
 

 

 

 

 

 R12ة ــأوراكل لألعمال اإللكتروني

Oracle Business Suite R12 

 نظام المشتريات اإللكترونية       

i-Procurement System 

 دليل تحديث بيانات الموردين والمقاولين
  Guide for updating the Supplier & Contractor  Details 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dof. Ref. APS-GL-002-01 Page 1 
 

 مقدمة
 
الهدف من هذا الدليل هو التوضيح للموردين والمقاولين كيفية تعديل بياناتهم المسجلة لدى دائرة المالية والجهات األخرى التي تستخدم 

 نظام إدارة الموارد الحكومية.

 

 :في المناقصات للمشاركة مطلوبة أخرى وأية وثائق الوثائق التالية يرجى إعداد
 
 رخصة تجارية سارية. -1
 التوقيع المعتمد. -2
 IBAN Numberرقم الحساب البنكي  -3
 )تجده في أخر هذا الملف(الحكومية. الجهات مع الخاص القطاع تعاقد ضوابط مراعاة اقرار نموذج -4

Introduction 
The objective of this user manual is to describe how suppliers & contractors can update their 
information. 

 
Please prepare the following documents and any others documents 
required to participate in tenders 

 
a- Active Commercial License                                                                             

 b- Authenticated Signature                                                                                           

 c- IBAN Number (International Bank Account Number)                                       

 d- Acknowledgment Private Sector Compliance with Contracting Stipulations of Government Entities (Exist at the End Of This 

File)  
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 :المحتويات

 إضافة المرفقات. -1

 تحديث بيانات العنوان. -2

 بيانات االتصال.تحديث  -3

 تحديث تاريخ انتهاء صالحية الرخصة التجارية. -4

 تحديث المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة. -5

 حساب بنكي. تحديث بيانات -6

 إضافة حساب بنكي. -7

 لمؤسسة.ل بيانات أخرىتحديث  -8

Contents 

I. To add Attachments 

II. To update Address Book Details 

III. To update Contact Directory  

IV. To update Business Classifications for Commercial License / Certification Number and 

Expiration Date 

V. To update the Products & Services provided by your business 

VI. To Update the Bank Account from Banking Details 

VII. To create Bank Account 

VIII.  To update Organization Details 

 

Login Using URL:  https://aderp.dof.ae/   الدخول إلى النظام مستخدما الرابط 

https://aderp.dof.ae/OA_HTML/AppsLogin
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Login with User name and Password سر الخاصة بمؤسستك                       أدخل اسم المستخدم وكلمة ال  

 

 

 

 

Click on the iSupplier Portal Full Access Link بوابة الموردين                   رابط أنقر على  
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Click on the Supplier Home Page Link أنقر على رابط الصفحة الرئيسية للموردين                                            

 

 

Click on the Admin tabbed region                                                                 أنقر على اإلدارة 
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I. To add Attachments إلضافة المرفقات        -1  

 

Click the Admin Tab at the top of the webpage                               أنقر على اإلدارة 

Click the General link under Profile Management section,           أنقر على الرابط عامة 

Click Add Attachments button                                              أنقر على إضافة المرفقات 

 

 
 

 

 

Enter the Attachment Title and Description لمرفق                            لأدخل عنوان ووصف    

Browse and select the File الملف المطلوب إرفاقه                                                اختارحدد ثم    

 
 



Dof. Ref. APS-GL-002-01 Page 6 
 

Click the Apply button أنقر على الزر تطبيق )للتنفيذ(                                               

 

 
 

 

The Confirmation message will be displayed.                     سوف تظهر لك رسالة التأكيد              

 

 
 

Repeat the process of adding Attachments for the other documents such as: 

                                                                                كرر نفس اإلجراء مع باقي المرفقات مثل : 

 Authenticated Signature                                                                التوقيع المعتمد

 IBAN Number                                                                           رقم الحساب البنكي 

 Acknowledgment Private Sector Compliance (At the end of this file) 

مية )في نهاية هذا الملف(              الحكو الجهات مع الخاص القطاع تعاقد ضوابط مراعاة اقرار نموذج             
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II. To update Address Book Details     تحديث بيانات العنوان       ل -2

 
Click the Address Book Link                                            أنقر على عنوان 

Click on the Update (Pencil) Icon أنقر على رمز التحديث )القلم(                                                              

 

Update the relevant fields and click the Save button.            حدث البيانات المطلوبة ثم أنقر على زر الحفظ 

 

  



Dof. Ref. APS-GL-002-01 Page 8 
 

III. To update Contact Directory 3- دليل االتصال حديث بيانات تل                  

 
Click the Contact Directory Link under Profile Management                         أنقر على دليل االتصال 

Click on the Update (Pencil) Icon of the relevant Contact Person requiring update أنقر على رمز التحديث )القلم(   

 

 

 

Update the relevant fields and Save      حدث البيانات المطلوبة ثم أنقر على زر الحفظ                                
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Status Changes to: ‘Change Pending’ awaiting Approval by the Authorized Personnel. 

 المصرح لهم الموافقة في دائرة المالية الموظفين موافقة في انتظار" قيد االنتظارتغيير "ال إلى: الدليل حالة سوف تتغير

 

 

IV. To update Business Classifications for Commercial License 

/ Certification Number and Expiration Date 

 لتحديث بيانات الرخصة  -4

Click the Business Classifications Link                                  أنقر على رابط تصنيف االعمال 

Update the relevant fields and Save. حدث البيانات المطلوبة ثم أنقر على زر الحفظ                            
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V. To update the Products & Services provided by your 

business مؤسستك                                                 الخدمات التي تقدمهاالمنتجات و حديثتل -5   
 

Click the Products & Services Link المنتجات والخدمات                             أنقر على رابط  

Click the Add button                                                                  نقر علي الزر إضافةأ 

 

 
 

Mark the Products and Services that are applicable. احتار المنتجات والخدمات التي تقدمها    

Click the Apply Button أنقر تطبيق )نفذ(                                                                       
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VI. To Update the Bank Account 6-     تحديث بيانات حساب بنكي      
 

Click the Banking Details Link  أنقر على الرابط تفاصيل البنك                                                             

Click on the Update (Pencil) for the relevant Account    أنقر على رمز التحديث )القلم( بجوار الحساب المطلوب

 

Click on the Show Account Details link تفاصيل الحساب           رابط عرض أنقر على  
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Update the relevant fields and Save. حدث البيانات المطلوبة ثم أنقر على زر الحفظ          

 

VII. To Create Bank Account                   نشاء حساب بنكي إل -7
Click the Banking Details Link                                             أنقر على الرابط تفاصيل البنك 

Click on the Create button           أنقر على الزر إنشاء                                                    
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Select your Bank and Branch from the Existing Banks اختر البنك والفرع المطلوبين من قائمة البنوك الموجودة 

Update the relevant fields and Save. سجل البيانات المطلوبة ثم أنقر الزر حفظ                                            

 

A confirmation message will be displayed. سوف تظهر لك رسالة للتأكيد                                             
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VIII. To update Organization Details حديث بيانات أخرى للمؤسسة ت -8  
Click the Organization Link under Profile Management section. أنقر على الرابط مؤسسة   

 

 
  

Update the relevant fields and click the Save button حدث البيانات المطلوبة ثم أنقر على زر الحفظ            
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 الحكوميةنموذج اقرار مراعاة ضوابط تعاقد القطاع الخاص مع الجهات 

 : .......................................................................... الشركة/ المؤسسة اسم

 بموجب هذا االقرار نلتزم بما يلي اثناء مدة التعاقد معكم:

 توفير ضمان صحي للعاملين لدينا. (1

 توفير سكن مالئم للعاملين لدينا في امارة ابوظبي. (2

 سارية للعاملين لدينا وفق التشريعات السارية.توفير اقامة  (3

 تطبيق نظام حماية االجور المعمول به لدى وزارة العمل بدولة االمارات العربية المتحدة. (4

 تطبيق قواعد وأحكام قانون العمل االتحادي بدولة االمارات العربية المتحدة. (5

 د بصور مستندات معتمدة لما يلي:)خمسة عشر( يوما من بداية تاريخ سريان التعاق 15تقديم خالل  (6

 .جهة مختصة من صادر هالضمان الصحي للعاملين لدياثبات  -

 .بوظبيافي إمارة  هسكن المالئم  للعاملين لدياثبات توفير ال -

 اقامات سارية المفعول للعاملين لديه.  -

ة اثبات تطبيق نظام حماية االجور المعمول به لدى وزارة العمل بدولة االمارات العربي -

 المتحدة.

شهادة من وزارة العمل بعدم وجود مخالفات لقانون العمل االتحادي بدولة االمارات  -

 العربية المتحدة.

 وإصدار تقرير ربع سنوي  بأية تعديالت وتحديثات للبيانات اعاله.

 : ........................................................................  االسم

 : ........................................................................  التوقيع

 : ........................................................................  التاريخ

  



Dof. Ref. APS-GL-002-01 Page 16 
 

 
Acknowledgment 

Private Sector Compliance with Contracting Stipulations 

of Government Entities 

 
 
 

Name of Company/ Establishment : ……………………………………… 

By signing this form, we confirm our commitment to the following during        

contracting period with you:   

1) Avail health insurance cover to our workforce. 
2) Avail appropriate housing to our workforce in Abu Dhabi. 
3) Avail valid residence permits to our workforce in accordance with legislations 

in force. 
4) Apply salaries protection system of UAE Ministry of Labor. 
5) Comply with Federal Labor Law of UAE. 
6) Submit within 15 (fifteen) days from contracting date approved copies of the 

following documents: 

- National insurance cover from approved organization of our 
workforce. 

- Avail of appropriate housing in Abu Dhabi Emirate for our workforce.  

- Avail valid residence permits for our workforce. 

- Provide evidence of compliance with salaries protection system of 
UAE Ministry of Labor,  

- Provide certificate of no violations to UAE Federal Labor Law. 
and submit a quarterly updated report of amendments to the above 

information. 

Name : ………….......……………………………………………….. 

Signature : ……………………………………………………………….. 

Date  : ……………………………………………………………….. 

 
 


