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 الغرض .1

 
نظام  في Supplier Lifecycle and Performance (SLP) تم وضع دليل المستخدم الخاص بوحدة إدارة دورة وأداء الموّردين

SAP Ariba  إجراءات تسجيل الموّردين الُجدد.بعمليات والجهات التابعة لحكومة أبوظبي  تعريفبغرض 

 

 التسجيل المتّبعة عملية حولنظرة عامة  .2

في نظام   SLP إجراءات فرعية، يتم تفعيلها من خالل وحدة إدارة دورة وأداء الموّردين 7تسجيل الموّردين على  عمليةتشتمل 

SAP Ariba الفرعية في الشكل الوارد أدناه:. وتتضح هذه اإلجراءات 

 

 

ونستعرض فيما يلي األدوار المناطة بالجهات التابعة لحكومة أبوظبي، والموّردين، وفريق تسجيل الموّردين التابع لمكتب المشتريات 

 اإلجراءات.العمليات و، والتي تستهدف استكمال هذه ئرة المالية في حكومة أبوظبيفي دا الحكومية
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 موّرد" حسب نوع الموّرد.القديم طلب تسجيل ت“إجراءات  يكون لممثلي تسجيل الموّردين التابعين لحكومة أبوظبي دوٌر فيس

 
 يتم تصنيف الموّردين على أساس المعيارين التاليين:

إلدارة الموارد  اإللكترونية التابعة لنظام أبوظبي iSupplier Portalيمتلك الموّرد حسابًا موجودًا في بوابة  •

  ADERPالحكومية

 خارجها أويوفّر الموّرد السلع أو الخدمات إلى الجهات التابعة لحكومة أبوظبي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  •

 
 تباشر الجهات التابعة لحكومة أبوظبي بدء إجراءات تقديم طلبات تسجيل الموّردين في بعض الحاالت.

 

هل يمتلك الموّرد حسابًا في 

 iSupplier Portalبوابة 

اإللكترونية التابعة لنظام أبوظبي 

إلدارة الموارد 

 ؟ ADERPالحكومية  

هل يوفّر الموّرد السلع أو الخدمات إلى 

الجهات التابعة لحكومة أبوظبي خارج دولة 

 ؟فقطاإلمارات العربية المتحدة 

الشخص المسؤول / من 

عن بدء الجهة المسؤولة 

إجراءات تسجيل 

 الموّردين؟

إجراءات تسجيل الموّردين 

 Aribaفي نظام 

 طلب مقدم من الموّرد ذاته الموّرد غير متاح * نعم

 طلب مقدم من الموّرد ذاته الموّرد ال ال

 نعم ال
الجهة التابعة لحكومة 

 أبوظبي
 طلب مقدم من الجهة

 

 طلباتاإللكترونية التابعة لنظام أبوظبي إلدارة الموارد الحكومية تقديم  iSupplier Portal* يمكن ألصحاب الحسابات على بوابة 

 بغض النظر عن موقع توريد السلع والخدمات. Aribaبأنفسهم في نظام  التسجيل
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 موّردالطلب تسجيل   .3

 موّرد: الطلبات المقّدمة من الموّردين بأنفسهمالطلب تسجيل  3.1

 هذا القسم مخصٌص ألغراض تقديم المعلومات فقط

 

 في الحاالت التي يكون فيها:

إلدارة الموارد الحكومية، بغض النظر  اإللكترونية التابعة لنظام أبوظبي iSupplier Portalمسّجلون في بوابة  الموّردون  •

 عن موقع توريد السلع أو الخدمات )داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها(،

اإللكترونية التابعة لنظام أبوظبي إلدارة الموارد الحكومية،  iSupplier Portalغير مسجلين في بوابة  /جدد الموّردون •

 لحكومة أبوظبي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة، لسلع أو الخدماتاتوريد ويقومون ب

 

 باستخدام رابط التسجيل الشخصي التالي: Aribaيتعيّن على الموّردين تقديم طلبات تسجيلهم بأنفسهم في نظام 

strationhttp://dofad.supplier.mn1.ariba.com/ad/selfRegi 

 

 موّرد: الطلبات المقّدمة من الجهةالطلب تسجيل  3.2

تقدّم الجهات التابعة لحكومة أبوظبي طلبات تسجيل الموّردين نيابةً عن الموّردين الذين يوفرون سلعًا أو خدمات إلى حكومة أبوظبي 

 على النحو التالي: Ariba SAP. ويتم تنفيذ ذلك في نظام فقطخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

 

 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__dofad.supplier.mn1.ariba.com_ad_selfRegistration&d=DwMFAg&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=xXHuqqBJ5z9Q8-86FC_53vwNgVKHn2IM89vl_A51d1Q&m=dW2lsTVmkCWEz0tkfMuRnUpg5OQHazJLpaPV34aP3WU&s=5T29OxE4SKoglarpXgGRHc6gTEoxudKOfrUCLFz5Xrc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__dofad.supplier.mn1.ariba.com_ad_selfRegistration&d=DwMFAg&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=xXHuqqBJ5z9Q8-86FC_53vwNgVKHn2IM89vl_A51d1Q&m=dW2lsTVmkCWEz0tkfMuRnUpg5OQHazJLpaPV34aP3WU&s=5T29OxE4SKoglarpXgGRHc6gTEoxudKOfrUCLFz5Xrc&e=
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 إنشاء طلب تسجيل الموّرد 3.2.1

 

 التابع لدائرة المالية Aribaتسجيل الدخول إلى موقع  3.2.1.1 

مستخدم  باستخدام اسم https://dofad.procurement.mn1.ariba.com التابع لدائرة المالية: Aribaسّجل دخولك إلى موقع  •

 .Aribaصالح وكلمة مرور صالحة على نظام 

 

 . Supplier Request < طلب تسجيل موّرد  Createانتقل إلى الجزء العلوي األيمن من الصفحة، وانقر فوق إنشاء  •

  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dofad.procurement.mn1.ariba.com&d=DwMFAg&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=xXHuqqBJ5z9Q8-86FC_53vwNgVKHn2IM89vl_A51d1Q&m=dW2lsTVmkCWEz0tkfMuRnUpg5OQHazJLpaPV34aP3WU&s=QIhI0_OqiwmRqO5prAqmSlfOkQJUya1A06yzpbZ0H_A&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dofad.procurement.mn1.ariba.com&d=DwMFAg&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=xXHuqqBJ5z9Q8-86FC_53vwNgVKHn2IM89vl_A51d1Q&m=dW2lsTVmkCWEz0tkfMuRnUpg5OQHazJLpaPV34aP3WU&s=QIhI0_OqiwmRqO5prAqmSlfOkQJUya1A06yzpbZ0H_A&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dofad.procurement.mn1.ariba.com&d=DwMFAg&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=xXHuqqBJ5z9Q8-86FC_53vwNgVKHn2IM89vl_A51d1Q&m=dW2lsTVmkCWEz0tkfMuRnUpg5OQHazJLpaPV34aP3WU&s=QIhI0_OqiwmRqO5prAqmSlfOkQJUya1A06yzpbZ0H_A&e=
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 تعبئة نموذج طلب تسجيل الموّرد 3.2.1.2 

 

 .غة اإلنكليزيةبالل يجب تعبئة الحقول التي توجد أمامها عالمة النجمة )*(

 

 باللغة اإلنكليزية  إدخال البيانات العامة للموّرد

 

هل يوفّر الموّرد السلع أو الخدمات إلى جهة تابعة لحكومة أبوظبي 
 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط: نعم

 DELL :        كة   و     ي             ي أو    خصة •

CORPORATION 

واألرقام باللغة يُرجى الكتابة باستخدام األحرف الكبيرة  –
بالتطابق مع اإلسم المكتوب في الرخصة  فقطاإلنكليزية 

. الرموز  دائرة التنمية اإلقتصادية التجارية الصادرة من
 _ - , . المسموح بها هي المسافات و

 بينيالفل :   و ة •

 شارع بونيكاشيو 1234 :  ع و   •

 ماندالويونغ :  م   ة •

 9008 :   مز   ب   ي •

 مترو مانيال :  وال ة •

 638121001 : ق     ف   مك   •

تنسيق الرقم: + )رمز الدولة( )رمز المنطقة( )رقم هاتف  –
 المكتب( )مسافة( )الرقم الداخلي(

 : ق      كس •

حقل اختياري )يُرجى إدخال تنسيق صالح لرقم الفاكس: +   –
 لفاكس(()رمز الدولة( )رقم ا

 info@dellcorp.com :  و     ب     إل ك  و ي     كة •

 :  موقع  إل ك  و ي •

 حقل اختياري )يجب التحقق من تنسيق الموقع اإللكتروني(  –

 بيني: الفلمو قع   عم  •

 يُسمح بكتابة أكثر من دولة –
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 :باالغة اإلنكليزية إدخال بيانات االتصال بالموّرد

 

 

 :باللغة اإلنكليزية إدخال بيانات الرخصة التجارية والبيانات الضريبية للموّرد

 

 

  

 011109875 رقم الرخصة األجنبية الصادرة: •

 هل يمتلك الموّرد رقم ضريبة قيمة مضافة / رقًما ضريبيًا؟ •

 نعم

إذا كانت اإلجابة "نعم"، فيجب كتابة رقم ضريبة القيمة  –

 المضافة / الرقم الضريبي

كانت اإلجابة "ال"، فال تلزم كتابة رقم ضريبة القيمة  إذا –

 المضافة / الرقم الضريبي

 الرقم الضريبي: /رقم ضريبة القيمة المضافة •

0988821675 

 األحرف الكبيرة / األرقام يسمح فقط باستخدام –

 

 Zyra : ال    ألو  •

 Sales : ألخ   ال    •

 مدير عام :  وظ  ة •

 المنصب الوظيفي لبيانات االتصال بالمورد –

 638773019 : ق     ف   مك    •

 639157897761 :م ح ك ق       ف    •

 (المتحركالدولة( )رقم الهاتف  رمزتنسيق الرقم: + ) –

:   و     ب     إل ك  و ي    ة  ال ص   •
<placeholder@email.com> 

 تنسيق الموقع اإللكتروني يجب التحقق من –
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 للسلع والخدمات المقرر توريدها:  Level 2تحديد فئة المستوى الثاني

 

 

 

 .درهم 50,000تحديد ما إذا كان المبلغ الخاص بالسلع / الخدمات يزيد عن 

 

  

 Level 1  Level 2  Level 3 
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 تقديم طلب تسجيل الموّرد 3.2.2

 

" الموجود في الجزء السفلي األيمن من  Submitجميع المعلومات المطلوبة، انقر فوق زّر "تقديم تعبئةفور االنتهاء من  •

 نموذج طلب تسجيل الموّرد.

 

ؤدي الحقول غير المكتملة / غير الصحيحة إلى ظهور رسالة خطأ لمطالبتك بتعبئة جميع الحقول المطلوبة. وبمجرد اكتمال تعبئة ت

 جميع الحقول، يمكنك إعادة تقديم طلب تسجيل الموّرد.

 التسجيل بنجاح، ستظهر الرسالة التالية:عند تقديم طلب 

 "تم تقديم طلب تسجيل الموّرد الخاص بك لمعالجته."
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 .خروجلل " Done"تملالنتقال إلى الشاشة السابقة، أو  " Back"> رجوع* يمكن للمستخدمين النقر فوق 

االتصال بالموّرد بأنه قد تم توجيه طلب تسجيل  سيتلقى مستخدمو الجهة رسالة بريد إلكتروني تم إنشاؤها بواسطة النظام إلبالغ جهة

 الموّرد إلى فريق تسجيل الموّردين التابع لمكتب المشتريات الحكومية للموافقة عليه.
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 الموافقة على طلب تسجيل الموّرد 3.2.3

 

في دائرة المالية في سينتقل طلب تسجيل الموّرد إلى فريق تسجيل الموّردين التابع لمكتب المشتريات الحكومية بمجرد تقديم الطلب، 

عندما تتم الموافقة على  SAP Aribaسيتلقى مستخدمو الجهة رسالة بالبريد اإللكتروني من نظام وللموافقة عليه. حكومة أبوظبي 

 طلب تسجيل الموّرد الخاص بهم.

 

 SAPدعوة تلقائية إلى جهة االتصال بالموّرد للتسجيل في شبكة  SAP Aribaفور الموافقة على طلب تسجيل الموّرد، سيوجه نظام 

Ariba.وفي هذه المرحلة، سيتلقى مستخدمو الجهة إخطاًرا يفيد ببدء إجراءات تسجيل الموّرد . 
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 إجراءات تسجيل الموّردين .4

 

 .الموّردين استبيان تسجيلويقدم ، SAP Aribaبعد ذلك، يُنشئ الموّرد حسابًا في نظام 

، يبدأ فريق تسجيل الموّردين التابع لمكتب المشتريات الحكومية الموّردين استبيان تسجيلبمجرد انتهاء الموّرد من استكمال  •

 تسجيل الموّرد والموافقة عليها. إجراءاتفي مراجعة 
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 المتكررة األسئلة .5

 ما مراحل إضافة الموّرد إلى النظام؟ .1

 تسير مراحل إضافة الموّرد إلى النظام على النحو التالي:

 طلب تسجيل الموّرد .أ

 تسجيل الموّرد .ب

 تأهيل الموّرد .ج

 

 ؟ وكيف يمكنهم تقديم "طلب تسجيل موّرد"؟SAP Aribaما أنواع إعدادات الموّردين في نظام  .2

يتم تصنيف الموّردين حسب مواقع توريدهم للسلع / للخدمات )وليس حسب مواقع شركاتهم(. ويوجد نوعان من الموّردين في نظام 

SAP Ariba: 

أي الموّردون الذين يوفّرون الخدمات / السلع إلى الجهة التابعة لحكومة  موّردون داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة: .أ

 (مقدم من الموّرد ذاتهالمورد تسجيل  طلب)أبوظبي داخل الدولة 

أي الموّردون الذين يوفّرون الخدمات / السلع إلى الجهة التابعة  موّردون خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط: .ب

 مقّدم من الجهة(تسجيل المورد طلب فقط )لحكومة أبوظبي خارج الدولة 

 ما المعلومات المطلوبة لتقديم طلب "موّردون خارجيون فقط"؟ .3

 الجهة إلى المعلومات التالية لتقديم طلب التسجيل نيابةً عن الموّرد:يحتاج مستخدمو 

 رقم الرخصة األجنبية الصادرة .أ

 رقم السجل الضريبي، إن ُوجد .ب

 قائمة السلع / الخدمات التي يوفّرها الموّرد .ج

 كيف يمكنني تحديد فئات السلع / الخدمات في نموذج طلب تسجيل الموّرد؟ .4

،  وفي هذا الهيكل، يجب على مستخدم الجهة اختيار تفريعات المستوى الثاني ّرد على هيكل فئات.يحتوي نموذج طلب تسجيل المو

 على النحو المبيّن أدناه:Level 2 فئة المستوى الثانيالتي تسمى أيًضا 
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 هل يمكن أن يمنعني النظام من تقديم طلب تسجيل الموّرد؟ .5

لن يسمح النظام بتقديم طلبات التسجيل في حالة عدم استكمال تعبئة الحقول اإللزامية. ويُشار إلى الحقول اإللزامية بعالمة النجمة 

 )*()باللون األحمر( 

 كيف يمكنني التحقق من حالة طلب تسجيل الموّرد الخاص بي؟ .6

الموّردين التابع لمكتب المشتريات الحكومية على بصفتك أحد مستخدمي الجهة، سيتم إخطارك فور موافقة فريق تسجيل  .أ

 طلب تسجيل الموّرد الخاص بك.

 " Supplier Managementملف الموّرد في عالمة التبويب "إدارة الموّردينوفتح يمكن لمستخدمي الجهة أيًضا البحث  .ب

 للتحقق من الحالة الراهنة للطلب. SAP Aribaفي نظام 

 طلب تسجيل الموّرد؟ما الخطوة التالية بعد تقديم  .7

وفور الموافقة على طلب التسجيل،  إدارة بيانات الموّردين للموافقة عليه. موظفإلى ، يتم إرسال الطلب طلب تسجيل الموّردعند تقديم 

 .SAP Aribaسيتلقى الموّرد دعوة عبر البريد اإللكتروني للتسجيل في شبكة 

 كيف تبدأ إجراءات تسجيل الموّردين؟ .8

فريق تسجيل الموّردين التابع لمكتب المشتريات الحكومية على طلب تسجيل الموّرد، سيتلقى الموّرد إخطاًرا بالبريد فور موافقة 

 اإللكتروني، يتضمن رابط التسجيل اإللكتروني.

 من سيتلقى دعوة استكمال إجراءات تسجيل الموّردين؟ .9

البريد اإللكتروني الرئيسي لجهة االتصال الوارد  عنوانلكتروني إلى سيتم إرسال دعوة عبر البريد اإللكتروني بها رابط التسجيل اإل

 موّرد".ال"طلب تسجيل في 

 كيف أعرف أن الموّرد قد أصبح مؤهالً اآلن إلبرام عالقة عمل )عقد ترسية( مع حكومة أبوظبي؟ .10

  شراء والعقود.أمر ال تصدارعندما تتغير حالة الموّرد إلى "مؤهل"، يصبح الموّرد حينها جاهًزا الس

 Level 2 
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 اتّصل بنا

  

 

 

 

 

 

  

 

 

في حالة وجود أي استفسارات / إيضاحات في إجراءات تسجيل الموّردين، 
يُرجى االتصال بفريق الدعم التابع لدائرة المالية على عنوان البريد 

 اإللكتروني التالي للحصول على المساعدة:

registration@dof.abudhabi.ae-support.suppliers 

 

mailto:support.suppliers-registration@dof.abudhabi.ae

