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 19 من  2 صفحة رقم  

 

 

 

 والمؤسسات الشركات بيانات تسجيل الخدمة اسم

 AC092-137 الخدمة رقم

 G-B أعمال- حكومة الخدمة نوع

 المقاولين والشركات والمؤسسات المستفيدة الجهة

 لمشتريات والمناقصاتادارة إ للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 والمناقصاتإلدارة المشتريات  من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 http://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/Purchases/Pages/companyreg.aspx الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5882994 

 bunhammed@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 19 من  3 صفحة رقم  

 جدول المحتويات

 
 رقم الصفحة .......................................................................................................................................الموضوع

 3........................................................................................................................................... المحتويات جدول

 4............................................................................................................. سطور في الخدمة -1

 5............................................................. (الكتروني او ورقي) الخدمة طلب نموذج -2

 6................................................................................ (Inputs) النظام على الدخول طريقة -3

 7.................................................................. الخدمة على للحصول المتبعة الخطوات -4

 77............................................................... الخدمة على الحصول ومتطلبات شروط -5

 71.............................................................................................................. الخدمة عمل مسار -6
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 19 من  4 صفحة رقم  

 الخدمة في سطور -1
   الجامعة لدىوالمقاولين  الموردين بيانات تسجيل منوالصيانة  المقاوالت لشركات الخدمة هذه تتيح
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 19 من  5 صفحة رقم  

 نموذج طلب الخدمة -2

ارة المشتريات والمناقصات، موقع إديتم تسجيل بيانات الشركات من خالل النموذج اإللكتروني على 
 باإلضافة إلى إرسال صور ممسوحة ضوئياً من المستندات الرسمية للشركة.
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 19 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 من خالل موقع الجامعة من أيقونة تسجيل بيانات الشركات والمؤسسات
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 19 من  7 صفحة رقم  

 الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة -4
 المقاول من خالل هذه الشاشةيتم تسجيل بيانات 

 الترخيص  /تسجيل السجل التجاري

 

 يتم تسجيل البيانات اآلتية:

 االسم التجاري للشركة 

 اسم صاحب الشركة 

 رقم السجل التجاري 

 رقم الرخصة 

 جنسية الشركة 

  صيانة( -ديكور  –أثاث  –مقاوالت عامة  –النشاط )أدوات كهربائية 

 

 

 

 

  السجل التجاري )يتم االختيار من خالل تقويم(تاريخ انتهاء صالحية 

 )إرفاق صورة من السجل التجاري )حيث يقوم مسجل البيانات بإرفاق صورة من السجل التجاري للشركة 
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 19 من  8 صفحة رقم  

 

 شهادة تصنيف المقاولين

 

 يتم تسجيل البيانات اآلتية:

 مجال التصنيف 
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 19 من  9 صفحة رقم  

  الخامسة( -الرابعة  –الثالثة  –الثانية  –الدرجة )األولى 

  

 اسم المنطقة 

  

 

 

 

 )تاريخ انتهاء صالحية الشهادة )يتم االختيار من خالل تقويم 

 )شهادة تصنيف المقاولين )حيث يقوم مسجل البيانات بإرفاق صورة من الشهادة 

 بيانات الغرفة التجارية

 يتم تسجيل البيانات اآلتية:
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 19 من  10 صفحة رقم  

 

  العضوية  /رقم االشتراك 

  يتم االختيار من خالل تقويم(تاريخ االنتهاء( 

 )إرفاق صورة من الشهادة )حيث يقوم مسجل البيانات بإرفاق صورة من الشهادة 

 

 بيانات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 يتم تسجيل البيانات اآلتية:

 رقم االشتراك 

 مصدر الشهادة 

 )تاريخ انتهاء الشهادة )يتم االختيار من خالل تقويم 

  صورة من الشهادة )حيث يقوم مسجل البيانات بإرفاق صورة من الشهادة(ارفاق 

 بيانات مصلحة الزكاة و الدخل
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 19 من  11 صفحة رقم  

 يتم تسجيل البيانات اآلتية:

 الرقم المميز 

 رقم الشهادة  

 )تاريخ انتهاء الشهادة )يتم االختيار من خالل تقويم 

 الشهادة( ارفاق صورة من الشهادة )حيث يقوم مسجل البيانات بإرفاق صورة من 

 بيانات وزارة العمل

 يتم تسجيل البيانات اآلتية:

 رقم الملف 

 مدة سريان الشهادة  

 )ارفاق صورة من الشهادة )حيث يقوم مسجل البيانات بإرفاق صورة من الشهادة 

 بيانات الحساب البنكي
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 19 من  12 صفحة رقم  

 يتم تسجيل البيانات اآلتية:

 اسم الحساب 

 ( رقمIBAN) 

 اسم البنك 

 

 

 او المفاوض او الوكيل باالستالم و االستعالمبيانات المندوب 



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  السعودية  المملكة العربية
  مــــوزارة التعلي   
ــــجامع  ــ ــ ــــة المـ ــ ــــلك فيصـ  لــ

   

 

 

 19 من  13 صفحة رقم  

 يتم تسجيل البيانات اآلتية:

 اسم 

 رقم الجوال 

 رقم الجوال الدولي 

 هاتف 

 فاكس 

 البريد اإللكتروني 

 كلمة المرور 

 إعادة كلمة المرور 

 النشاط الرئيسي
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 19 من  14 صفحة رقم  

 يتم تسجيل البيانات اآلتية:

 موزع منتج( –النشاط االساسي )وكيل منتج 

 وكيل منتج تظهر خانات لتحديد اسم المنتج كما هو موضحعند اختيار 

 

 النشاط الرئيسي
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 19 من  15 صفحة رقم  

 يتم تسجيل البيانات اآلتية:

 االسم القانوني 

 المدينة 

 الحي 

 الشارع 

 صندوق بريد 

 الرقم البريدي 
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 19 من  16 صفحة رقم  

 النشاط الرئيسي

 يتم تسجيل البيانات اآلتية:

 االسم 

 السجل المدني 

  حيث يقوم مسجل البيانات بإرفاق صورة من التفويض(تفويض مصدق من الغرفة التجارية( 

 عند االنتهاء من تسجيل البيانات يقوم المستخدم بالتأكيد علي صحة البيانات من خالل الضغط علي "إقرار بصحة المعلومات"

 

 ثم يقوم بإدخال الكود كما هو موضح و الضغط علي موافق للحفظ
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 19 من  17 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة -5
 

 التي لديها جميع االوراق الرسمية والمسجلة في الدولة متاح لجميع الشركات والمؤسسات
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 19 من  18 صفحة رقم  

 مسار عمل الخدمة -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسجيل تدقيق للموافقة الطلب

 البدء

الدخول على موقع الجامعة ثم 

صفحة االدارات ثم صفحة إدارة 

انات المشتريات والمنافسات ثم بي
 تسجيل الشركات والمؤسسات

وبة المطلتسجيل البيات 

 اتوتحميل صور المستند

 ثم الحفظ
 النهاية
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 19 من  19 صفحة رقم  
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