
 

 

 

 نموذج تسجيل بائع

 (: تفاصيل الشركة واملعلومات العامة1القسم )

 

  . اسم الشركة:1
 :. عنوان الشارع2

 الكود البريدي:                  املدينة:

  الدولة:

 . صندوق البريد والعنوان البريدي:3

 

  
 . رقم الفاكس:5                   . رقم التليفون                                                    4

  . عنوان املوقع اإللكتروني:7. عنوان البريد اإللكتروني لطرف االتصال:                                           6

  . اسم ومنصب طرف االتصال:8
 . طبيعة العمل التجاري:9

     ُمصنع     مقاول     تاجر     شركة استشارات .)أخرى ... )حدد  

. عدد املوظفين العاملين 11. سنة التأسيس:                                                                        10

 بدوام كلي

  
. رقم ضريبة القيمة املضافة/الرقم 13. رقم الرخصة / الدولة املسجلة فيها الشركة:                 12

 الضريبي

  
 . املستندات الفنية متوفرة باللغة:14

  اإلنجليزية   الفرنسية   األسبانية    الروسية    العربية   الصينية )أخرى )حدد  

 . لغات العمل:15

  اإلنجليزية   الفرنسية   األسبانية    الروسية    العربية   الصينية )أخرى )حدد  
 

 املاليةاملعلومات (: 2القسم )

 

 . القيمة السنوية إلجمالي املبيعات خالل الثالثة سنوات املاضية:16

  السنة ....... : ............ )دوالر(  السنة ....... : ............ )دوالر( السنة ....... : ............ )دوالر(
 السويفت/رقم الحساب الدولي للبنك:. اسم البنك:                                           عنوان 17

 العنوان:



 

 

  . رقم حساب البنك:                      اسم الحساب:18
توفير تقييم بواسطة دان يرجى يرجى توفير نسخة من أحدث تقرير سنوي لكم أو التقرير املالي املراجع. . 19

  آند براد ستريت )إن ُوجد( أو ما يعادلها )حدد(.
 

 املعلومات املالية(: 3)القسم 

 

  ( نوع من البضائع/الخدمات األساسية التي تعرضونها:15. أدرج أدناه خمسة عشرة )20
  الوصف )سطر واحد لكل بند( الكود

   

   

   

   

   

    
 

 املعلومات املالية(: 4)القسم 

 

 األمم املتحدة:. العقود األخيرة املبرمة مع منظمات املساعدة الدولية و/أو 21

 دولة املقصد البضائع/الخدمات املوردة السنة القيمة املنظمة

 .......................... ..................................... ............ ............ دوالر ........................

 .......................... ..................................... ............ ............ دوالر ........................

 .......................... ..................................... ............ ............ دوالر ........................

  .......................... ..................................... ............ ............ دوالر ........................
 

 أخرى (: 5)القسم 

 

 . التوثيق:22

أوافق بموجب هذه الوثيقة على الشروط العامة األساسية، والتي تم تزويدي بنسخة منها،  -املوقع أدناه –أنا 

التغييرات، سوف يتم تقديم التفاصيل في وأضمن أن املعلومات املقدمة في هذا النموذج صحيحة، وفي حالة 

 أقرب وقت ممكن.

 



 

 

 الوظيفي:االسم:                                  املنصب 

 

 

 إلى قاعد بيانات البائعين لدينا. سوف تكون ملحوظة
ً
: إتمام هذا النموذج ال يعني أنه قد تم إضافتك تلقائيا

.
ً
 هناك عملية املراجعة والتقييم والتي يتعين إجرائها أوال

 

عبأ إلى:
ُ
 يرجى إرسال النموذج امل

 ،القدس/جمعية وورلد فيجن 

 عناية: إدارة املشتريات

 

 تعليمات ملء النموذج

يجب طباعة النموذج بأحرف كبيرة، وملئه بشكل واضح ودقيق بما يضمن اإلجابة على جميع األسئلة. األرقام 

 أدناه تتوافق مع أرقام البنود املوجودة على نموذج التسجيل:

 االسم الكامل للشركة. .1

 العنوان الكامل للشارع. .2

 صندوق البريد، إن ُوجد(.العنوان البريدي الكامل )بما في ذلك  .3

 رقم التليفون، بما في ذلك كود الدولة وكود املنطقة الصحيحين. .4

 رقم الفاكس، بما في ذلك كود الدولة وكود املنطقة. .5

عنوان البريد اإللكتروني للشخص الذي يتعين االتصال به بشأن طلب تقديم عروض األسعار أو  .6

 غيرها من األسئلة املتعلقة بشركتكم.

 ملوقع اإللكتروني.عنوان ا .7

 توفير أسم الشخص )بما في ذلك املنصب( أو اإلدارة التي يتعين إرسال املراسالت إليها. .8

يرجى وضع عالمة في أحد الصناديق، إذا تم وضع عالمة في الصندوق األخير، يرجى التحديد. إذا  .9

نيع، يتعين وضع كانت الشركة مصنعة لبعض املنتجات و تاجر/وكيل ألطراف أخرى ال يقوموا بالتص

 عالمة في كال الصندوقين.

 ".1تحت االسم املوضح في البند " املنظمةاإلشارة إلى سنة تأسيس  .11

 اإلشارة إلى العدد اإلجمالي للموظفين العاملين بدوام كلي بالشركة. .11

 توفير  رقم الرخصة التي تم تسجيل الشركة بموحبها، أو الدولة التي تم تسجيلها الشركة فيها. .12

 رقم ضريبة القيمة املضافة والرقم التعريفي الضريبي للشركة. توفير  .13

يرجى وضع عالمة في الصناديق بالنسبة للغات التي تستطيع الشركة تقديم املستندات الفنية بها.  .14

 يرجى تحديد اللغات األخرى.



 

 

للغات يرجى وضع عالمة في الصناديق بالنسبة للغات التي تستطيع الشركة العمل بها. يرجى تحديد ا  .15

 األخرى.

 ( سنوات مالية املاضية بالدوالر األمريكي.3تحديد إجمالي املبيعات السنوية للمؤسسة خالل الثالثة ) .16

 توفير االسم الكامل وعنوان وعنوان السويفت للبنك الذي تستخدمه الشركة. .17

 توفير رقم الحساب البنكي للشركة واسم الحساب. .18

كم أو التقرير املالي املراجع. توفير تقييم بواسطة دان آند يرجى توفير نسخة من أحدث تقرير سنوي ل .19

 براد ستريت )إن ُوجد( أو ما يعادلها )حدد(.

نوع من البضائع/الخدمات األساسية املعروضة. فيما يتعلق بكل بند، تم  15يرجى إدراج ما يصل إلى  .21

املورد كتالوج، يرجى إرفاق  إدراج معيار الجودة الوطني/الدولي الذي تتوافق معه. )إذا كان يوجد لدى

 نسخه منه(.

. أدراج أسم )أسماء( منظمات املساعدات الدولية أو األمم املتحدة التي ت .21
ً
عاملك معها شركتكم مؤخرا

تحديد قيمة وسنة التعاقد، والبضائع/الخدمات التي تم توريدها، ودولة املقصد في كل عقد. إذا 

ورقة منفصلة تشير إلى العقود األخرى. مطلوب دليل  كان لديكم أكثر من سبعة عقود، يرجى إرفاق

سخ من أوامر الشراء. فيما يلي املنظمات املوجودة في نظام األمم 
ُ
مستندي على تلك العقود؛ مثل، ن

 املتحدة:

األمم املتحدة، ومؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم 

 مستوطنات البشرية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي،املتحدة لل

برنامج األغذية العالمي التابع لألمم املتحدة، ومفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين، و 

 ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم

جامعة األمم املتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األغذية ، و املتحدة لخدمات املشاريع

والزراعة، واليونسكو،  ومنظمة الطيران املدني الدولي، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدولي، 

 العاملية ةاملنظمو االتحاد الدولي لالتصاالت، و، واالتحاد البريدي العالمي، وصندوق النقد الدولي

 للملكية العاملية املنظمة، و العاملية التجارة منظمة، و الدولية البحرية املنظمة ، والجوية لألرصاد

، الزراعية للتنمية الدولي الصندوق ، و للمحيطات الفيزيائية للعلوم الدولية الرابطة، و الفكرية

، الدولية التجارة مركز، و الذرية للطاقة الدولية الوكالة، الصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمةو 

 لألمم التابعة ألوروبا االقتصادية اللجنة، و املتحدة لألمم التابعة إلفريقيا االقتصادية اللجنةو 

، املتحدة لألمم الكاريبي التابعة البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة، و املتحدة

 االقتصادية اللجنةالتابعة لألمم املتحدة، و  الهادئ واملحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنةو 

 التابعة لألمم املتحدة.آسيا  لغرب واالجتماعية

 

 يرجى قراءة الشروط املرفقة طيه بعناية، حيث أن التوقيع على النموذج يشير إلى املوافقة عليها.  .22

 



 

 

 واملنصب مع التاريخ.يجب توقيع النموذج بواسطة الشخص الذي يمأله، ويجب كتابة االسم 

 

سخ مما يلي:
ُ
 يجب أن يقدم جميع املوردون/املقاولون/االستشاريون ن

 شهادة التسجيل التجاري. .1

 شهادة تسجيل ضريبة القيمة املضافة. .2

 ( للمنشأة/الشركة.PINشهادة الهوية الشخصية ) .3

 شهادة التزام ضريبي/مخالصة سارية. .4

 الرخصة التجارية الحالية )إن ُوجدت(. .5

 ة التسجيل في أي تخصص مثل األدوية.شهاد .6

 املراجع / خطاب توصية من العقود السابقة التي تم إنجازها بنجاح. .7

 البوفيل املفّصل للشركة. .8

 يجب أن تتمتع بخبرة ثالثة سنوات على األقل ويفّضل مع منظمات مماثلة )منظمات غير حكومية(. .9

سخ من مستندات العقد من العميل  يجب تقديم قائمة لثالثة مراجع / عمالء )إرفاق إثبات، .10
ُ
مثل ن

 أو األوامر خالل الثالثة سنوات املاضية والتي توضح أفضل أداء لديكم(.

 يجب إثبات القدرة املالية مع توصية من بنك حسن السمعة. .11

 يجب تقديم املساعدات خالل اإلطار الزمني املحدد. .12

 

زيارات ميدانية لجميع املوردين املحتملين قبل املوافقة  جمعية وورلد فيجن انترناشيونالسوف تجري 

 النهائية. 

 

 

 


