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الخدمات المقدمة في النظام
Services Provided by application

عرض االشعارات المرسلة الى المورد-

عرض أوامر الشراء والعقود الخاصة بالمورد-

في النظامتحديث بيانات المورد -

- View the notifications sent to vendor

- View the PO and agreements assigned to vendor

- Update the Vendor profile

عرض طلبات التسعير الحالية والسابقة للمورد-

رفض طلبات التسعير المرسلة للمورد/قبول-

قبل عروض األسعار للطلبات المقبولة منوسحب تقديم، تحديث، -

.المورد

- View the current and pervious orders

- Accept/Reject the RFQs orders

- Create, Update and withdraw the accepted RFQs for vendor.
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لالنتقال الى دليل التسجيل

For guide of registration

إلكمال دليل المستخدم للنظام

To continue in application guide
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(iSupplier)اذا كان التعامل األول مع مصرف االنماء يلزم التسجيل في نظام 

If you are a new vendor, you need to register in (iSupplier) application

iSupplier Portal
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If you are a new vendor, you need to register in 

(iSupplier) application by following steps:

1- fill the main information then click on “Next”
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اذا كان التعامل األول لك مع مصرف االنماء، يلزم 

:بالخطوات التالية(iSupplier)التسجيل في نظام 

"التالي"امأل البيانات األساسية ثم اضغط على -1
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2- Add the company address by go to "Address 

Book“ Then click on "Create“

3- fill the required information then click on “Apply”
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"  Address Book"مربع اضف عنوان الجهة عن طريق -2

“Create"خيار بالضغط على 

"Apply"امأل البيانات المطلوبة ثم اضغط على -3
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2- Add the company services by go to "Products and 

Services“ Then click on "Create“

3- fill the required information then click on “Apply”
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اضف الخدمات المقدمة من قبل الشركة عن طريق -4

“Products and Services” بالضغط على خيار"Create“

"Apply"امأل البيانات المطلوبة ثم اضغط على -5
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6- Add the information required in “Main Info“

7- In “Supplier Documents“ add the information 

Official documents for the company (the files will 

upload them in next page) then click on “Next”
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”Main Info“ادخل البيانات الرسمية المطلوبة في -6

الوثائق معلوماتادخل " Supplier Documents“في -7

(يةسيتم رفعها في الصفحة التال)الرسمية للشركة 

"التالي"ثم اضغط على 
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8- Add the attachments by click on

“Add Attachment“ Then click on “Choose File”

Select the file then click on “Apply”

9- Click on “Submit” to finish the registration 
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اضف المرفقات عن طريق الضغط على-8

"Add Attachment " ثم اضغط على“Choose File”

"Apply"واختر الملف المطلوب ثم اضغط على 

.إلنهاء التسجيل" Submit"اضغط على -9
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To use (iSupplier) application, please access the link 

below and enter the credential received from Alinma 

Bank

https://supplierportal.alinma.com
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رجى الدخول على الرابط ( iSupplier)الستخدام نظام 
ُ
ي

رسلة من 
ُ

وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الم

.المصرف

https://supplierportal.alinma.com

https://supplierportal.alinma.com/
https://supplierportal.alinma.com/
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View the notifications sent to vendor الموردعرض االشعارات المرسلة الى 

1

3

View the PO and agreements assigned to vendor الشراء والعقود الخاصة بالموردأوامر عرض 

2

For Each kind of order you have options to select ->

3

1

2
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Update the Vendor profile تحديث بيانات المورد في النظام

1

2

The information need to update in application المعلومات المطلوب تحديثها في النظام

Check the general information and attachments االطالع على المعلومات العامة والمرفقات

Update the official information, contact 

information and documents (Gosi, Zakat)                                                                

تحديث المعلومات العامة ووسائل االتصال بالمورد 

(شهادة التأمينات والزكاة)والوثائق الرسمية 

Update the address of vendor   تحديث عنوان المورد

Update the information of vendor’s representative تحديث معلومات مندوب المورد

Update the product and services of vendor تحديث منتجات وخدمات المورد

Update the Account Number of vendor                     تحديث رقم الحساب البنكي الخاص بالمورد

Update the payment methods with address     تحديث طرق الدفع مع العناوين الخاصة بالمورد
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View the current and pervious orders عرض طلبات التسعير الحالية والسابقة للمورد

The pervious orders الدعوات المغلقة والحالية

The open orders (current) الدعوات الجديدة

1

2
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Accept/Reject the RFQs orders رفض طلبات التسعير المرسلة للمورد/قبول

1

2

3

Click on negotiation number to open the request اضغط على رقم المفاوضات لفتح الطلب

4

5

6

"بحث"اختر االجراء ثم اضغط 

Select the Action then Go

(  ال/نعم)اختر الخيار المطلوب 
ان وجدتومالحظات

Select the decision (Yes/No) 
and the notes if any

"تطبيق"اضغط على 

Click on “Apply”



Classification: Internal

Page 14
iSupplier Portal

1

2

3 Click on negotiation number to open the request اضغط على رقم المفاوضات لفتح الطلب

Create Quotation إنشاء عرض سعر

4

From “Actions” list, 

Select “Create Quote” 

then click “Go”   

"اإلجراءات"من قائمة 

"تكوين تسعير"اختر 

"بحث"ثم اضغط على 

Create, Update and withdraw the accepted RFQs for 

vendor

ة من عروض األسعار للطلبات المقبولسحب تقديم، تحديث، 

قبل المورد
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5

6

7 Enter the information and add the Attachments

Then click “Lines”

ادخل المعلومات واضف المرفقات

"السطور"ثم اضغط على 

Create Quotation إنشاء عرض سعر

Create, Update and withdraw the accepted RFQs for 

vendor

ة من عروض األسعار للطلبات المقبولسحب تقديم، تحديث، 

قبل المورد
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Create Quotation إنشاء عرض سعر

8
Enter “Quote Price Unit” and “Target Minimum Release 

amount” then Quote automatically will be “Yes”

"الحد األدنى لمبلغ اإلصدار"و " سعر الوحدة"اضف خانة 

 بتحويل خانة تسعير الى 
ً
"نعم"ثم سيقوم النظام تلقائيا

9 Click on “Continue”  استمرار"اضغط على"

If you have many lines, you can download 
the lines in excel form and upload it again 
after update the prices from this function

لسطور هذه الخاصية تتيح للمستخدم تحميل ا

رنامج الخاصة بالطلب وتعبئتها عن طريق ب
Excelثم رفع الملف مرة اخرى

Create, Update and withdraw the accepted RFQs for 

vendor

ة من عروض األسعار للطلبات المقبولسحب تقديم، تحديث، 

قبل المورد
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Create Quotation إنشاء عرض سعر

10 Click on “Submit”  تقديم"اضغط على"

Create, Update and withdraw the accepted RFQs for 

vendor

ة من عروض األسعار للطلبات المقبولسحب تقديم، تحديث، 

قبل المورد



Classification: Internal

Page 18
iSupplier Portal

1

2

3 Click on negotiation number to open the request اضغط على رقم المفاوضات لفتح الطلب

Update Quotation تحديث عرض سعر

4

From “Actions” list, 

Select “Create Quote” 

then click “Go”   

"اإلجراءات"من قائمة 

"تكوين تسعير"اختر 

"بحث"ثم اضغط على 

Select from options 

“Modify OR New” 

then click “OK”

اختر من الخيارات 

الموضحة في التحذير 

"موافق"ثم اضغط 

5

Create, Update and withdraw the accepted RFQs for 

vendor

ة من عروض األسعار للطلبات المقبولسحب تقديم، تحديث، 

قبل المورد
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Create, Update and withdraw the accepted RFQs for 

vendor

ة من عروض األسعار للطلبات المقبولسحب تقديم، تحديث، 

قبل المورد

1

2

3 Click on negotiation number to open the request اضغط على رقم المفاوضات لفتح الطلب

Withdraw Quotation سحب عرض سعر

4

From “Actions” list, 

Select “Withdraw 

Quote” then click “Go”   

"اإلجراءات"من قائمة 

"سحب التسعير"اختر 

"بحث"ثم اضغط على 

Fill “Withdraw Reason” 

then click on “Submit”

"سبب السحب"اكتب 

"تنفيذ"ثم اضغط على 
5


