
مقاول/طلب قيد مورد

أوال 

                                                                                                                              

ثانيا 

ثالثا

رابعا

ية بتأهيل موردي ومزودي  ي سجل الموردين المعتمدين لدى الجمعية وعليه  (والبضائع/ اللوازم/الخدمات) ترغب جمعية قطر الخير
 
بغرض قيدهم ف

ي هذا النموذج بدقة وحرص كونها عنارص جوهرية يتم تقييم مؤهالت المورد وفقها
 
.يرجى من الموردين تعبئة كافة البيانات المطلوبة ف

االسم الرسمي للمورد

ي ز /.................................................................................................................أسم المورد إنجلي 

ي /.................................................................................................................أسم المورد  عرب 

(...........................)رقم الجوال /.............................................  إذكر أسم الموظف     (   )نعم         ( )  ال 

التسجيل والملكية واالدارة

م201/      /  م   تاري    خ االنتهاء    201/      /    تاري    خ االصدار     (.........................)رقم السجل التجاري 

يبية  م201/      /  م   تاري    خ االنتهاء    201/      /    تاري    خ االصدار     (.........................)رقم البطاقة الضز

م201/      /  م   تاري    خ االنتهاء    201/      /    تاري    خ االصدار     (.........................)رقم  ترخيص مزاولة المهنة 

ي اليمن    ......................................................      مكان التأسيس 
ز
/     /      تاري    خ التاسيس ف

ي للمورد
الشكل القانوبز

كة عادية                    (  )تجار أفراد    (  )            كة عادية محدودة                        (  ) (تضامنية )شر شر

/......................................................................................أسم المالك 

..............................................................المفوض بالتوقيع باسم المورد / أسم المدير العام

التنظيم االداري للمورد

التسويق لدى المورد ؟/ هل يوجد وحدة متخصصة بالمبيعات 

ية  لحظة استالم أمر التوريد ؟ متوسط المدة المقدرة لتوريد وتسليم اللوازم والبضائع اىل مقر قطر الخي 

ز              (   )أسبوع           (  ) أيام عمل 3-1             (  )يوم عمل واحد    (  )        شهر                (   )اسبوعي   

طبيعة عمل المورد

كة  ؟ (المورد الرئيسي )مجال عمل الشر

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................-2

..............................................................................................................................................

ي يوردها المورد؟/ اللوازم / ماهي الخدمات 
البطائع  الت 

.............................................................................................................................................-1

.............................................................................................................................................-2

.............................................................................................................................................-3

.............................................................................................................................................-4

.............................................................................................................................................-5

ي يزودها ؟/ اللوازم / ماهي عالقة المورد بالخدمات 
البضائع الت 

متعاقد من الباطن      (  )مستورد             (   )موزع                    (   )وكيل معتمد          (  )منتج رئيسي  (  ) 

ويد  ز ي يحوزها المورد ؟/ اللوازم / الخدمات )ماهي الوكاالت أو  رخص التمثيل لي 
البضائع الت 

.............................................................................................................................................-1

.............................................................................................................................................-4

.............................................................................................................................................-3

.............................................................................................................................................-5

2022/        /    التاري    خ      

نموذج تأهيل موردين 

1/2  
ً
نحو عمل مؤسسي متمير . .  معا



2022/        /    التاري    خ      مقاول/طلب قيد مورد

نموذج تأهيل موردين 

خامسا 

سادسا 

:إذكرها                                        (...........................)عدد الفروع             (داخل اليمن)محلي 

ي 
 
اإلنتشار الجغراف

ي 
وبز .............................ب . ص............................................................................. الموقع االلكي 

:..........................................................................................................................العنوان 

ختم المورد / التوقيع /.........................................................    أسم مقدم الطلب 

.............................................................................................................................................-1

.............................................................................................................................................-2

.............................................................................................................................................-3

.............................................................................................................................................-4

.............................................................................................................................................-5

:العنوان وأرقام اإلتصال

كة  World Checkلعمل  (الشخص المخول)صورة من جواز المالك او مالكي الشر

ثانيا 
يبية  الزكوية سارية المفعول+  صورة من البطاقة الض 

كة ي او كتلوج او برشورات عن الشر
ملف تعريف 

ي عملية التأهيل ولن يتم 
 
ي تعتيى بيانات جوهرية ف

يتوجب عىل المورد  ارفاق المستندات التالية بهذا النموذج والت 

ي أي نموذج ال يحتوي عىل هذه المستندات وهي 
 
:النظر ف

ية  رسالة تغطية موجهة لجمعية قطر الخير

 صورة من شهادة السجل التجاري ساري المفعول

وط وأحكام خاصة  :شر

ي 
 
يتوجب عىل المورد تعبئة كافة البيانات المطلوبة بهذا النموذج وأية بيانات ناقصة أو غير واضحة تفقد المورد حقة ف

ي حال عدم توفر بيانات مقابل احد البنود كتابة ان 
 
ية وعىل المورد ف ي سجل الموردين لدى جمعية قطر الخير

 
القيد  ف

.البيانات المطلوبة غير متوفرة  وال يجوز تركها فارغه

أوال 

/...........................................................................................أسم  موظف االتصال 

 (...............................)رقم الهاتف الخلوي      (..........................................)رقم الهاتف الثابت 

ي    (..................................)رقم الفكس 
وبز يد االكي  (...............................................................)الي 
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ً
نحو عمل مؤسسي متمير . .  معا


