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 يننموذج تأهيل مورد

 :مقدمة

المؤهلين والمعتمدين لديها،  الموردين عن رغبتها بتحديث بيانات دائرة اللوازم والمشتريات/ جامعة النجاح الوطنية تعلن 

 .الى فتح باب التأهيل لموردين جدد في شتى المجاالت للمشاركة في االستدراجات والعروض الخاصة باإلضافة

 اإلسم الرسمي للمورد أولا 

 
 /     /  :   التاريخ                                                                                                         

 .: ..................................................................................................التجاري باللغة العربيةاسم المورد 

 .: ..............................................................................................اسم المورد التجاري باللغة اإلنجليزية

 

ا ث  التسجيل والملكية واإلدارة انيا

 
 .......................(..: )...........رقم المشتغل المرخص.............(.    ..: )................................تصنيف المشتغل

 )..............................................................(.: شهادة التسجيل/ رقم السجل التجاري

 :     /      /تاريخ التأسيس           : ............................................................مكان التأسيس

 :الشكل القانوني للمورد

 محدودة  شركة عادية  □      تجار افراد         □

 شركة مساهمة عامة محدودة  □      شركة مساهمة خصوصية محدودة     □

 .........................................:رقم هوية المالك  : ..................................................................اسم المالك

 ..................................................................................................: المفوض بالتوقيع/ سم المدير العام ا

  :طبيعة عمل المورد ثالثا

 

  حسب رخصة الحرف والمهن  (الرئيسي)المورد / مجال عمل الشركة: 

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

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

.................................................................................................................................. 
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  التي يزودها المورد( البضائع/ اللوازم / الخدمات )تحديد: 

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

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

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

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

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

 :العنوان وأرقام األتصال رابعا

 
 .................................................................: رقم الجوال : ..............................................  رقم الهاتف

 ..............................................المؤسسة /المعتمد للشركة البريد اللكتروني  ...........................: .رقم الفاكس

 : .................................ب.ص...........................................................................   : الموقع اللكتروني

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

 ................: .....................ختم الشركة/التوقيع: ............................................................  اسم مقدم الطلب

 

 :شروط وأحكام

في  فقد المورد حقهيتوجب على كل مورد تعبئة كافة البيانات المطلوبة بهذا النموذج واية بيانات ناقصة او غير واضحة ت :أولا 

، وعلى المورد في حال عدم توفر بيانات مقابل احد البنود كتابة ان البيانات المطلوبة غير متوفرة وليجوز تقديم الطلب للدراسة

 .تركها فارغة

ا  يتوجب على المورد ارفاق المستندات التالية بهذا النموذج والتي تعتبر بيانات جوهرية في عملية التأهيل، ولن يتم النظر : ثانيا

 :على هذه المستندات وهي يل يحتوفي أي نموذج 

 .المورد/ ملف تعريف الشركة -1

 .المورد/ صورة شهادة تسجيل الشركة  -2

 .صورة عن هوية صاحب الشركة -3

 .الدولة  الفلسطينية  /  والمهنرخصة الحرف  -4

 (.إن وجد)صور الوكالت ورخص التمثيل  -5

 .الدولة الفلسطينية  / شهادة خصم المصدر  -6

التي ترغب بالمشاركة بالعطاءات يجب ان يكون لها فرع رسمي  من خارج فلسطينفي حال رغبة احد الشركات  -7

  . حسب الصول معتمدمحلي او وكيل حلية ومسجل بالسجل التجاري الفلسطيني و معتمد حسب القوانين الم


