
مُزارع

ـمــور منصة تجارية إلكترونية حـكـوميـة بإدارة المـركـز الـوطني للنـخـيـل والـت

تختص بتوفير جميع المنتجـات و الخـدمات الزراعيـة قبـل و بعـد الحصـاد مـن

لمُـزارع  لاستالمها من البائع أو توصيلها خالل الطلب اإللكتروني عبر المنصة و

.بمختلف المناطق بكل يسر وسهولة 



زارع تسهيل الوصول إلى جميع متطلبات العمليات الزراعية و الخدمات المساندة في منصة واحـدة والتـي تخـدم المـ
.والشركات 

أســعار تنافســية ألغلــب المنتجــات بالشــراكة مــع الجمعيــات الزراعيــة ومــوردي مــدخالت اإلنتــاج الزراعــي والمصــانع و 
.شركات النقل والتخزين والعمالة الزراعية 

لعالقه مواد رقمية تثقيفية عن طريقة استخدام المنتجات الزراعية بشكل سليم وآمن و مدونه نطرح بها بعض المقاالت ذات ا
.وأيضا التعليقات و تبادل المعلومات وغيرها 

األهداف

.الزراعي تنمية اإلمكانيات التسويقية والبيعية للمؤسسات والشركات والمصانع المرتبطة بالقطاع 

تقديم منتجات وخدمات معتمدة ومصرحة من الجهات ذات العالقـة و التـي تعطـي المـزارع المنتجـات والخـدمات 
.األفضل واألجود 

مُزارع



حكوميدعم
نتجاتموعرضتسجيلوفرتوالتيوالزراعةوالمياهالبيئةلوزارةالتابعوالتمورللنخيلالوطنيالمركزمنمستمرةومتابعةإدارة

.مجاني

تسويق
خاللمنالمعروضةوالخدماتللمنتجاتالمزارعينلتوجيهباإلضافةنقلأوتسويقأوتخزينتكاليفتحملدونإضافيبيعمنفذ

.للمنصةوالزائرينالمزارعينتسجيلنسبةمنتزيدخاللهامنوالتيللمنصةوتسويقيةترويجيةحماالتإطالق

لوجستيةخدمات
أوللمصانعالخامللتمورنقلخدمةوطلب,لوجستيشريكخاللمنالمزارعالىالبائعمستودعاتمنللمنتجاتنقلتوفير

.األخرىالخدماتتوفرالتيالتبريدمستودعات

إلكترونيةتجارة
لفةالمختالدفعبوسائلمروراالعميلوإلىالبائعمنوالتوصيلالنقلإلىالخدماتأوالمنتجاتعرضإلىالتسجيلمنابتداءً

.شهريةكمستحقاتالتجارإلىبنكيًاوتحويلهاللعميلالمتوفره

ومساندهتصنيعيةخدمات
مبردونقلمبردغذائيتخزينوخدماتالمناطقبكلالمنتشرةوغيرهاالتمورمصانعمنتصنيعيةلخدماتالوصولأيضايمكن

.زراعيةوعمالةمبردوغير

المزايا
مُزارع



الجهات المستهدفة

مُزارع

المصنعين 
والموردين 
للمدخالت 

الزراعية

شركات 
المدخالت 

الزراعية 
المختلفة

شركات 
الخدمات 

الزراعية 
المختلفة

شركات 
النقل 

والتخزين

المصانع 
والمنشآت

عمالئنا

مزارعي النخيل و منتجي التمور 
في جميع مناطق المملكة

وكافة المزارعين لكل األصناف 
الزراعية في جميع مناطق المملكة

مُزارع



المنتجات والخدمات

المنتجا
ت

األسمدة

أنظمة 
الري

السالل 
الطبليات

العبوات 
الكرتونية

اللقاحات 
والتكميم

بذور

األدوات

المبيدات

الخدمات

فرز وتنقية

نقل مبرد

نقل غير 
مبرد

تخزين 
مبرد

عمالة 
زراعية

تعبئة 
وتغليف

مُزارع

سيتم إضافة أقسام جديده مستقبال وتنشيط الخدمات



رحلة العميل

المُزارع

المزارع

إتمام الشراء

المنصة

ارسال الطلب
للبائع 

البائع

تجھیز الطلب

الناقل أو البائع

استالم وتوصیل
الطلب

ةأو تسلیمھ مباشر

الخدمات

المنتجات

المزارع

رفع الطلب

المنصة

إرسال طلب 
عروض 
األسعار 

المزارع

قبول أحد 
العروض من 
خالل المنصھ

مقدم الخدمة

توفیر الخدمات

المنصة

اشعار العمیل

مُزارع



رحلة البائع

الخدمات

تسلیمھا المدخالت
للناقل أو العمیل

تجھیز 
المنتجات

استقبال 
الطلبات

إضافة 
المنتجات

إضافة 
الفروع التسجیل

إشعار 
المنصة

تنفیذ 
الخدمة

استقبال 
موافقة 
العمیل

عرض 
سعر

استقبال 
الطلب

إضافة 
الخدمات التسجیل

oتطبق الشروط واألحكام

مُزارع



إلتزامات البائع

التأسيس

إدخال معلومات صحيحة
الموافقه على اإلتفاقية

)المستودعات(إدراج الفروع ونقاط البيع 
تحديد موقع صحيح بالخريطة لكل الفروع

المنتجات

اإللتزام بمعايير المنتجات وصورها ومعلوماتها
تنويع المنتجات وخاصة األكثر طلبا من المزارعين

أو أقلالخدمة لديكللمنتج أو المطابقه اإللتزام بالتسعيرة 

الجودة 

اإللتزام بالوقت لتجهيز المنتجات
اإللتزام بالجوده 

فترة صالحية طويله للمنتجات

المتابعة

تحديث المنتجات
متابعة المخزون

متابعة تقييم المنتجات

التواصل

التجاوب السريع مع فريق عمل المنصة
الرد على التعليقات

الرد على طلبات العمالء للخدمات

مُزارع



المنصهإلتزامات 

التأسيس

تشغيل وإدارة المنصه
توفير كامل البيانات الصحيحه للبيع والتسويق

ةالخطة التسويقيتطبيقعلىالعمل
تحديث كامل المتطلبات لسير العمليات

المنتجات

مراقبة تغير السوق ودراسته
تنويع المنتجات وخاصة األكثر طلبا من المزارعين

أو أقلاإللتزام بالتسعيرة المطابقه للمنتج أو الخدمة لديك

الجودة 

مراقبة جودة المنتجات ومعلوماتها
مراقبة جودة التوصيل والتسليم

مراقبة جودة العمل التقني 

المتابعة

متابعة المنتجات وتقييمها
متابعة اإلستالم و التوصيل

العمليات الماليةمتابعة 
اتقنيالمنصهمتابعة

التواصل

التواصل مع البائعين
التواصل مع العمالء

متابعة الشكاوي واالستفسارات

مُزارع



مميزات لوحة تحكم البائع

o صالحية الرد على التعليقات  .
o لكل بائع تقييم خاص من المشترين.
o التواصل مع المنصة.

o صفحة مخصصة للمنتجات.
o امكانية إضافة أقسام المنتجات المتوفرة لديك.
o  المنتج و سمات ومعلومات المنتج ) حذف  / تعديل / إضافة (امكانية  .
o ترتيب ظهور األقسام والمنتجات.

oصفحة مخصصة  إلعدادات المتجر لتعديل الشعار التجاري ومعلومات البائع وتعديل
.تفاصيل البنك بعد الموافقة من فريق المنصة واألقسام والخدمات وغيرها 

o إضافة مقر النشاط التجاري وفروعه ونقاط البيع.
o إظهار شهادات الجودة في صفحة البائع و صفحة كل منتج.

o يوضح في التقارير الخاصة بالبائع (قسم تقارير الطلبات و كميات المبيعات. (
o ،  قسم الرصيد والعمليات المالية حيث يمكن عرض اإلحصائيات للمبيعات العامة

.  والمستحقات الحالية ، العمليات المستحقة ، آلية السحب ، وغيرها 
o استعراض الفواتير وطباعتها.

الملف الشخصي

المنتجات

العمليات

التواصل

مُزارع



طريقة التسجيل

ة الموافقة على بنود وشروط اإلتفاقي
"التسجيل"ثم 

إدخال معلومات و بيانات 
التحكم بالحساب

إدخال بيانات الشركة

إختيار القسم الفرعي من 
"الخدمات"أو " المدخالت"

البنكيإدخال بيانات حساب الشركة 
إدخال كلمة المرور

:للـتسجيل 
https://mouzare.ncpd.gov.sa/vendor-register

كتابة وصف للمتجر 
)عن المؤسسة أو الشركة أو المصنع(

هنا متوفر ملف العرض هذا كامال

مُزارع

https://mouzare.ncpd.gov.sa/vendor-register


إضافة مستودع

:يقصد بها 
المستودعات-
الفروع-
وغيرها-

:الفروعيمكنك إضافة جميع 
)واحد فقط(توصيل اختياريتمالرئيسي

والباقي يتم اختيار إستالم 

ريك و يلزم تعبئتها بشكل دقيق لتسهيل وصول العميل أو الش
.اللوجستي إللتقاط الطلبات 

:  يتم إعادة كتابة العنوان بالطريقة التالية" العنوان كامال"في
........شارع –........ حي –....... مدينة –....... منطقة 

وأيضا بالطبع هي متطلب إلضافة المنتجات حيث كل منتج 
.يضاف ألماكن تواجده في مستودعات أو فروع البائع 

مُزارع



إضافة المنتج

المنتج كاملهصورو معلوماتيجب إدخال 
)مع تطبيق االشتراطات بالشريحة التالية(

)ملفات مرفقة لإلستخدام الداخلي(في خانة 
يرفق أمر الفسح او شهادة تسجيل المنتج

وذلك لمنتجات األسمدة والمبيدات

عليكليسهلالخاصباركودكاختياريمكنك
:مثال ,في نظامك المنتجتتبع

NC1001 , NC1002
.وهكذا

مُزارع

المنتج في المتجر الخاص بعد الموافقه ويطرح 
عليه من إدارة المنصه 

هنا تضاف الكميات من هذا المنتج 
في كل مستودع أو فرع

وتحدّث حسب التوفر والكمية 



معايير معلومات المنتجات

.يجب أن تكون الصور مطابقة للمنتج المعروض للبيع وتطابق اسم المنتج المكتوب •
.وال أدوات مساعده له بدون إضافة غرض آخر في الخلفية يجب أن تكون الصور للمنتج فقط •
.لخصائص المنتج يجب أن تكون الصور موضحة •
. أو تصميم للمنتج يجب أن ال تكون الصور رسمة •
.وهو سليم يجب أن تكون الصور للمنتج •
.إذا أمكن وعالمتها التجارية يجب أن تكون الصور تظهر اسم الشركة المصنعه •
.ة يجب أن تكون الصور من غير تشويش أو ضبابية أو تقطيع أو انعكاسات ضوء لتوضح شكل المنتج بدقة عالي•
.  الصورة وتظهر كامل أبعاد المنتج على األقل من إجمالي %80يجب أن يشمل المنتج •
.يجب أن تكون الصورة موضحة للون المنتج المباع الحقيقي •
) .ال تشمل قسم الخدمات(يجب أن تكون خلفية المنتج مفرغة •
) .باألمام، الخلف، الجان(صور للمنتج المعروض وأن تكون الصور لجوانب مختلفة للمنتج نفسه 3أن ال تقل عن يجب •
.ان تحتوي آخر صورة على بيانات المنتج المباع وطرق استخدامه يجب •
.أن تكون إحدى الصور للمنتج موضحة للمنتج خارج عبوته يجب •
.يجب أن ال تحتوي الصور على كتابات أو تصميمات أو شعارات توضيحية •

.)JPEG, GIF, TIFF( أن تكون صيغة الصورة يجب -
.72dpiأن تكون الصور بدقة وضوح أكبر من يجب -
.ميقا1وال تتجاوز 1000p x 1000pأن ال تقل حجم الصورة عنيجب -

 يجب كتابة إسم المنتج كما في صورة المنتج وباللغة العربية واإلنجليزية.
 يجب أن يكون الوصف مطابق للصورة المعروضة للمنتج.
 أفضل مبيد ، األحسن (يجب عدم المبالغة في وصف المنتج مثال. (....
 الصحيح شامل الكرتون الخاص فيه أو العبوه وغيره يجب كتابة وزن المنتج.
 لد المصنع والشركة والبالتركيبات والمعلومات األساسية للمنتج وتاريخ التصنيع واالنتهاء يحتوي الوصف على.
 وأيضا مطابق أو أقل لسعر العرض لديك %10ضريبة القيمة المضافة و نسبة المنصة السعر شامالً يجب كتابة.

الصورمعايير 

مُزارع

معايير تقنية



معادالتنا المالية

ضريبة القيمة المضافه+  سعرالمنتج  =                  

%10مُزارعنسبة -اإلجمالية للمنتج  القيمة =                 

القيمة 
اإلجمالية 

للمنتج

إيرادات 
البائع

مُزارع

مع الحرص أنه يجب أن تكون القيمه اإلجمالية للمنتج في المنصه 
تساوي أو تقل 

نعكعن القيمة اإلجمالية للمنتج لديك في نقاط البيع التابعه لك أو مص
أو حتى األسعار المتداوله للمنتج 



لطلبات اإلنضمام 
للبائعين الجدد

مُزارع

لتواصل العمالء

farmer@ncpd.org.sa

الرقم المجاني

8003010055

تواصل معنا

https://mouzare.ncpd.gov.sa/user/complaints_suggestions/create

مع كتابة اسم المنشأة 
وتعريف بها 

ورقم التواصل 
أو التسجيل مباشرة في الموقع

mailto:farmer@ncpd.org.sa
https://mouzare.ncpd.gov.sa/user/complaints_suggestions/create


مُزارع

https://mouzare.ncpd.gov.sa/

https://mouzare.ncpd.gov.sa/
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