
نـمـوذج تـسـجـيـل

P.O.BOX 3913 - Safat 13040 - Kuwait
Tel: 22903000 - Fax: 22903500

Vendor Registration Form
نــمــوذج تــســجـيـل مـــورد

CMA Data Classification: Public



Date: التاريخ:

Name االسم التجاري

Issuing Authority جهة اإلصدار License No. رقم الرخصة

Expiry Date تاريخ االنتهاء Issue Date تاريخ اإلصدار

Establishing Date سنة التأسيس No. of Staff عدد الموظفين

Legal Status الشكل القانوني

Business License Activity النشاط حسب الرخصة

Listed in Kuwait Stock Exchange Market مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية

Name of vendor's bank اسم البنك الذي يتعامل معه المورد

Account No. (IBAN) رقم الحساب (آيبان)

City المدينة Country الدولة

Street & Building الشارع و المبنى

Mobile هاتف نقال P.O.Box ص.ب

Fax No. رقم فاكس Tel. No. رقم هاتف

E-mail البريد االلكتروني Website الموقع االلكتروني

Owner المالك

Nationality الجنسية Job Title المسمى الوظيفي

Authorized Signature المخول بالتوقيع

Nationality الجنسية Job Title المسمى الوظيفي

Corporation Owners Details بــيــانــات أصحــاب الـمـنشــــــــأة

Corporation Address عنــــوان  الـمـنشــــــــأة

Corporation Details بـيــانــــات الـمـنشــــــــأة

CMA Data Classification: Public



Partner Name اسم الشريك

Nationality الجنسية Capital Share النسبة في رأس المال

Partner Name اسم الشريك

Nationality الجنسية Capital Share النسبة في رأس المال

Partner Name اسم الشريك

Nationality الجنسية Capital Share النسبة في رأس المال

Partner Name اسم الشريك

Nationality الجنسية Capital Share النسبة في رأس المال

Partner Name اسم الشريك

Nationality الجنسية Capital Share النسبة في رأس المال

Manufacturer Agent                 مصنّع Distributer                    وكيل        موزع

Other (Specify) أخرى (حدد)
Commodity Group فئة البضائع
                   Services & Consultancy خدمات و استشارات    Contractors                  مقاولين

  Others أخرى Commodities           بضائع و سلع
Pipes األنابيب Security Stationery القرطاسية

Comm. Systems أنظمة االتصاالت Cars & Parts Media & Adv. الدعاية واالعالن
Building Cleaning تنظيف المباني Industrial Equipment Carpentry أدوات النجارة

Uniforms األلبسة الجاهزة Electric & Electronic Appliances Building material مواد البناء
Logistics انتقال ونقل واستئجار Batteries Sanitary األدوات الصحية

Tires اإلطارات Spray Equipment Electrical األدوات الكهربائية
Print press طباعة Import & Export Wood األخشاب

others أخرى Decoration materials Office Equipment األجهزة المكتبية
Agriculture Materials Computers أجهزة الكمبيوتر

A/C Scientific Equipment األجهزة العلمية
Signs Furniture األثاث

Iron & Aluminum Cleaning مواد التنظيف
لوحات ارشادية
حديد وألمنيوم

معدات الرش
استيراد وتصدير

الحراسة واألمن
المعدات والسيارات
اآلالت الصناعية

Nature of Business طـبـيعـــة الـنـشـــاط

مواد ديكور
مواد وأدوات زراعية
تكييف الهواء

األجهزة الكهربائية واإللكترونية
البطاريات

For Corporations Only للـشــركـــــات فـقـط
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Date    التاريخ            Period  مدة اإلنجاز Value    القيمة   Project Name   اسم المشروع  Owner      الجهة No.   رقم  

Registration Date    تاريخ التسجيل       Nationality   الجنسية      Name   االسم        No.   رقم  

1
2
3
4

I hereby declare that the above information are correct أقر و أتعهد بصحة البيانات المقدمة أعاله

Name االسم Authorized Stamp الختم الرسمي

Authorized Signature توقيع المخول

(لشركات تكنولوجيا المعلومات فقط) 

Major Contracts / Projects / Accomplishments

Agents / Representation

All documents must be valid at the time of submitting, and renewed 
copies must be delivered upon renewal

(For IT Co. Only)

أهم مشاريع / عقود / إنجازات الشركة

الــوكــاالت الـتجــارية

Documents Required for Registration of Vendor المستندات المطلوبة إلتمام تسجيل المورد
كتاب بالمعلومات البنكية  (يذكر اسم و فرع البنك و األيبان)

5

Signature التوقيع

صورة من شهادة غرفة التجارة و الصناعة
صورة من اعتماد توقيع

شهادة تسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

Bank's Information letter (Mentioned Name & Branch of Bank, and IBAN)
Valid commercial License Copy
Copy from certificate of chamber of commerce 
Copy of Signature Authorization 
Certificate of the Central Agency for Info. Tech. Registration

صورة طبق األصل من الرخصة التجارية سارية المفعول

جميع المستندات يجب أن تكون سارية المفعول حال تقديمها على أن يتم إرسال النسخ 
المجددة فور تجديدها
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