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 مقدمة 

لهيئة ا  موقع خالل من املوّردين سجل في  للتسجيل لموّردينل يسمح آمن نظام هو اإلنترنت  عبر املشتريات  نظام

 يتحصلون   كما   الهيئة  تطرحها   التي والعطاءات  املناقصات  مختلف في  املشاركة  مما يتيح لهم  العامة للجمارك

    تمكنهم كما   الدفع؛  وحالة  الفواتير، ووضع ،الشراء  أوامر  مثل بها املتعلقة  املعلومات  على 
ً
 تبادل من أيضا

 .سهولة  بكل  بالهيئة املشتريات  إدارة مع والوثائق املعلومات 

 

 أهداف الدليل 

دليل   تمك   يناملوّرد تسجيل  يهدف  العامة   املوّردين ينالى  الهيئة  لدى  التسجيل  بعملية  القيام  من  الجدد 

 املوضحة به. للجمارك بكل سهولة ويسر، وذلك بإتباع خطوات التسجيل 

 



 

Page 3 of 8 
 

 الدخول إلى النظام 

   ويتم ذلك بالدخول على موقع الهيئة العامة للجمارك بشبكة اإلنترنت عبر العنوان التالي:

 www.customs.gov.qa 

 ، كما موضح أدناه:   الخدمات اإللكترونية للموردينوالضغط على رابط  

 

 

 املعلومات األساسية 

، نقوم بملء الحقول اإللزامية كما  تظهر صفحة التسجيل الرئيسية أدناهالجدد،    املوّردينبعد الضغط على رابط تسجيل   .1

 موضح أدناه:هو 

http://www.customs.gov.qa/
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 :للموّردنقوم بإدخال املعلومات األساسية 

 الشـركـة   اسـم ▪

 التجـاري   السجل  رقم ▪

 اإللكتروني  البريد ▪

 األول   االسم  ▪

 اسم العائلة ▪

 املنطقـة   رقم ▪

 الهـاتف  رقم ▪

 تالي ومن ثم الضغط على زر 
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 دفتر العناوين 

 إلدخال معلومات العنوان  تكوينقم بالضغط على زر  .1

 

 

 تطبيق بملء الحقول كما هو موضح أدناه، ومن ثم نضغط على زر  نقوم .2
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 تصنيفات األعمال 

 الصالحية نتهاء ييم وزارة املالية وندخل تاريخ إنقوم بإختيار التصنيف حسب تق
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 النشاط التجاري 

 التي تقدمها الشركة  ةالتجاري اتالنشاط للدخول لتفاصيل  تكوينقم بالضغط على زر  .1

 

 

أو من خالل البحث عن منتج محدد، ومن    األنشطة التجاريةاملنتجات التي تقدمها وذلك بإستعراض كل    بإختيارقم   .2

 تطبيق ثم قم بالضغط على زر 
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 املرفقات 

 Add Attachmentقم بالضغط على زر   .1

 
 

إلضافة بقية املستندات ومن ثم    Add Attachmentعلى زر    أضغطإلختيار املستند ومن ثم    Browseضغط على زر  أ .2

 .بعد إكمال عملية إرفاق جميع املستندات  تقديم ضغط على زر  أ

 
 :بعد االنتهاء تظهر رسالة التأكيد أدناه .3

 
الطلب، وإفادتكم عبر البريد اإللكتروني الذي  وبهذا تكتمل عملية تقديم طلب التسجيل، وستقوم الجهات املسؤولة بمراجعة  

 .. تم إدارجه في عملية التسجيل.


