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 هذه الصفحة تبحث في المواضيع التالية: 

 .دائرة المشتريات الحكومية على االنترنتتسجيل لموقع  .1

 البحث في موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت.   .2

 تسجيل لموقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت .1

 من أجل تلقي تنبيهات يومية عبر البريد االلكتروني، تتعلق بإعالنات جديدة يجب التسجيل لموقع دائرة المشتريات الحكومية

 على االنترنت، بموجب التفصيل التالي:

 ./https://mr.gov.il/ilgstorefront/heادخل لموقع دائرة المشتريات الحكومية بالرابط التالي: . 1 

 ستُفتح الشاشة التالية: 

 

 

 

 تسجيل وبحث في موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت 

 15/11/2020 

https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/
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 الموجود في القائمة العلوية.  اضغط على . 2

   هواتف المحمولة.يمكن التسجيل من كافة أنواع المتصفحات، من أجهزة التابلت وأيضاً من أجهزة الالرجاء االنتباه: 

 ستُفتح الشاشة التالية: 

 

 سّجل البيانات التالية )كافة الخانات هي خانات إجبارية(: . 3

 شرح  الخانة

  سّجل االسم الشخصي  االسم الشخصي 

 اسم العائلة  سّجل اسم العائلة 

  اختر اللغة التي ترغب تلقي الرسائل البريدية بها  اللغة

 اختر من القائمة: اإلنجليزية، العبرية ، العربية. *

 سّجل عنوان البريد االلكتروني إليه تُرسل الرسائل البريدية   البريد االلكتروني 

 سّجل عنوان البريد االلكتروني مرة ثانية  تأكيد البريد االلكتروني  
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 شرح  الخانة

 إجبارية(: الشروط كافة) التالية لشروطا تستوفي رس كلمة سّجل كلمة السر 

 باللغة أحرف - خانات 8 األقل على يكون أن يجب السر كلمة طول 

 وأرقام. اإلنجليزية

 !العبرية حرفاأل تستخدموا ال االنتباه الرجاء

 واحد وحرف كبير واحد حرف واحد، رقم األقل على تشمل أن يجب السر كلمة 

 Z7593510b :مثال صغير.

 سّجل كلمة السر مرة ثانية  تأكيد كلمة السر

  أنا لست روبوتاً 
  ضع عالمة 

 ستُفتح شاشة فحص لتأكيد البيانات )اختبار بشرية(. 

 . قم بتأكيد البيانات. 4

 .للمصادقة  اضغط على . 5

 إلتمام عملية التسجيل .   اضغط على . 6

 ستتلقى إشعار باستيعاب البيانات: 

 

 من أجل تكملة عملية التسجيل يجب تفعيل الحساب. . 7
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 لذلك يجب فتح صندوق بريدك االلكتروني )نفس البريد االلكتروني المذكور في عملية التسجيل(. 

 " تسجيل لتحديثات من دائرة المشتريات الحكومية". والبحث عن بريد الكتروني مع عنوان: 

 افتح البريد االلكتروني الذي وصلك. . 8

ستُفتح الشاشة التالية: 

 

   ".إنهاء التسجيل وتفعيل الحساب" اضغط على . 9

 موقع دائرة المشتريات حيث يكون اسم المستخدم مسجالً. سيُفتح 
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 .اضغط على اسمك . 10

 ستُفتح القائمة التالية: 

 

.  11. اختر  
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  التالية: الشاشة ستُفتح

 

 ضع عالمة على قائمة مواضيع اإلعالنات المعني بتلقي تحديثات عنها عبر البريد االلكتروني.. 12

 

 الرجاء االنتباه:  

  " اختر الكلقم بإلغاء العالمة من خانة ." 

  يسر من الموضوع، من أجل اختيار مواضيع ثانوية . الجانب األفي  اضغط على 

  

 :الرجاء االنتباه

 . الكبسة  ، بالضغط على مواضيع اهتماماتيفي كل مرحلة يمكن تحديث 
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 . اضغط على . 13

 

 

 :الرجاء االنتباه 

 ساعة 24 -الـالجديدة أو تلك التي تم تحديثها في  اإلعالناتيتم تشغيل عملية تجمع من جميع  17:00الساعة بكل يوم 

 الُمشار إليهاالتي تتوافق مع قائمة الموضوعات  باإلعالناتعبر البريد اإللكتروني قائمة  مشتركوسيتلقى كل  ،األخيرة

 في القائمة البريدية.

 قل المشترك إلى موقع دائرة المشتريات الحكومية لإلعالن المالئم.الضغط على عنوان اإلعالن ين
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 على االنترنتالبحث في موقع دائرة المشتريات الحكومية  .2

 للبحث عن بيانات في المنظومة، اتبع هذه الخطوات:  

 ./https://mr.gov.il/ilgstorefront/he. ادخل إلى موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت بالرابط التالي: 1

ن أجهزة الهواتف من كافة أنواع المتصفحات، من أجهزة التابلت وأيضاً مالدخول إلى الموقع يمكن الرجاء االنتباه: 

   المحمولة.

 ستُفتح الشاشة التالية: 

 

 

 " . " بحث عاممن اليسار    اضغط على . 2

 ستُفتح اللوحة التالية: 

 

https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/
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 مواضيع ثانوية للتصفية  شرح  نوع البحث 

يجري البحث في كل الموقع ) بما في ذلك في  بحث عام 

 اإلعالنات( 

  مناقصات 

  مناقصات مركزية 

  إعالنات إعفاء 

  معلومات مهنية 

في قاموس المصطلحات )وليس في  –يجري البحث  معلومات مهنية 

 اإلعالنات نفسها( 

 الكل 

  أسئلة وأجوبة 

 أخبار 

  قاعدة بيانات مزودين 

  مشتريات خضراء 

  هيئات عمومية 

  معلومات عنا 

 قاموس مصطلحات 

  قوانين المناقصات 

البحث في هذه 

 الصفحة 

  يجري البحث في الصفحة الحالية المعروضة  

 الحالة   يجري البحث فقط في المناقصات   مناقصات 

 اسم الُمعلن 

  تاريخ التحديث )يُعرض بترتيب

 تنازلي( 

  الموعد األخير للتقديم 

  الحجم المالي 

  مواضيع 

 يجري البحث فقط في المناقصات المركزية    مناقصات مركزية 

 يجري البحث فقط في اإلعفاءات   إعفاءات 

  ) القصد للتعاقد  مع مزود قد تم اختياره بالفعل( 

 اختر نوع البحث الذي ترغب فيه.. 3

 سّجل نص / رقم اإلجراء/ الرقم التسلسلي للبحث.. 4

 .أو اضغط على  < ENTER>اضغط على . 5

 " بحث عامتم إجراء نوع البحث: "  -في المثال المعروض 

  



 

 دولة إسرائيل 
 مركفاه

 
 

تسجيل وبحث في موقع دائرة المشتريات  12/01/21  
 الحكومية على االنترنت 

2021-152 10 from 12   

 

 ستظهر شاشة بالنتائج المالئمة للبحث. 

 

 

  الرجاء االنتباه:

 سيظهر عدد نتائج البحث التي تم العثور عليها. 

  بلونيُشار إلى كلمة البحث . 

  ألسفل لرؤية جميع النتائجليمكن التمرير. 

 

 

 .بموجبتصفية النتائج  تحت عنوانوفقًا للخيارات المدرجة  الشاشة،قم بتصفية النتائج على يمين  ،الُمركزللبحث 

 راجع خيارات التصفية الفرعية لكل بحث في الجدول أعاله(.)
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 ستُفتح شاشة نتائج جديدة مع خيارات تصفية إضافية: 

 

 

مؤشرات في  في القيّم المرغوب فيها في المواضيع المختلفة، لتصفية إضافية ضع عالمة 

  سيتم تحديث عرض البيانات على الفور. الموجودة على الجانب األيمن من الشاشة ،التصفية 

 راجع خيارات التصفية الفرعية لكل بحث في الجدول أعاله(. )
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إلغالق التصفية في القيّم المرغوب  في القيّم المرغوب فيها أو اضغط على  إللغاء التصفية اضغط مرة ثانية على 

 فيها. 

 


