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

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

 وحالة الفواتير، ووضع ،الشراء أوامر مثل بها املتعلقة املعلومات على عبره يتحصلون  كما الهيئة

  تمكنهم كما  الدفع؛
ً
  .ويسر سهول  بكل بالهيئة املشتريات إدارة مع والوثائق املعلومات تبادل من أيضا

 

 أهداف الدليل 
 املسجلين بقاعدة بيانات الهيئة العامة للجمارك املوّردين ينالى تمك املوّرد إدارة ملف يهدف دليل

ات التعديل واإلضافة في معلوماتهم املحفوظة في أنظمة الهيئة ، ومن ثم تقوم ادارة من القيام بعملي

بإدارة األجزاء  املوّردحيث يستطيع  ومراجعتها ومن ثم إضافتها للنظام،املشتريات بمتابعة التعديالت 

 :التالية

 للموّرد املعلومات األساسية 

 معلومات املؤسسة 

  املوّرددفتر عناوين 

 دليل االتصال 

  املوّردتصنيف 

 املوّردالتي يقدمها  والخدمات اتاملنتج 

  للموّردالتفاصيل املصرفية 

 اإلستجابة لإلستبينات املرسلة من الهيئة 
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 الدخول إلى النظام
  على موقع الهيئة العامة للجمارك بشبكة اإلنترنت عبر العنوان التالي: ويتم ذلك بالدخول 

 www.customs.gov.qa 

 ، كما موضح أدناه:الخدمات اإللكترونية للموردينوالضغط على رابط 

 

 

 

 

http://www.customs.gov.qa/
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 للدخول للمرة األولى في النظام
يرجى إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور التي تم ارسالها لك عبر البريد اإللكتروني عند الدخول للنظام في املرة األولى  .1

 .دخول من موظفي الهيئة العامة للجمارك ومن ثم الضغط على زر 

 أسفل الشاشة.( اسم اللغة بالضغط علىيمكنك تغيير لغة النظام )

 

 

 

 

 

 

، ثم قم بادخال كلمة كلمة السر الحاليةاملرسلة من الهيئة في حقل  السرسيظهر لك النموذج أدناه، قم بإدخال كلمة  .2

ثم أضغط إعادة إدخال كلمة السر الجديدة في حقل  ثم أعد إدخالها مرة أخرى  كلمة السر الجديدة حقلمرور جديدة في 

 تنفيذ على زر 

 شروط كلمة السر الجديدة

  على األقل. خاناتسبعة  تتكون منيجب أن 

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

 .يجب أال تحتوي على اسم املستخدم  
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 للموّرد املعلومات األساسيةإدارة 
، والتي ينمن تعديلها واإلضافة عليها في القسم التالي )معلومات للموّردفي هذا القسم تظهر املعلومات األساسية 

 املؤسسة(. 

  معلومات املؤسسة
 املوّردعمليات التعديل على املعلومات األساسية مللف تتم هنا 

 التنظيم اإلدارة    املوّرديننظام 

 حفظيتم ملء الحقول املطلوبة والضغط على زر 
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 املوّرددفتر عناوين 
 الجزء يمكن تعديل العناوين املوجودة أو إضافة عناوين جديدةفي هذا 

 دفتر العناوين اإلدارة    املوّرديننظام 

 تكوينتحديث، وإلضافة عنوان جديد أضغط  رمزلتعديل عنوان قديم أضغط على  .1

 

 

 تطبيقبملء الحقول كما هو موضح أدناه، ومن ثم أضغط على زر  قم .2
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 دليل االتصال
 للموّردفي هذا القسم نقوم بإضافة ممثلين جدد 

ً
 ، أو التعديل على ممثلين موجودين مسبقا

 دليل املمثلين اإلدارة    املوّرديننظام 

املوازي للمثل، وإلضافة ممثل جديد أضغط على  زر تحديثللتعديل على ممثل موجود قم بالضغط على  .1

 تكوين

 

" إذا كان هذا املمثل سيقوم تكوين حساب مستخدم لهذ املمثلقم بملء بيانات املمثل الجديد وأختر " .2

 تطبيق، ثم أضغط على زر بالدخول على نظام املشتريات اإللكترونية
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 املوّردتصنيف 
 املوّردفي هذا القسم يمكن إضافة وتعديل تصنيف 

 تصنيفات األعمال اإلدارة    املوّرديننظام 

 على زر حفظقم بإختيار التصنيف الصحيح وأضغط 
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 املوّردالتي يقدمها  والخدمات اتاملنتج
 ،إضافة املنتجات والخدمات التي يقدمهاو بتعديل  املوّردفي هذا القسم يقوم 

 املنتجات والخدمات اإلدارة    املوّرديننظام 

 تطبيقإلضافة منتج أخدمة جديدة قم بالضغط على زر إضافة واختيار املنتج أو الخدمة وأضغط على زر  .1

 إلزالة منتج اخدمة قم بإختياره ثم أضغط على زر إزالة .2
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 االستبيانات 
  خر.ل ترسلها الهيئة العامة للجمارك من وقت قد  في هذا القسم تستطيع املشاركة في اإلستبيانات التي

 

 اإلستبيان اإلدارة    املوّرديننظام 

 


