
QUICK REFERENCE GUIDE FOR  
NEW SUPPLIERS REGISTRATION

2018





Introduction

First: Vendor and Manufacturer Registration

Required Documents from The Supplier / Manufacturer (Inside Saudi Arabia)

Required Documents from The Supplier / Manufacturer (Outside Saudi Arabia)

Electronic Registration Steps

Second: Contractors Registration System:

Required Documents from Local / Foreign Contractors

Contractors Electronic Registration Process

Third: Manufacturers & Contractors Pre-qualification Process

Manufactures and Contractors Applications

Services and Contact Informations 

04

05

05

06

07

08

08

09

10

11

12

Contents



4

Saudi Electricity Company (SEC) is submitting this booklet which is designed 
for interested companies in the energy industries, from inside and outside of 
the Kingdom of Saudi Arabia, who are willing to start a strategic partnership 
with SEC through the supplying , manufacturing, service delivery and 
project execution, in order to explain the process of registration as suppliers, 
manufacturers or contractors to be one of SEC qualified and approved 
list in order to secure SEC needs from (services, materials, devices, 
equipment, tools and spare parts) which are required to execute our works. 
  
SEC is focusing on the technical, financial and commercial capabilities of 
any company before registration and qualification process, SEC always 
request from the companies to fulfil all desired conditions and requirements, 
which will be explained in this booklet, all submitted documents and 
certificates should be valid and verified by the authorized authorities. 
 
SEC is delighted to receive your inquiries and comments by our e-mail: 
PRC-vendor@se.com.sa

Introduction
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Required Documents from the Supplier/Manufacturer (Inside Saudi Arabia):

Document Name S.No.

Commercial Registration 1

Membership in Chamber of Commerce 2

Zakat Certificate 3

Government Organization for Social Insurance (GOSI) Certificate 4

VAT Certificate 5

Saudization Certificate 6

Industrial License (for manufacturers) 7

Commercial Proxy (for suppliers) 8

List of authorized persons, contacts (phones, e-mails), and owners 
contact details endorsed by Chamber of Commerce 9

Letter of introduction from bank with latest date 10

Latest Audited Financial Statement from authorized office 11

Certificates of Completion by other clients 12

Company’s location and coordinates 13

Company profile which includes company’s materials and products 14
 
* Saudi Electricity Company may ask for additional documents once needed. 

First:  
Vendor and Manufacturer 
Registration
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Required Documents from the Supplier/Manufacturer (Outside Saudi Arabia):

Document Name S.No.

Commercial Registration or Commercial License 1

Membership in Chamber of Commerce 2

Industrial License (for manufacturers) 3

Commercial Proxy (for suppliers) 4

List of authorized persons, contacts (phones, e-mails), and owners 
contact details endorsed by Chamber of Commerce 5

Letter of introduction from bank with latest dealing date 6

Certificates of Completion by other Clients 7

Latest Audited Financial Statement from authorized office 8

Company’s location and coordinates 9

Company profile which includes company’s materials and products 10

 
* Saudi Electricity Company may ask for additional documents once needed.
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1. Go to the Saudi Electricity Company’s website www.se.com.sa

Electronic registration steps:

2. Click on Business icon

3. Click on Contractor & Vendor Registration icon

4. Choose Vendor Registration icon

After reading and accepting the General Terms and Conditions of purchase at 
SEC and General Instructions to Bidders, a reference number will be generated 
and sent to the registered email address as a preliminary registration step.
  
Finally, a decision will be sent to approve or disapprove the vendor within ten 
working days. 
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Required Documents to Register Local / Foreign Contractors:

No. Type 

1 Commercial Registration

2 Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA)

3 Zakah Certificate

4 Government Organization for Social Insurance (GOSI) Certificate

5 VAT Certificate

6 Saudization Certificate

7 Membership in Chamber of Commerce

8 List of authorized persons, contacts (phones, e-mails), and owners 
contact details endorsed by Chamber of Commerce

9 Latest Audited Financial Statement from authorized office

10 Company’s Location and Coordinates

 
* Saudi Electricity Company may ask for additional documents once needed.

Second:  
Contractors Registration
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1. Go to the Saudi Electricity Company’s website www.se.com.sa

2. Click on Business icon

3. Click on Contractor & Vendor Registration icon

4. Choose Contractor Registration  icon

After submitting the registration form,SEC will contact the contractor through 
the registered email address to re quest the submission of all the required 
documents within 10 working days.

Contractors Electronic Registration Process:
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With reference to certain categories, 
registration as a supplier does not 
necessarily mean the qualification to 
supplying all materials. The supplier 
must complete the pre-qualification in 
specific material as stipulated in the 
SEC website and submit the required 
documents.

This can be done by visiting our website 
and recognizing the process for pre-
qualification.

Third:  
Manufacturers & 
Contractors  
Pre-qualification  
process
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Manufactures:
Manufactures and suppliers applications are available on SEC official website 
www.se.com.sa BusinessàPre-QualificationàManufacturer Pre-Qualification.

Contractors:
After registering to the system, the contractor will be ready to prequalify to SEC projects, 
Please visit Bidder Portal to download the Prequalification documents depending on 
the contractor line of expertise, please choose from the Generation, Transmission, or 
Distribution projects prequalification documents in the below RFX Number:

RFX No. (4000016270) - Transmission Projects 
RFX No. (4000021747) - Distribution Projects 
RFX No. (4000021777) - Power Generation Projects 
RFX No. (4000024563) - Generation Operations Projects  
RFX No. (4000054450) - Renewable Energy Power Project 
RFX No. (4000054759) - Industrial Security Projects  
RFX No. (4000057335) - small scale solar Power system contracts  

RFX No. (4000057304) - small scale solar Power system consultation
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You can find the following Information through procurement pages in SEC 
website: www.se.com.sa  

• General Instructions to Bidders 
• The terms and conditions of purchase 
• Specifications of approved materials 
• Procedures for the manufacturers pre qualifications  
• Five-year distribution materials plan 
• A list of pre-qualified manufacturers for distribution networks materials  
• Instructions for materials delivery to SEC warehouses  
• Saudi Electricity Company›s warehouses locations.  

For further information and query, contact us via the email address 
and mention Vendor/ Supplier Number in the title:

PRC-vendor@se.com.sa



12

كما يمكنكم االطالع على العديد من الخدمات التي يقدمها الموقع اإللكتروني الرئيسي 
للشركة السعودية للكهرباء من خالل زيارة بوابة الموردين والمقاولين:

أحكام وشروط الشراء• 
التعليمات العامة لمقدمي العطاءات• 
تعليمات تسليم المواد إلى مستودعات الشركة السعودية للكهرباء• 
مواصفات المواد المعتمدة• 
الخطة الخمسية الحتياج مواد التوزيع• 
قائمة المصنعين المؤهلين لمواد التوزيع• 
تعليمات توريد المواد لمستودعات الشركة • 
مواقع مستودعات الشركة السعودية للكهرباء• 

 ولمزيد من المعلومات الرجاء التواصل عن طريق البريد اإللكتروني 
 وإضافة رقم المقاول أو المورد في عنوان الرسالة 

PRC-vendor@se.com.sa
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خطوات تأهيل المصنعين:
النمــاذج الخاصــة بالمصنعيــن فــي مختلــف نشــاطات الشــركة المختلفــة متوفــرة علــى موقــع الشــركة  

www.se.com.sa األعمــال ß التأهيــل ß تأهيــل المصنعيــن.

خطوات تأهيل المقاولين:
بعــد  قيامكــم بعمليــة التســجيل فأنتــم جاهــزون للقيــام بتأهيــل منشــأتكم للعمــل فــي مشــاريع الشــركة 
الســعودية للكهربــاء ويمكنكــم الذهــاب الــى بوابــة المقــاول والدخــول بإســم المســتخدم الــذي هــو رقــم 
(Vendor No) وذلــك لتحميــل مســتندات التأهيــل بنــاًء علــى مجــال خبــرة منشــأتكم ، يمكنكــم اختيــار 

مســتند التأهيــل المســبق المناســب لمنشــأتكم فــي أي مــن المجــاالت التاليــة تحــت رقــم المرجــع:

رقم المرجع (400016270) لمشاريع النقل  
رقم المرجع (400021747) لمشاريع التوزيع
رقم المرجع (400021777) لمشاريع التوليد

رقم المرجع (400024563) لمشاريع عمليات التوليد
رقم المرجع (400054450) لمشاريع الطاقة المتجددة

رقم المرجع (400054759) لمشاريع األمن الصناعي
رقم المرجع (400057335) ألعمال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

رقم المرجع (400057304) لمجال االستشارات بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة
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تهــدف  والمقاوليــن  المصنعيــن  تأهيــل  عمليــة 
واإلمكانيــات  المــوارد  وجــود  مــن  التأكــد  إلــى 
والخبــرات الفنيــة الكافيــة التــي تؤهلهــم للقيــام 
باألعمــال المطلوبــة أو اإلشــراف عليهــا خصوصــًا 
أن بعــض المــواد واألعمــال تتطلــب تأهيــًا مــن 
الجهــات الفنيــة فــي الشــركة الســعودية للكهربــاء 

وتســتوجب تعبئــة نمــاذج خاصــة بهــا.

 ثالثًا: 
تأهيل المصنعين المقاولين
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2. اختيار رابط األعمال

3. اختيار رابط تسجيل المقاولين والموردين

4. اختيار رابط المقاولين

ــد اإللكترونــي  ــق البري ــة التســجيل المبدئــي ســيتم التواصــل معكــم عــن طري وبعــد االنتهــاء مــن عملي
المســتخدم بالتســجيل لتزويدنــا بالمســتندات المطلوبــة خــال عشــرة أيــام عمــل.

www.se.com.sa 1. الدخول على الموقع اإللكتروني للشركة السعودية للكهرباء

خطوات التسجيل اإللكتروني للمقاولين:
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المستندات المطلوبة من المقاول )داخل /خارج المملكة العربية السعودية(:

اسم المستندالتسلسل 

شهادة السجل التجاري1

شهادة االستثمار صادرة من الهيئة العامة لاستثمار (للشركات األجنبية)2

شهادة الزكاة والدخل3

شهادة التأمينات االجتماعية4

شهادة القيمة المضافة5

شهادة االلتزام بالسعودة6

شهادة االنتساب للغرفة التجارية7

قائمة بالمفوضين وعناوينهم الهاتفية والبريد اإللكتروني وبيانات التواصل 8
ألصحاب المنشأة مصدقة من الغرفة التجارية

تقديم آخر ميزانية مالية مدققة ومعتمدة من مكتب مراجعة محاسبية9

خريطة تبين موقع المنشأة وإحداثياتها10

* قد تطلب الشركة السعودية للكهرباء أي مستند اضافي إن تطلب األمر.

 ثانيًا: 
تسجيل المقاولين
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2. اختيار رابط األعمال

3. اختيار رابط تسجيل المقاولين والموردين

4. اختيار رابط الموردين

اختيار رابط التسجيل ثم قراءة األحكام والشروط العامة للشراء باإلضافة إلى التعليمات العامة 
لمقدمي العطاءات والموافقة عليها ثم البدء بإكمال خطوات التسجيل المطلوبة.

عند االنتهاء من عملية التسجيل يتم تزويدكم آليًا برقم تسجيل مبدئي وتستمر دراسة الطلب خال 
عشر أيام عمل ومن ثم إفادتكم بحالة الطلب.

www.se.com.sa 1. الدخول على الموقع اإللكتروني للشركة السعودية للكهرباء

 خطوات التسجيل اإللكتروني لتسجيل 
الموردين والمصنعين:
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المستندات المطلوبة من المورد أو المصنع )خارج المملكة العربية السعودية(:

اسم المستندالتسلسل

شهادة السجل التجاري أو الرخصة التجارية1

شهادة االنتساب للغرفة التجارية2

الترخيص الصناعي (للمصنعين)3

عقد الوكالة (للموردين)4

قائمة بالمفوضين وعناوينهم الهاتفية والبريد اإللكتروني وبيانات التواصل 5
ألصحاب المنشأة مصدقة من الغرفة التجارية

خطاب من البنك الذي تتعامل معه المنشأة يفيد بتاريخ التعامل مع البنك 6

شهادات اتمام العمل لدى جهات أخرى7

تقديم آخر ميزانية مالية مدققة ومعتمدة من مكتب مراجعة محاسبية8

خريطة تبين موقع وإحداثيات المنشأة 9

نبذة تعريفية عن الشركة تشمل المواد الموردة أو المصنعة10

* قد تطلب الشركة السعودية للكهرباء أي مستند إضافي إن تطلب األمر.
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أواًل:
تسجيل الموردين

المستندات المطلوبة من المورد أو المصنع )داخل المملكة العربية السعودية(:

اسم المستندالتسلسل

شهادة السجل التجاري للمنشأة 1

شهادة االنتساب للغرفة التجارية  2

شهادة الزكاة والدخل 3

شهادة االشتراك بالتأمينات االجتماعية 4

شهاد القيمة المضافة5

شهادة االلتزام بالسعودة  6

الترخيص الصناعي (للمصنعين)7

عقد الوكالة (للموردين)8

قائمة بالمفوضين وعناوينهم الهاتفية والبريد اإللكتروني وبيانات التواصل 9
ألصحاب المنشأة مصدقة من الغرفة التجارية

خطاب من البنك الذي تتعامل معه المنشأة يفيد بتاريخ التعامل10

تقديم آخر ميزانية مالية مدققة ومعتمدة من مكتب مراجعة محاسبية11

شهادات اتمام العمل لدى جهات أخرى12

خريطة تبين موقع وإحداثيات المنشأة13

نبذة تعريفية عن الشركة تشمل المواد الموردة أو المصنعة14

* قد تطلب الشركة السعودية للكهرباء أي مستند إضافي إن تطلب األمر.
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مقدمة
ــاء هــذا الكتيــب الــذي تــم تصميمــه للشــركات المهتمــة فــي مجــال  تقــدم الشــركة الســعودية للكهرب
صناعــة الطاقــة مــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا والذيــن لديهــم الرغبــة ببــدء شــراكة 
اســتراتيجية معهــا مــن خــال التوريــد والتصنيــع وتقديــم الخدمــات وتنفيــذ المشــاريع، وذلــك بهــدف 
المورديــن  قائمــة  للتأهــل ضمــن  أو مقاوليــن  أومصنعيــن  التســجيل كمورديــن  آليــة وطريقــة  شــرح 
المعتمديــن لــدى الشــركة لتأميــن احتياجاتهــا مــن (الخدمــات، المــواد، األجهــزة، المعــدات، األدوات 

وقطــع الغيــار) والمطلوبــة لتنفيــذ أعمالهــا.

وألهميــة معرفــة القــدرات الفنيــة والماليــة والتجاريــة للشــركات الراغبــة فــي التســجيل والتأهــل لــدى 
الشــركة، يتطلــب اســتيفاء جميــع الشــروط والمتطلبــات الازمــة والتــي ســيتم توضيحهــا فــي هــذا 
الكتيــب علــى أن تكــون كافــة المســتندات والشــهادات المقدمــة ســارية المفعــول ومختومــة وموثقــة 

مــن الجهــات ذات االختصــاص.

وتسعد الشركة بتلقي استفساراتكم ومالحظاتكم على البريد اإللكتروني:
PRC-vendor@se.com.sa
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