
 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 اإلجراء

  

 .العملية رمز أو القائمة مسار باستخدام العملية ابدأ.1 
  

 السيناريو

 

السيناريو.2 

  

العمل تعليمات

22 من 1 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2015 © النشر حقوق
2016/07/19 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للكهرباء السعودية الشركة

 

 .المزيد زر على انقر.3 
  

 

>|www.se.com.sa|<EON للكهرباء السعودية الشركة موقع على الدخول

  

 اجراء لغرض اعدادها تم وقد التسجيل هذا إلجراء هو التفاعلي الملف هذا في المستخدمة البيانات“ 
 >|EON”|<فقط التسجيل هذا

  

العمل تعليمات
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http://www.se.com.sa/
http://www.se.com.sa/


 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للكهرباء السعودية الشركة

 

 .سجل الصورة زر على انقر.4 
  

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.5 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 
 :مثال
 اإلنجليزية باللغه الشركة اسم

  

انجليزي - الشركة منشأ م

  
 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.6 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
 العربية باللغة الشركة اسم

  

عربي - الشركة منشأ م

  

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 . الشركة منشأ المنسدلة القائمة على انقر.7 
  

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 .المنسدلة القائمة من "السعودية" الخيار على انقر.8 
  

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 . الشركة تصنيف المنسدلة القائمة على انقر.9 
  

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 .المنسدلة القائمة من سعودية الخيار على انقر.10 
  

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 . اللغة ب والخاصة المنسدلة القائمة على انقر.11 
  

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 . "عربي" الخيار على انقر.12 
  

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 . لقب :االتصال جهه اسم ل المنسدلة القائمة على انقر.13 
  

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 .  القائمة من "السيد" الخيار على انقر.14 
  

العمل تعليمات
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التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.15 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
 معه التواصل يمكن الذي الشخص اسم

  

االسم م

  

العمل تعليمات
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التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.16 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
mohammed@badughaish.com 

  

اإللكتروني البريد عنوان م

  

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.17 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
0559393331 

  

الجوال رقم م

  

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.18 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
0138586042 

  

الهاتف م

  

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.19 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
0138586081 

  

فاكس م

  

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.20 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
31952 

  

البريدي الرمز م

  

العمل تعليمات
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التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.21 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
 الخبر

  

المدينة م

  

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 . بلد المنسسدلة القائمة على انقر.22 
  

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 . النسدلة القائمة من السعودية الخيار على انقر.23 
  

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.24 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
9877665544 

  

 السجل / الترخيص رقم م
التجاري

  

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.25 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
 الخبر

  

 / الترخيص اصدار مكان م
التجاري السجل

  

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 . بالشركة الخاصة البيانات باقي إلكمال األسفل إلى اسحب.26 
  

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 نشاط يمثل والذي "بناء إزلة و بناء إعادة و صيانة، ، بناء : عامة إنشاءات" االختيار مربع على انقر.27 
 .الحالي الشزكه

  
العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 . للشركة آخر نشاط يمثل والذي البناء مواد : تجارة االختيار مربع على انقر.28 
  

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 بنود جميع قراءة بعد وذلك عليها وأوافق الخصوصية سياسة اتفاقية قرأت لقد نعم، . االختيار مربع على انقر.29 
 . الخصوصية سياسة اتفاقية

  
العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 للمورِّد ذاتي تسجيل

 

 . تقديم زر على انقر.30 
  

 

 العقود إلدارة التجاري السجل ارسال بأهمية توضح جديدة شاشه لكم تظهر سوف تقديم زر على الضغط بعد
>|EON.|<الطلب الغاء تتجنب حتى وذلك بتمعن قراءتها يرجى لذلك الطلب، قبول لها يتسنى حتى

العمل تعليمات
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 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     جديد مقاول تسجيل 

 }Manual Training{

 النتيجة

  
transaction this completed successfully have You.

العمل تعليمات
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