اســتــمــارة بــيــانــات الــمــورديــن
Suppliers' Registration Form
الـتـاريـخ :

اســـم الـمـؤسـسـة  /الـشـركــة :

Name of establishment / Company :

الـنـشــــاط الـتـجـــاري :

Business Activity :

الـشـــكـل الـقـانــونــي :

اإلمـــــــــارة :

Legal Form :

Emirate :

عــنــــــوان الـشـــركـــة

Company Headquarters Address

هـــاتـــف :
صـنـــدوق الـبــريـــد :

فــاكــس :
الـبـريــد اإللـكـتـرونـي :

e-mail :

P.O.Box :
Website :

اســـم صــاحــب الـتـرخــيــص :

Name of Licensee :

الـمــــــالك  /الـشــــــركـــــاء

الجنسية

Name of Partner / Partners

Nationality

اســـم الـمـخــول بــالـتـوقــيــع :
هــاتــف :

Tel. :

Fax :

مـــوقــــع اإلنــتـــرنـت :

Name of Authorized Signatory :
مـتـحـرك :

تاريخ انتهاء رخصة دائرة التنمية االقتصادية :

Mobile :

Tel. :

Expiry Date of Department of Economic Development License:

تاريخ انتهاء عضوية الغرفة :

Expiry Date of Abu Dhabi Chamber Membership :

اســـم مــنــدوب الـمـبـيـعــات :
هــاتــف :

/

/

Date :

Salesman Name :
مـتـحـرك :

Mobile :

شـــهـــادات الـجــــودة التي حـصــلــتـم عـلـيـهـا

Tel. :

Quality Assurance Certificates Acquired

نـــوع الـســلــع الــمــوردة مـن الـشـــركـــة

Type of Company Supplies

www.abudhabichamber.ae

Suppliers' Registration Form

اســتــمــارة بــيــانــات الــمــورديــن

Registration application will not be processed unless the following documents are attached to the form

ال يتم التسجيل إذا لم يكن هذا الطلب مستوفي المستندات التالية :

Photocopy of:

صورة عن :
•رخــصــــة دائــــرة الــتــنــمــيــة االقــتــصـــاديــة سارية المفعول
•عــضــويــة غــرفــة تــجــــــارة وصـنــاعــة أبــوظــبــي سارية المفعول

of Valid Department of Economic Development License

•	 Copy

of Valid Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry Membership

•	 Copy

)authorized attested by the court (if any

•اعـــتـــماد و تــوقـيـــع مـــصـــــدق للـشــخــص الـمــخــول بالــتـوقــيــع

)of Partnership (if any

•عـــقـــــد الــشــــراكــــة إن وجــــــد

مـــالحـــظــــــات :

•	 Agent

•	 Articles

Notes

خــــــــتـــــــم الـــشـــــــركـــــــة
ونـمـوذج تــوقــيــع الشخص المسؤول
COMPANY SEAL & SPECIMEN OF
AUTHORIZED SIGNATORY

اسم وتوقيع مدقق البيانات
Data Checker Name & Signature

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ص.ب  ،662أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
: www.abudhabichamber.ae

Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry PO Box: 662, Abu Dhabi U.A.E

: services@adcci.gov.ae

: +971 2 621 5867

: +971 2 621 4000

www.abudhabichamber.ae

