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دلیل المستخدم
(عملیة تسجیل المورد)

توفر خدمة المناقصات اإللكترونیة للموردین والجھات المتصرفة وسیًطا إلكترونیًا لتسھیل جمیع عملیات المناقصات بدًءا من إنشاء المناقصة وحتى ترسیتھا



.مالحظة: - عملیة تسجیل الموردین، تطبق على الذین یسجلون أنفسھم ألول مرة في عملیة المناقصات اإللكترونیة لمجلس المناقصات في البحرین
في الصفحة الرئیسیة انقر على زر "تسجیل المورد .
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یمكن للموردین ملء جمیع التفاصیل ذات الصلة في النموذج وحفظھا

سیحصل المورد على اسم المستخدم الذي تم إنشاؤه من قبل النظام ، وھو ثمانیة
أرقام رقمیة

 بعد إرسال النموذج ، سیحصل المورد على "عبارة التحدي" و "كلمة مرور 
لتسجیل الدخول" على البرید اإللكتروني المسجل الخاص بھ

 یحتاج المورد إلى تسجیل الدخول على البوابة بمساعدة "عبارة التحدي" و "كلمة 
المرور

 في نفس الوقت یمكن للمستخدم إنشاء كلمة مرور جدیدة حسب اختیاره. تتكون من 
 8 أحرف (حرف خاص واحد على األقل) ، (حرف واحد صغیر على األقل) ،

.{((حرف كبیر واحد على األقل

یحتاج المستخدم إلى تسجیل الدخول باستخدام كلمة مرور جدیدة

.بعد تسجیل الدخول بنجاح ، یحتاج المستخدم لملء جمیع النماذج 

:مالحظة
البائعون المحلیون: - یمكن للمورد تسجیل الدخول بعد الموافقة على طلب

التسجیل من قبل مجلس المناقصات والمزایدات
.

 البائعون الدولیون: - ال تتطلب الموافقة بعد التسجیل. یمكن للمستخدم تسجیل 
الدخول مباشرة والمشاركة ، فقط للمناقصات الدولیة



 یحتاج المستخدم إلى إدخال كلمة المرور القدیمة (یتم استالمھا عبر البرید اإللكتروني المسجل لدى المورد). بعد إدخال التفاصیل ، یمكن للمورد اعادة كلمة المرور
حسب اختیاره



 تم تغییر الرقم السري بنجاح. اآلن تحتاج تسجیل دخول
مرة اخرى باستخدام كلمة المرور الجدیدة

 بعد تسجیل الدخول ، انقر فوق انقر ھنا إلكمال
التسجیل



 الخطوة 1 - قم بملء معلومات التسجیل

یحتاج المستخدم إلى ملء جمیع تفاصیل الملف الشخصي المذكورة في النموذج وحفظھا 
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 یحتاج المستخدم إلى تحدید كلمة سر اخرى خاصة لتقدیم العطاء، سیكون ھذا منفصالً عن رقم التعریف الشخصي لتسجیل الدخول وكلمة السر
 عملیة االختیار: اقل عدد مقبول ھو 8 أحرف

حرف خاص واحد على األقل ، حرف واحد صغیر على األقل ، حرف كبیر واحد على األقل
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الخطوة االولى: سیقوم النظام بإعطاء تنبیھ للمستخدم بحفظ البیانات بنجاح

الشروط واألحكام: یجب على المستخدم الموافقة على الشروط واألحكام

اضغط على إرسال
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سوف تظھر الرسالة للمستخدم ، أن عملیة المراجعة قد اكتملت. یمكنك انتقل إلى الخطوة األخرى عبر التقدیم للمناقصات

سوف یتلقى الموردون المعتمدون تنبیًھا على البرید اإللكتروني المسجل في النظام بعد اعتماده من قبل مجلس المناقصات والمزایدات



Website www.tenderboard.gov.bh

Help-desk Number (+973) 17566 666

E-Mail ID helpdesk@tenderboard.gov.bh

ساعات العمل من 7:30 صباًحا إلى 2:30 مساًء من األحد إلى الخمیس

سیتم الرد مع رسائل البرید اإللكتروني خارج الساعات العمل الرسمي في یوم العمل التالي

یمكنك طلب الدعم عبر الھاتف والبرید اإللكتروني وسنبذل قصارى جھدنا للرد على استفساراتك

 شكرا لكم




