إشعار  .5.2
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 : إصدار أمر الشراء السادس الفصل

 

 النظام في و  االلكتروني بالبريد اشعارا  املوّرد عملية الترسية وإصدار امر الشراء يتلقى    إنتهاء  بعد  .6.1

 

 
  

 مر الشراء في التبليغات أ  رسالة تظهر   حيث الرئيسية الصفحة    املوّردين صفحة إلى  الدخول  تسجيل املوّرد  يقوم .6.2
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 .الشراء  أمر  تفاصيل على  لالطالع  املوّرد  يستطيع أمر الشراء  رقموالضغط على    الطلبات على صفحة    بالدخول   .6.3

 
 

 

 ذهابواختيار االجراء املحدد والضغط على زر    االجراءات أي تفاصيل متعلقة بأمر الشراء، قم بتصفح   ملعرفة  .6.4
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 : إشعار  إتمام العملالسابع الفصل

 يشرح هذا الفصل كيفية عمل إشعار بإتمام العمل )شهادة اإلتمام( وارسالها للهيئة عبر النظام 

 على  انقرللدخول على أمر الشراء  ، للموّرد االلكتروني بالبريد يتم ارسال اشعار على النظام ورسالة  للموّردبعد اصدار أمر الشراء  .7.1

 . الطلبات والنقر على صفحة   الرئيسية الصفحة 

 

 
 

 

 أمر الشراء  رقم على  أضغط ثم .7.2
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 ذهاب ومن ثم أضغط على زر  تكوين تأكيد العمل من قائمة اإلجراءات قم بإختيار   .7.3

 
 

 ذهاب ضغط على زر أ  ثم   كل بنود السداد أختر عرض قائمة من .7.4

  التالي  زر  على أضغطثم ( اختيارأختر سطر أمر الشراء ) ثم
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 تنفيذ تفاصيل تأكيد العمل( ثم أضغط على زر  األداء، فترةيجب ملء الحقول املطلوبة )التاريخ،  .7.5

 

 
 

 

 تمتتصبح  تتم املصادقة عليها ل  حتى    جاري املعالجةمن  رسالة تأكيدية برقم إشعار إتمام العمل، كما يمكن متابعة حالة الطلب    تظهر  .7.6

 لتتمكن بعدها من إرسال طلب الفاتورة املعالجة 
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 الفاتورة تقديم : الثامن الفصل

 اتمام العمل أو تسليم املنتجات للهيئة إعتماد طلب فاتورة بعداليشرح هذا الفصل تفاصيل ارسال 

وأضغط على زر    بأمر شراء، ومن ثم اختار تكوين فاتورة املاليةوأختيار صفحة  للموّردينبالدخول على الصفحة الرئيسية  املوّرد يقوم .8.1

 ذهاب

 

 

 تالي السطر والضغط على زر   بإختيارثم نقوم  – ذهابأمر الشراء، والضغط على زر  رقم نقوم بكتابة  فاتورةال إلنشاء  .8.2
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 إضافة ادخال تفاصيل الفاتورة )التحويل النقدي، رقم الفاتورة، تاريخ الفاتورة وإضافة مستند الفاتورة من زر  يجب  .8.3

 
 

 التالي تفاصيل الفاتورة  )معرف دافع الضريبة، الكمية املراد استخراج فواتير لها( ومن ثم نضغط على زر  نكمل .8.4
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 إلرسال الفاتورة  تنفيذتفاصيل الفاتورة ونضغط على زر  بمراجعة نقوم .8.5

 

 

 تأكيدية برقم الفاتورة التي تم ارسالها  رسالة تظهر  .8.6

 
 


