اســتــمــارة بــيــانــات الــمــورديــن

Suppliers' Registration Form
الـتـاريـخ :

Name of establishment / Company :

اســـم الـمـؤسـسـة  /الـشـركــة :

Unified Number :

الــــــرقــــــم الـــمــــــوحــــــد :

Business Activity :

الـنـشــــاط الـتـجـــاري :
اإلمـــــــــارة :

الـشـــكـل الـقـانــونــي :

Legal Form :

Emirate :

Company Headquarters Address

عــنــــــوان الـشـــركـــة
هـــاتـــف :
صـنـــدوق الـبــريـــد :

/

/

Date :

Fax :

فــاكــس :

e-mail :

الـبـريــد اإللـكـتـرونـي :

Name of Licensee :

اســـم صــاحــب الـتـرخــيــص :

الـمــــــالك  /الـشــــــركـــــاء

الجنسية

Nationality

Name of Partner / Partners

Name of Authorized Signatory :

اســـم الـمـخــول بــالـتـوقــيــع :
مـتـحـرك :

Mobile :

Tel. :

Expiry Date of Department of Economic Development License:

تاريخ انتهاء رخصة دائرة التنمية االقتصادية :

Expiry Date of Abu Dhabi Chamber Membership :

تاريخ انتهاء عضوية الغرفة :

Salesman Name :

اســـم مــنــدوب الـمـبـيـعــات :
هــاتــف :

P.O.Box :
Website :

مـــوقــــع اإلنــتـــرنـت :

هــاتــف :

Tel. :

مـتـحـرك :

Mobile :

Tel. :

Quality Assurance Certificates Acquired

شـــهـــادات الـجــــودة التي حـصــلــتـم عـلـيـهـا

Type of Company Supplies

نـــوع الـســلــع الــمــوردة مـن الـشـــركـــة

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:
•	 Copy

: صورة عن

of Valid Department of Economic Development License including •رخــصــــة دائــــرة الــتــنــمــيــة االقــتــصـــاديــة سارية المفعول شاملة

Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry Membership
•	 Agent

authorized attested by the court (if any)

•	 Articles

•اعـــتـــماد و تــوقـيـــع مـــصـــــدق للـشــخــص الـمــخــول بالــتـوقــيــع

of Partnership (if any)

•	 Certificate
•	 An

عــضــويــة غــرفــة تــجــــــارة وصـنــاعــة أبــوظــبــي سارية المفعول
•عـــقـــــد الــشــــراكــــة إن وجــــــد

of Tax Registration in the United Arab Emirates

•شهادة تسجيل لضريبة القيمة المضافة في دولة االمارات العربية المتحدة

official letter of the bank account information of the company

•كتاب رسمي لبيانات الحساب البنكي للشركة

Other documents to demonstrate that you meet the following:
•	 Providing

: كما يجب تقديم المستندات التي تفيد التزامكم بما يلي

health insurance for your employees

•توفير ضمان صحي للعاملين لديكم

•	 Providing proper accommodation for your employees in the Emirate of Abu Dhabi
•	 Implementing
•	 Providing

the Wages Protection System as per the Ministry of Labour

a valid Residency for your employees as per to the applicable laws

•	 Implementing

the rules and conditions of the Federal Labour Law

•توفير سكن مالئم للعاملين لديكم في إمارة أبوظبي
•تطبيق نظام حماية األجور المعمول به في وزارة العمل

•توفر اقامة سارية المفعول للعاملين لديكم وفق التشريعات السارية
•تطبيق قواعد واحكام قانون العمل االتحادي

Notes

: مـــالحـــظــــــات

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

خــاص الســتــخــدام غــرفــة تـجــــارة وصــنـاعـة أبـوظـبـي
FOR ENTERNAL USE ONLY BY ABU DHABI CHAMBER

Data Checker Name & Signature

اســم وتـوقـيـع مـدقـق الـبـيـانــات

For inquiries and more information psd@adcci.gov.ae لالستفسار ولمزيد من المعلومات

