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 الدخول إ�� حسابك ا�خاص باملنصة اذا كنت م�جال

مسبقاإ�شاء حساب جديد اذا لم يكن لديك   
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يجب استبيان �ل هذه ا�خانات 

باملعلومات ألاساسية للمستخدم 

واملؤسسة، اسم املستخدم و�لمة املرورأ 

ال��يد الالك��و�ي ال�حيح، رقم ال�جل 

التجاري، رقم التعر�ف ا�جبائي، رقم 

الهاتف وكذا رمز النشاط بال�جل 

 التجاري.

 �ل ا�خانات اجبار�ة.•

سة من يتم التواصل مع املؤس•

خالل عنوان ال��يد الالك��و�ي 

 ورقم الهاتف.

تأكد جيدا من �حة بياناتك قبل •

 الضغط ع�� زر الت�جيل.
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�عناية، �سمية املؤسسة، املوقع يتم ادراج بيانات املؤسسة ومن خالل نافذة إدراج مؤسسة جديدة، من خالل فضاء املستخدم، 

 .الالك��و�ي، تار�خ �شأة املؤسسة



 

 

  

  

، أضف �لمات مفتاحية لتسهيل البحث عن مؤسستكم، مع ادراج وصف مختصر للمؤسسة وكذا اخ�� نوع املؤسسة: مصنع، منتج، مصدر، مرس�ل ...

 تفصي�� للشركة من أجل أن يتعرف عل��ا زوار املنصة والز�ائن املحتمل�ن.وصف 



 

 

  

  

من خالل نافذة تفاصيل معلومات 

املؤسسة، يتم اختيار فئة النشاط من 

خالل نوع املنتوجات ا�خاصة بالشركة: 

 ألاملنيوم، الزنك،الرصاص..، 

اخ�� املنطقة ا�جغرافية ال�ي تتواجد ��ا  -

وكذا الوالية، أدرج رقم ال�جل  املؤسسة

التجاري ورقم التعر�ف الضر��ي من 

 خرى بنشاطأجل �عر�ف املؤسسات ألا 

مؤسستكم، اضغط زر التا�� من أجل 

 مواصلة استبيان املعلومات.



 Google Mapعنوان وموقع املؤسسة  -

 

 

 

 

 

 

 

  

من خالل هذه الواجهة، قم بإدراج العنوان 

 التجاري للمؤسسة .

حسب خرائط  ا�جغرا�� املوقعأدرج بيانات  -

google والعرض الطول  خطوط، أدرج بيانات 

)latitude et longitude وذلك من أجل معرفة (

التوزيع ا�جغرا�� للمؤسسات الناشطة وإدراج 

 خصائص بحث متقدمة.

اضغط فقط ع�� زر املوقع من أجل ا�حصول  -

 آليا. والعرض الطول  خطوطع�� بيانات 



 

 

 

 

  

  

 واجهة معلومات الاتصال:

باملؤسسة: رقم الهاتف الثابت، أدرج بيانات الاتصال ا�خاصة  -

الهاتف النقل وال��يد الالك��و�ي، ا�حرص ع�� ادراج بيانات 

 �حيحة من أجل التواصل مع املؤسسة.

 بيانات ممثل املؤسسة للتواصل:

يتم إدراج بيانات إطار يمثل املؤسسة بجميع البيانات الالزمة، 

 اسم املمثل، الر�د الالك��و�ي، رقم الهاتف ...�سمية القسم، 

 عناو�ن شبكة التواصل الاجتما��:

وعناو�ن شبكة التواصل الاجتما�� ا�خاصة أدرج بيانات  -

لها   شهار بمؤسستكم من أجل �سهيل ومعرفة مؤسستكم وإلا 

 ع�� هذه الشب�ات.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملتميديا املؤسسة:

 .ملنتجا��ا وثورة لواجهة املؤسسة ع�� املنصة.شعار املؤسسة وصورها أو أي دليل توضي�� أدرج  -

 شروط الانضمام للمنصة وحفظ البيانات:

يجب املوافقة ع�� شروط الانضمام للمنصة من خالل قراءة شروط وقواعد الت�جيل وإشهار البيانات واملنتوجات ع�� 

 املنثة الرقمية من أجل قبول ��جيلكم.
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