
 

Supplier Registration Form /نموذج تسجيل المورد 

1- Name of the company (English, Arabic) /)اسم الشركة )انكليزي، عربي 

English  Arabic  

  

2- Address of the company /عنوان الشركة 

 

3- Company contacts /جهات تواصل الشركة 

Email /ايميل 

Phone /هاتف 

4- Owner/ CEO of the company who are authorized to sign  مالك أو المدير

 التنفيذي للشركة والمخّول بالتوقيع

 

5- Type of the company /نوع الشركة 

 

 

 

 

 



 

 

 

6- The supplies or services the company provide/  المواد أو الخدمات التي تقدمها

 الشركة

Food/مواد غذائية  Cleaning tools 

 مواد تنظيف/

 Stationery / 

 قرطاسية

 

Hygiene/نظافة  General 

contracting/ 

 تعهدات عامة

 Construction/بناء  

fodders /أعالف  Fertilizers/ 

  أسمدة

 Tents supply 

 خيم/

 

PSS materials/ 

 مواد دعم نفسي

 ICT /  ،معلومات

 اتصاالت، تقنيات

 Electrical works 

 أعمال كهربائية/

 

Fuel /وقود  Live stocks/ 

 مواشي

 Transport /نقل  

Medical 

equipment معدات
 طبية

 Medical 

consumables / 
 مستهلكات طبية

 Medical 

Medication أدوية
طبية  /  

 

Other/please 
specify 

 

7- The financial capacity for the last three years/ للسنوات الثالث السابقةدرة المالية الق  

2019   

2018   

2017   

8- Bank accounts of the company /الحساب البنكي للشركة 

 

 

 

9- Please specify the company’s quality assurance standards/  يرجى ذكر معايير

 ضمان الجودة للشركة

 



 

 
10- List the last 6 months’ contracts which your company implemented/ قائمة    

 األعمال المنجزة خالل الستة أشهر السابقة

 

For verification purposes we ask you to provide the following documents if available:  يرجى

 تزويدنا بالمستندات التالية إن وجدت من أجل امور التحقق:

Copy of Contractor certificate/  المتعاقدصورة عن شهادة  

 Copy of the company structure صورة عن هيكلية الشركة/    

Copy of previous contracts  /صورة عن العقود السابقة 

Copy of quality assurance certificates /صورة عن شهادة ضمان الجودة 

Any other document which is important to support the above-mentioned information/  أي مستندات

 اخرى هامة تدعم المعلومات السابقة

Copy of Chamber of Commerce or Industry certificate/  صورة عن شهادة عضوية في غرف التجارة او

 الصناعة

Copy of the company Registration certificate صورة عن تسجيل الشركة /    

Copy of export certificate هادة تصديرصورة عن ش   

Date التاريخ/  :  

Stamp & Signature/ التوقيع والختم : 


