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 اإلجراء

  

 .العملية رمز أو القائمة مسار باستخدام العملية ابدأ.1 
  

Access Easy SAP PPE(1)/600 

 

 السيناريو.2 
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Explorer Internet - Portal NetWeaver SAP - Home 

 

. الباطن من مقاول اضافة تبويب عالمة تحكم عنصر على اضغط.3 
  

 العقد بيانات

 

. العقد رقم نص مربع على اضغط.4 
  

 
>|EON|<عليه الباطن من مقاول إضافة والمراد به المرتبط العقد رقم بإختيار للعقد الرئيسي المقاول يقوم
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 العقد بيانات

 

 :التالية الحقول راجع/اكمل مطلوب هو كما.5 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
4400008425 

  

العقد رقم م

  
 العقد بيانات

 

 . التحكم على اضغط.6 
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 العقد بيانات

 

. األعمال شريك نص مربع على اضغط.7 
  

 
: االتي مالحظة مع الباطن من المقاول رقم بإضافة الرئيسي المقاول يقوم هنا

 التجاري السجل ، الزكاة ، االجتماعية التأمينات وهي للمقاول اليا التجارية للشهادات اإلنتهاء صالحية من بالتحقق النظام سيقوم -
السعودة ،

اليا بالتحقق النظام سيقوم و الشركة لدى موقوفا أو محظورا المقاول يكون أال -

|<EON |<

  
 العقد بيانات

 

 :التالية الحقول راجع/اكمل مطلوب هو كما.8 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
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 :مثال

1000143 
  

األعمال شريك م

  
 العقد بيانات

 

 . التالي الشهر التحكم على اضغط.9 
  

 
 عدم من بالتحقق اليا النظام يقوم أن على العمل وإنتهاء الباطن من للمقاول العمل بداية تاريخ بإضافة الرئيسي المقاول يقوم هنا

>|EON|<العقد سريان لمدة التاريخ تجاوز

  
 العقد بيانات

 

 . التحكم على اضغط.10 
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 العقد بيانات

 

 . السابق الشهر التحكم على اضغط.11 
  

 العقد بيانات

 

 . السابق الشهر التحكم على اضغط.12 
  

 العقد بيانات
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 . نص مربع على اضغط.13 
  

 العقد بيانات

 

. العمل وصف نص مربع على اضغط.14 
  

 
>|EON|<الباطن من المقاول لعمل وصف بإضافة الرئيسي المقاول يقوم هنا

  
 العقد بيانات

 

 :التالية الحقول راجع/اكمل مطلوب هو كما.15 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
 الرواسب من المحطة أرضية تنظيف

  

 بداية األعمالتاريخ شريك م
 العملوصف ونهاية

 التقديريةالرجاء العماللقيمة
 في الملفات جميع ارفاق
 بصيغة واحد مستند
PDFملفرفع رفع
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 العقد بيانات

 

 . التقديرية القيمة نص مربع على اضغط.16 
  

 
 االجمالية القيمة من بالتحقق اليا النظام يقوم ان على الباطن من المقاول لعمل التقديرية القيمة بإضافة الرئيسي المقاول يقوم هنا
>|EON|<يتجاوزها ال ان ويجب للعقد

  
Upload to File Choose 
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 . Open زر على اضغط.17 
  

 
 يتجاوز وأال واحد ملف في PDF بصيغة الباطن من للمقاول الفني بالتأهيل الخاص المرفق بإضافة الرئيسي المقاول يقوم هنا

>|EON|<الباطن من للمقاول الفنية والمؤهالت الشروط كافة يتضمن و بايت ميجا ' مساحة الملف

  
 العقد بيانات

 

 . التحكم على اضغط.18 
  

 العقد بيانات

 

 . التحكم على اضغط.19 
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 النظام وسيقوم وإعتماده لمراجعته للشركة رسميا الطلب تقديم الرئيسي للمقاول يمكن مالحظات وجود وبدون الطلب إكتمال عند
>|EON|<الرفض أو القبول حالة في المسجل بريده طريق عن الرسمي المقاول بإشعار

  

 
>|EON|<اليا الحالة ستتغير الرفض أو القبول حالة وفي ، تسليمه تم حال في الطلب حالة بتحديث النظام سيقوم هنا
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 النتيجة

  
transaction this completed successfully have You.
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