
 الــــــــدلـيـــــــــــل اإلرشـــــــــادي
لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

في منصة إسناد واالستفادة منها

 يناير 2023م 

منصة أسناد 



منصة إسناد:

مجاالت التسجيل في األمانة العامة لمجلس المناقصات:

منصـــة إلكترونيـــة إلدارة المناقصـــات والمشـــتريات الحكوميـــة لوحدات 
الجهاز اإلداري للدولة، ســـواء الجهات الخاضعة لقانون المناقصات أو غير 
الخاضعـــة، الجهـــات غيـــر التابعـــة لقانـــون المناقصات ، حيـــث يتم طرح 
المناقصـــات والمشـــتريات الحكوميـــة ويتـــم التنافـــس عليهـــا من قبل 
المسجلين في المنصة وفق أسس ممنهجة وعملية شفافة بما يضمن 

حق التنافس على هذه المناقصات.

لمجلس  العامة  األمانة  في  بالتسجيل  يتعلق  فيما  به  للمعمول  وفقا 
المناقصات  مختلف  على  والتنافس  المشاركة  لغرض  المناقصات 
والمشتريات الحكومية التي تطرح من مختلف الجهات، فإنه يلزم على 
عمل  مجال  حسب  مجاالت  أحد  في  التسجيل  الشركة  المؤسسة/ 

المؤسسة/الشركة:

         المقــاوالت العمرانية والصيــانة.

مقاوالت الموانئ والطرق والجسور والسكك الحديدية والسدود        

         مقاوالت شبكـات خطوط األنـابيب وحفر األبار.

         المقاوالت الكهروميكانيكية واالتصاالت والصيانة.

         االستــشــارات والمكاتب المهنــية.

         الخدمــات العـامة.

         خدمات تقنية المعلومات.

         التـوريــدات.
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المرفقات العامة المطلوبة للتسجيل:
ســـجل تجاري ســـاري المفعـــول (يجب أن تكـــون األنشـــطة المحددة 

مرخصة)

بطاقة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان.

شـــهادة نســـبة التعمين الصادرة من وزارة العمل،باإلضافة لكشـــف 

العمال من موقع وزارة العمل.

الشـــهادة الضريبية (إذا لم تكمل المؤسســـة ســـنة، ال يوجد شـــهادة 

ضريبية).

شهادة مجلس المناقصات (في حالة التجديد).

مجال المقاوالت

الجهاز
 الفني 

-صورة من المؤهل الدراسي (مع التصديق لغير العمانيين).
-صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر (لغير العمانيين).

- صورة من التأشيرة.

الخبرة
العملية 

-على المنشأة تقديم مشاريع بقيمة ال تقل عما هو موضح وإرفاق المستندات الدالة 
على ذلك معتمدة من جهة رسمية او مكتب استشاري مشرف على تنفيذ المشروع.

-يمكن للشركة تقديم المشاريع المكتملة التي قامت بها الشركة األم أو الشركة 
األجنبية الشريكة مصادق عليها من الجهة المختصة في البلد المرجعي.

-في حالة طلب إضافة نشاط جديد إحضار مشروع في المجال ذاته.

شروط التسجيل على حسب المجاالت:
مجال التوريدات والخدمات

المالحظات

-على الشـــركات المســـجلة عبر موقـــع التناقـــص اإللكتروني إرفاق جميع المســـتندات 
.(PDF) بصيغة

-تستثنى الشهادات الضريبية للشركات التي لم تكمل سنة من تاريخ التأسيس.
-درجة الشـــركات في مجلس المناقصـــات في فئة التوريدات والخدمات تســـاوي درجة 

التسجيل في بطاقة انتساب غرفة تجارة وصناعة عمان.
-رسوم شهادة التوريدات منفصلة عن رسوم شهادة الخدمات المتعددة.
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مالحظة:

إعفاء المؤسسسات الصغيرة و المتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة األعمال من 
رسوم التسجيل و التصنيف حتى تاريخ 2023/08/22 م.

الجهاز
 الفني 

 المالحظات

-إذا كانت المؤسسة من الدرجة الرابعة يتم إرفاق:
السجل التجاري .  •

بطاقة االنتساب.  •
كشف العمال.  •

الشهادة الضربية للشركات المسجلة في غرفة تجارة وصناعة عمان في الدرجة   •
الثالثة فأعلى.

•    يمكن للشركات المسجلة في غرفة تجارة وصناعة عمان في الدرجات العليا التسجيل 
في نظام إسناد للمناقصات اإللكترونية في مجال المقاوالت في الدرجات الدنيا وذلك 
حسب استيفاء االشتراطات الفنية للدرجات (ماعدا الرابعة اليوجد بها اشتراطات فنية).

 المالحظات

-على المكاتب االستشارية تقديم صورة من عقد التأسيس.
-على الشركات المسجلة عبر موقع التناقص اإللكتروني ارفاق جميع المستندات 

.(PDF) بصيغة
-تستثنى الشهادات الضريبية للشركات التي لم تكمل سنة من تاريخ التأسيس.

-درجة الشركات في مجلس المناقصات في فئة االستشارات تساوي درجة التسجيل 
في بطاقة انتساب غرفة تجارة وصناعة عمان. الشركات التي تحمل درجة الغرفة 
الممتازة يتم تصنيفها بدرجة األولى أما الشركات التي بدرجة الغرفة الرابعة يتم 

تصنيفها بدرجة الثالثة دون تغير درجة الغرفة.

يجب إرفاق التالي:
-صورة من المؤهل الدراسي (مع التصديق لغير العمانيين).

-صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر (لغير العمانيين).
-صورة من بطاقة العمل.

-صورة من التأشيرة.
-في حال طلب اكثر من نشاط يضاف مهندس واحد في تخصص النشاط اإلضافي 

المطلوب بخبرة ال تقل عن ٥ سنوات.

مجال أعمال االستشارات

تابع :شروط التسجيل على حسب المجاالت:
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ويتضمـــن كل مجـــال مـــن المجـــاالت المذكـــورة ســـابقًا على عـــدة درجات 
للتسجيل فيها وفق شروط ومتطلبات ورسوم مالية مختلفة لكل درجة من 

هذه الدرجات.

الدرجةالمجال
/الفئة

المالي

الحد األدنى 
لشهادة انتساب 

الغرفة

الفني

الخبرة العمليةالجهاز الفني

سنوات المؤهل
الخبرة

مشروع 
واحد ال 
يقل عن

عدة 
مشاريع ال 

تقل عن

ممتازة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

ممتازة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

بكالوريوس

دبلوم

بكالوريوس

دبلوم

بكالوريوس

دبلوم

دبلوم

3 مليون ر .ع

400 ألف ر.ع

150ألف ر.ع

25 ألف ر.ع

-

 3 مليون بينها مشروع

 واحد ال يقل عن 750
الف ريال عماني

1.5 مليون ر.ع

750 ألف ر.ع

150 ألف ر.ع

-

االستشارات والمكاتب المهنــية.

الخدمــات العـــامة.

خدمات تقنية المعلومات.

التـوريدات.

بحسب فئة انتساب الغرفة

بحسب فئة انتساب الغرفة

بحسب فئة انتساب الغرفة

األولى

الثانية

الثالثة

األولى

الثانية

بكالوريوسالثالثة

بكالوريوس

بكالوريوس

10

7

5

7

5

5

-

-

-

-

-

-

----

----

----

المقــــــــاوالت العمرانية والصيــانة.

مقاوالت الموانيء والطرق 
والجسور والسكك الحديدية 

والسدود والصيانة.

مقاوالت شبكـــــات خطوط 
األنــــــــابيب وحفر اآلبار.

المقاوالت الكهروميكانيكية 
واالتصاالت والصيانة.

10
7
5

10

7
5

10

5

10

10

- -
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رســـوم التســـجيل والتجديد للشـــركات والمؤسســـات لدى مجلس المناقصات لمدة 
سنتين :

5

الدرجة / الفئة م

(أ)

(ب)

رسوم تقديم 
طلب التسجيل 
بالريال العماني

(ج)
رسوم 
تسجيل 

إضافة مجال 
فرعي بالريال 

العماني

رسوم التسجيل /التجديد 
للمجال الرئيسي 

الواحد بالريال العماني 

المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة

باقي 
المؤسسات 
والشركات 

 الشركات
الممتازة

األولى

 الثانية

الثالثة

الرابعة

10

10

10

5

5

1

2

3

4

5

400

150

75

50

50

400

300

150

100

100

5

5

5

-

-

مالحظة:
اإلعفاء من رسوم التسجيل عبر موقع إسناد للمناقصات اإللكترونية يشمل فقط 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الحاصلة على بطاقة ريادة األعمال من هيئة تنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تاريخ 2023/8/22م.



لماذا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التسجيل 
في منصة إسناد؟

خطوات مختصرة لتسجيل المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة بمنصة إسناد كاآلتي:

زيـــادة فـــرص الحصـــول على 
المناقصــــــــــات والمشـــتريات  
بالقطـــاع الحكومـــي والقطـــاع 

الخاص. 

االستفادة من فرص األعمال 
طريـــق  عـــن  المباشـــرة  غيـــر 
الشــــــــــــركات الحاصلـــة علـــى 

العقود.

يمكن للمؤسسات المتخصصة في الفئات المذكورة أعاله والمسجلة لدى 
الجهـــات المختصـــة والمهتمة بالحصول علـــى  المناقصات والمشـــتريات 
المطروحة من الجهات الحكومية للتسجيل في منصة إسناد وفقا للخطوات 

التالية:

التدريب  االستفادة من فرص 
والتأهيـــل من قبل الشـــركات 

الكبرى.

اكتســـــــــــاب الخبـــرات الفنيـــة 
عطـــاءات  وتقديـــم  واإلداريـــة 
المناقصات والمشـــتريات من 
الجهـــات  مـــع  العمـــل  خـــالل 

الحكومية والقطاع الخاص.

 إنشاء اسم
 المستخدم

 وكلمة
المرور

 استكمال
 عملية

 التسجيل
 لبيانات

المؤسسة

 تسجيل
 فئة

المؤسسة

 انتظار
 الموافقة
 على طلب
 التسجيل

 استكمال
 عملية
الدفع

12345

1

3

2

4
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إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور1  

استكمال عملية التسجيل2

       الضغـــط علـــى أيقونـــة تســـجيل جديـــد عبـــر موقـــع المنصـــة 
(etendering.tenderboard.gov.om)

       بعد إكمال جميع البيانات اضغط على زر  إرسال  للحصول على كلمة 
المرور عبر البريد اإللكتروني الخاص بك.

       قم بالدخول مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي 
وصلتك عبر البريد اإللكتروني. 

        قـــم بإنشـــاء كلمـــة مرور جديدة ال تقل عن 8 خانـــات تكون من: (على 
األقل حرف كبير واحد، على األقل حرف صغير واحد، على األقل رمز خاص 

واحد، على األقل رقم واحد).

الدخـــول للنـــظام بكــــملة المرور الجديدة الســـــتكمال اإلجراءات.

تعبئـــة جميـــع التفاصيـــل المطلوبـــة والموافقـــة علـــى الشـــروط 
واألحكام.

بعد إكمال الخطوتين الســـابقتين بنجاح يجب على المســـتخدم أن 
يقـــوم بالضغـــط علـــى تســـليم الملف إلرســـال طلب التســـجيل 
للمراجعة واالعتماد من قبل  األمانة العامة لمجلس المناقصات.

تحـــت عنـــوان ‘’إكمـــال معلومات التســـجيل“ هناك ثالثـــة خانات 
مختلفة يتـــم تعبئتها وإكمال خطوات التســـجيل بها جميعا وهي: 
الملف الشـــخصي، كلمة المرور لتقديم العطاء، الســـؤال السري 

لفقدان كلمة المرور.
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تسجيل فئة المؤسسة3

انتظار الموافقة على طلب التسجيل 4  

استكمال عملية الدفع 5  

مالحظة:

اختيار الفئة التي ترغب الشركة التسجيل فيها مع األمانة العامة 
لمجلس المناقصات. 

تحديد األنشطة التي ترغب الشركة التسجيل فيها مع األمانة العامة 
لمجلس المناقصات على أن تكون هذه األنشطة مسجلة في أوراق 

الحاسب اآللي. 

يتم تحديد المجال و المجال الفرعي تلقائيا بعد اختيار النشاط.

تحديد الدرجة التي ترغب المؤسسة التسجيل فيها مع األمانة 
العامة لمجلس المناقصات على أن ال تكون أعلى من الدرجة 

المسجلة في شهادة غرفة تجارة وصناعة عمان.

(تقـــوم لجنة داخلية بمراجعـــة  الخبرات والمتطلبـــات الفنية للمجاالت 
المحددة ).

إكمـــال عمليـــة الدفـــع بعـــد موافقـــة اللجنـــة الداخليـــة علـــى تســـجيل 
المؤسسة.
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قـــد تتغيـــر بعـــض مراحل آلية التســـجيل ألســـباب فنية نتيجـــة لتطوير 
المنصة وســـيتم إعادة رفع دليل المستخدم المقدم من األمانة العامة 
لمجلـــس المناقصـــات متـــى ما حـــدث أي تغيير وبذلك تكـــون األمانة 
العامة لمجلس المناقصات غير مســـؤولة عـــن أي اختالف بين ما هو 
موجود في الموقع وما هو موجود في دليل المستخدم خالل فترة ما 

قبل إعادة التحديث. 




