ســؤال وجـــواب
 -1كيف يمكنني الدخول إلى بوابة تبسيط؟
يمكنك الدخول إلى بوابة تبسيط من خالل الرابط التالي https://www.tabseet.gov.om :
 -2كيف يمكنني التسجيل في بوابة تبسيط ؟
بعد دخولك إلى رابط البوابة يمكنك رؤية أيقونة "تسجيل دخول" في ترويسة البوابة وبعد الضغط
عليها ستظهر نافذة منبثقة ،قم باختيار "بوابة الموردين" ،بعد ذلك سيتم تحويلك لخيارات تسجيل
الدخول ،قم بالنقر على " ،"Register as Supplierثم قم بالنقر على الخيار الرابع للتسجيل
كمورد جديد لدى وزارة الدفاع.
 -3لقد قمت بالتسجيل مسبقا في بوابة تبسيط  ،كيف يمكنني الدخول لبوابة تبسيط الجديدة  ،ماذا
يمكنني أن أفعل؟
انقر على "دخول" من خالل الصفحة الرئيسة للموقع ،قم بعد ذلك باختيار بوابة الموردين بالنقر
عليها ،ثم في صفحة خيارات تسجيل الدخول قم بالنقر على " ،"Register as Supplierبعد ذلك
قم باختيار الخيار األخير للمسجلين في بوابة تبسيط السابقة وقم بتعبئة البيانات المطلوبة.
 -4كيف يمكنني معرفة ما إذا كان طلب التسجيل الخاص بشركتي تم اعتماده أو ال ؟
سيتم إرسال بريد إلكتروني إليك يفيد بأن طلب التسجيل قد تم اعتماده ،كما يمكنك أيضا تسجيل
الدخول إلى البوابة وستظهر حالة الطلب أعلى صفحة نموذج الطلب.
 -5هل يمكنني تغيير البريد اإللكتروني المرتبط بحساب شركتي لدى بوابة تبسيط؟
ال ،ولكن يمكنك تعديل كلمة المرور في حال نسيانها من خالل أول خيارات تسجيل الدخول عند
النقر على " " Register as a Supplierوسيتم إرسال رابط التحقق على البريد اإللكتروني
المسجل معنا.
 -6هل يمكنني تعديل كلمة المرور الخاصة بي؟
يمكنك تعديل كلمة المرور في حال نسيانها من خالل النقر على خيار " "Forgot my Password
وسيتم إرسال رابط تغيير كلمة المرور إلى البريد اإللكتروني.
 -7كيف يمكنني طلب المساعدة؟
يمكنك التواصل معنا من خالل النقر على الرابط " اتصل بنا" وتعبئة النموذج ثم إرساله.

FAQ
1. How to access Tabseet Portal?
Tabseet web portal can be access by using URL: https://www.tabseet.gov.om
2. How to register on the Tabseet portal?
Once you open the access the URL you will see Login button on top right
just click on it a popup screen will be opened and click on Supplier Portal it
will redirect to the login option screen the click on Register as Supplier.
Then Fourth option is for sign up as supplier with MOD.
3. I am an old user but unable to login, how can I access Tabseet Portal?
Click on the Login button on top right just click on it a popup screen will be
opened and click on Supplier Portal it will redirect to the login option screen
the click on Register as Supplier. You will find the last option for existing
Tabseet users.
4. How can I know if my registration request has approved?
You will receive a confirmation via email that your profile has activated.
Also, after login the registration request status shown on the screen.
5. Can I change my email address?
You cannot change your email address.
6. Can I change my password?
Yes, you can change your password by using "forgot password" option.

7. How to contact support?
You can contact us using contact option on top navigation or contact us option
in the footer of the page.

