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أ -صفحة البداية للبوابة اﻻلكترونية
الدعوات المباشرة من النافذة اﻻلكترونية ممكنة فقط للموردين الذين تم تسجيلهم ,ولكن يمكن ﻻي مورد اﻻطﻼع على جميع
المناقصات الجارية.
يمكنك التحقق ببساطة من جميع المناقصات الجارية من خﻼل موقع منظمة  WHHادناه:
https://www.welthungerhilfe.org/tenders/
لجميع المناقصات الجارية ,التي تم نشره في من خﻼل البوابة اﻻلكترونية لمنظمة  WHHاتبع الرابط اﻻلكتروني ادناه:
https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=Welthungerhilfe
باستخدام الرابط اعﻼه ,سوف تصل الى صفحة البدء لمنصة  WHHللمناقصات :

بعض التوضيحات:
 -1يمكنك تغير لغة الموقع
 -2تسجيل الدخول ) بعد نجاح عملية التسجيل اكتب اسمك المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك هنا (.
 -3اتبع المناقصات الجارية لمنظمة WHH
 -4ان لم تكن مسجﻼ بعد ,يمكنك البدء بالتسجيل من هنا
 -5هذه الوثائق
 -6فيديوهات اليوتيوب توضح لك كيفية استخدام النافذة اﻻلكترونية
 -7في حالة وجود سؤال تقني ,يمكنك اﻻتصال بفريق الدعم الفني خﻼل ساعات العمل
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ب -كيفية عرض المناقصات الجارية لمنظمة
من خﻼل النقر على " فرص المناقصات الحالية " ستصل الى الصفحة التالية:

بعض التوضيحات:
 -1من هنا يمكنك تقليص نطاق البحث عن المناقصات )في حال وجود الكثير من المناقصات المعروضة(
 -2من خﻼل النقر على نص عمود “اﻻسم" سيتم توجيهك الى صفحة المعلومات الخاصة بالمناقصة ,والتي من خﻼلها يمكنك
مراجعة الوثائق الخاصة بالمناقصة والمعلومات اﻻخرى
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صفحة معلومات المناقصة:

بعض التوضيحات:
 -1سوف تسجل دخولك باستخدام البيانات اﻻعتماد الخاصة بك و التعبير عن اهتمامك بالمشاركة
 -2اذا لم تكن مسجﻼ ,يمكنك التسجيل عبر اﻻنترنيت من خﻼل النقر على هذا الزر
 -3من هنا يمكنك مراجعة تفاصيل المناقصات الجارية
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ج -كيفية تسجيل الشركة الخاصة بك
اما ان تنقر على صفحة البدء من خﻼل الزر "تسجيل مورد جديد" )راجع الصفحة  1من هذا المستند( او انقر على زر "التسجيل
عبر اﻻنترنيت" لصفحة اعﻼن المناقصة )راجع اعﻼه(.
كلتا الخيارين سوف توجهك الى صفحة التسجيل التالية:

يرجى ملئ جميع البيانات المطلوبة بالشركة الخاصة بك ,يرجى عدم مشاركة بيانات اﻻعتماد الخاصة بك في النافذة اﻻلكترونية مع
اي طرف ثالث .بعد ادخال التواريخ ,يرجى الضغط على زر "الحفظ" ” ! “Saveالشسركة الخاصة بك مسجلة اﻻن.
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د -كيفية المشاركة في المناقصات الجارية
يجب ان تكون مسجﻼ كمورد في النافذة اﻻلكترونية للمنظمة لتكون في وضع يسمح لك بالمشاركة في المناقصة ,وبالتالي يمكنك
تحميل او ارسال العرض بنجاح .هذا يعني ﻻ يمكن للموردين الغير مسجلين المشاركة في عملية المناقصة وﻻ يمكنهم تحميل او
ارسال اي مستندات الى المنظمة.
يجب على المسجلين ان يعبروا عن اهتمامهم بالمشاركة في هذه المناقصة المحددة اوﻻ .هذا ممكن عن طريق اختيار المناقصة التي
ترغب في اﻻنظمام اليها او المشاركة فيها.
بمجرد اختيار المناقصة الصحيحة ,فأن عرض صفحة المعلومات الخاصة بالمناقصة المحددة يظهر مختلفا قليﻼ بالنسبة للموردين
المسجلين وللذين تم تسجيل دخولهم )راجع الصفحة  3من هذا المستند( .يتم استبدال الزرين "تسجيل الدخول" و "التسجيل عبر
اﻻنترنيت" بالزر "قبول".

يرجى النقر على "قبول" اذا كنت ترغب في المشاركة .سيتم اعادة توجيهك الى الصفحة الرئيسية للمورد لهذه المناقصة المحددة.
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هذه هي الصفحة الرئيسية للمورد للمناقصة المحددة.

بعض التوضيحات:
 :1نظرة عامة و الوضع الحالي ﻻستجابتك
 :2من هنا يمكنك توجيه الرسائل الى منظمة WHH
 :3مسار المراجعة الخاصة بك )يمكنك أن ترى من فعل ماذا ومتى(
 :4يمكنك تخصيص أقسام من أسئلة الكفاءات ﻷشخاص معينين )ليس إلزاميًا(
 :5هنا يمنكن عرض اﻻستبيان و اﻻجوبة عن اﻻسئلة
 :6هنا يمكنك تحميل وثائقك او مستنداتك الخاصة المطلوبة من قبل المنظمة والعرض الخاص بك
 :7هنا يمكنك عرض\طباعة الردود واﻻجابات للملفات الخاصة بك
 :8لﻼلغاء )في حال عدم رغبتك في المشاركة(
 :9نقطة مهمة :في حال تحميل الوثائق وتمت اﻻجابة على اﻻسئلة حينها يجب عليك ارسال اجاباتك!!!
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بعض التوضيحات:
-1أ :لعرض مناقصات المنظمةWHH
-1ب :لعرض رسالة الدعوة من قبل منظمة WHH
-1ج :لعرض المستندات الخاصة بمنظمة WHH
-1د :لطرح اسئلة و عرض اﻻجوبة من منظمة WHH
-1ه :لتعيين او تحديد أكثر من مستخدم نيابة عن الشركة الخاصة بك للعمل من خﻼل البوابة اﻻلكترونية للمنظمة

ه -كيفية الرد على اﻻستبيان
بالنسبة لبعض المناقصات ,يعد الرد على على اﻻستبيان خطوة الزامية للمشاركة في المناقصة .لﻼجابة على هذه اﻻسئلة  ,ماعليك
سوى النقر على زر "اﻻجابة على اﻻسئلة" في الصفحة الرئيسية للمورد في المناقصة .تم ستنتقل الى الصفحة:

بعض التوضيحات:
 :1هنا يمكنك رؤية اﻻسئلة المطروحة لﻼجابة و عدد اﻻسئلة التي ﻻ تزال قائمة بدون اجابة او غير مكتملة .مﻼحظة :اذا كانت
اﻻجابة لﻼسئلة متعلقة بالمستندات ,يجب ارسال المستندات المطلوبة واﻻ سيبقى السؤال في حالة "غير مجابة"
 :2رمز التحميل الناجح للمستندات المطلوبة "تسجيل العمل"
:3الرمز يظهر بانك لم تحمل المستندات بعد .عندها يجب تحميل المستندات المطلوبة لتغير حالة السؤال الى جواب .الرجاء تأكيد
تحميل الوثائق او المستندات من خﻼل الضغط على زر "الحفظ" والذي يمكن ايجاده في اسفل اﻻستبيان.
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العرض فقط يمكن تحميله اذا ما تم تحويل حالة جميع اﻻسئلة الى "مستجابة".

و – كيف تحمل العرض الخاص بك
لتحميل الوثائق يرجى الذهاب الى صفحة الموردين الرئيسية للمناقصة المحددة .من خﻼل النقر على زر " ارفاق المستندات" ستنتقل
الى الصفحة التالية:

لتحميل المستندات )عرضك الخاص ,الوثائق الداعمة مثل قائمة الكميات ,المنشوارات الفنية ,نموذج تسجيل الضريبة للقيمة المضافة,
قائمة المراجع ,الخ ( ...انقر على زر "تحميل الملفات"
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من خﻼل النقر على زر "تحميل الملفات" ستنتقل الى الصفحة التالية

فقط اتبع التعليمات الموجودة على الجانب اﻻيمن من هذه الصفحة .بالنقر على "تصفح" يمكنك اختيار اي ملف من جهاز الكومبيوتر
الخاص بك .
بمجرد تحميل الملف المحدد )الملف المختار( سيظهر في استعراض الملفات العامة

بعض التوضيات:
 :1الوثيقة المحملة بنجاح
 :2هنا يمكنك فرز\تصنيف المستندات المحملة
 :3عند اﻻنتهاء من تحميل جميع المستندات يرجى الضغط على "تم" ”“Done
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و -كيفية تقديم العرض الخاص بك
عند استيفاء جميع متطلبات المناقصة ,بمعنى ,تم اجابة جميع اﻻسئلة ,تم تحميل جميع المستندات الداعمة الى اﻻجوبة المناسبة,
وجميع المستندات اﻻخرى تم تحميلها ايضا ,عندها بامكانك تسليم العرض الخاص بشركتك.
مجددا ,يمكنك الرجوع الى صفحة الموردين الرئيسية للمناقصة المحددة .هنا يمكنك رؤية ان متطلبات المناقصة مستوفاة )(%100
في شريط التقدم .مما يعني ,انه بامكانك اﻻن ارسال العرض الخاص بك عن طريق النقر على زر "ارسال الرد".
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يجب التأكد من نفسك قبل التقديم .يرجى ادخال بيانات اﻻعتماد الخاصة بك

تم ارسال اﻻجابة بنجاح الى منظمة  .WHHتحول شريط التقدم من اﻻحمر الى اﻻخضر! تهانينا!!!!
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