
     نموذج تسجيل مزود

   Vendor Registration form 

  Company Details and General Information                                                                               كات والمعلومات العامة    تفاصيل الشر

ي رخصة التسجيل                                                )   
 
كة / المؤسسة (االسم الرسمي الكامل كما ف  Name of Company/Institution (full legal name)اسم الشر

1 

ية /     Englishباللغة اإلنكلي  

كية /     Turkishباللغة الير

   Arabicباللغة العربية / 

2 

 Company Address Details                                                                                                                                         كة  تفاصيل عنوان الشر

Country 
  

City 
  

Street 
  

Building 
Name or 

No   

Floor No 
  

 الشارع المدينة الدولة
اسم أو 
 رقم البناء

 رقم الطابق

3 

كة                                                                                                        Company Contacts                                           معلومات التواصل مع الشر

Telephone / الهاتف Email / يد ي  الير
 
ون  االلكير

    

4 

Contact Name and position 
 اسم و منصب مسؤول التواصل

Name of the company owner(s)(As 
written in the passport)   اسم المالك او(

كة (حسب جواز   السفر المالكي   للشر

Name of Subsidiaries, Associates and/or sister companies 
(attach a separate sheet if necessary) 

كات الفرعية والمرتبطة و/أو)  كات االخرى (إرفاق ورقة منفصلة  اسم الشر الشر
 إذا لزم األمر

      

5 

Company Type (please tick one box)                                                                                                         )كة )يرجر تحديد خيار واحد  نوع الشر

Limited 

كة محدودة  شر
  

Partnership 
اكة  شر

  
Gov. Agency 
 مؤسسة حكومية

  
Corporation 
كة تعاونية  شر

  
Private 
 خاصة 
 شخصية

  



 4 من  2الصفحة:  

 Business Type                                                                                                                                                              كة   طبيعة عمل الشر

Manufacturing 
 تصنيع

  
Trading 

  
Authorized Agent 

 وكيل معتمد
  

Consulting  
  

Contractor 
 تعهدات

  
كة استشارية تجارة  شر

6 

Company business areas    كة مجاالت عمل   الشر

1   

2   

3   

4   

5   

7 

 Date of Establishment                                              تاري    خ التأسيس Number of Full-time Employees             كة بدوام كامل ي الشر
   عدد موظف 

    

Registration No.                رقم الرخصة   Registration Place                                       خيص مكان  الير

    

ي التواصل                                                                                                    
 
 Communication Languages                                              اللغات المستخدمة ف

Turkish/كية ية / English   الير    أخرى/Other   العربية / Arabic   اإلنكلي  

8 

   Financial Information                                                                                                                                  المعلومات المالية 

IBAN USD / رقم الحساب البنكي الدولي للدوالر IBAN TL. /  كيةرقم ة الير الحساب البنكي الدولي للي   

    



 4 من  3الصفحة:  

CASH 

I prefer to receive my payments in cash as there is no banking system in 
our company area of operation 

كتنا ي مناطق عمل شر
 
ي نقدا نظرا لعدم توفر نظام بنكي ف

ر
 أفضل ان استلم مستحقان

    

  

  

Recent contracts or projects with customers                                                                                          ة المنفذة من قبل المزود   العقود األخي 

Customer /  الجهة
 المتعاقد معها

Value / القيمة Year / السنة Scoop of Work /  العمل المتعاقد عليهنوع  
Destination Country, City 
ي تم فيها التنفيذ

 البلد والمدينة التر

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 4 من  4الصفحة:  

          

          

9 

  

For verification purposes we ask you to provide the following supporting 
documents 

 :  من أجل التحقق من المعلومات اعاله نرجو تزويدنا بما يلي

Copy of the company Registration certificate  ركة  نسخة من ترخيص الشر

Copy of Contractor certificate  نسخة من شهادة مقاول 

Copy of Chamber of Commerce or Industry certificate نسخة من شهادة غرفة صناعة او تجارة 

Copy of the company structure  كة  نسخة من الهيكل االداري للشر

Copy of quality assurance certificates كة ي الشر
 
 نسخ من شهادات الجودة ف

Any other document which is important to support the above mentioned 
information 

 اي مستندات اخرى ممكن ان تدعم المعلومات أعاله

  

I, the undersigned, assure that all the mentioned information in this form is correct 
ي هذا النموذج 

 
أنا الموقع ادنا أؤكد أن جميع المعلومات الواردة ف

 صحيحة

Name / االسم Job Title /  ي
 الختم و التوقيع/ Date Stamp and signatureالتاري    خ/  المسم الوظيف 

    

 


