فتح باب القيد في سجل الموردين لعام  6102م


تعلن وزارة الداخلية عن فتح باب القيد في سجل الموردين لعام  1026م  ،فعلى السادة من
الشركات والمؤسسات الراغبين بالتسجيل والتجديد في سجيل الموردين ( ماعدا شركات المقاوالت
واالستشارات الهندسية يجب أخذ موافقة من اإلدارة العامة للمشاريع الهندسية للتسجيل في سجل
الموردين) التقدم للحصول على نموذج تسجيل الموردين من إدارة المشتريات والمستودعات أو
التواصل مع مكتب خدمة المتعاملين  ، 016011600ويجب أن تتوفر في المورد الشروط
التالية للتسجيل في سجل الموردين:
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إذا كان شخصا طبيعيا ً  ،فيشترط أن يكون من مواطني الدولة.
إذا كان الشخص اعتباريا ً  ،فيشترط أن يكون من الشركات المسجلة أصوالً في الدولة وخاضعة ألحكام
القانون اإلتحادي رقم ( )22لسنة  2112في شأن الشركات التجارية وتعديالته (أن يكون مالك
الشركة مواطن من دولة اإلمارات العربية المتحدة أو يشارك في ملكيتها بنسبة التقل عن ( )%11من
رأس المال فأعلى) أو أي تشريع آخر يحل محله.
يجوز التسجيل لفروع الشركات األجنبية المسجلة في المناطق الحرة للدولة  ،شريط أن يكون الفرع
مسجالً أصوالً في الدولة خارج تلك المناطق.
أن يكون مرخصا ً لمزاولة النشاط التجاري في الدولة.
أال يكون محروما ً من االشتراك في المناقصات والممارسات من قبل أي جهة اتحادية.
أال يكون من موظفي وزارة الداخلية  ،وأال تكون له صلة قرابة  ،حتى الدرجة الرابعة  ،مع المسؤوليين
المعنيين بالتعاقد.



يجب على المورد االلتزام بتوفير الوثائق والبيانات التالية عند التسجيل في سجل الموردين  ،والتعهد
باإلبالغ عن أي تعديل يطرأ عليها:
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الرخصة التجارية سارية المفعول
السجل التجاري
عقد تأسيس الشركة
عضوية غرفة التجارة والصناعة
اسم المسؤول عن التعاقد ونموذج توقيعه أو صورة من اعتماد التوقيع
تعبئة نموذج التصنيف للموردين مع ارفاق الثبوتات المطلوبة لرفع درجة التصنيف
الخبرات السابقة في التنفيذ لدى الجهات األخرى  ،وحجم األعمال وأنواعها
أسماء الوكاالت المعهودة للمورد والمسجلة رسميا ً لدى الجهات المختصة  ،إن وجدت.
احضار بطاقة التسجيل القديمة (للمجددين)



مالحظة  :ساعات خدمة المتعاملين من  8صباحا حتى  1ظهراً  ،وللعلم رسوم التسجيل  1111درهم
والتجديد  111درهم والدفع عن طريق بطاقة الدرهم اإللكتروني  ،يفضل إحضار ختم الشركة عند كل
زيارة للوزارة
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واقبلوا وافر االحترام،،،

