
 

 

 

 

 نموذج تسجيل رقم....... / وردــملف الم

 

يرجى إرفاق جميع الوثائق  االستبيان.يرجى ملء هذا االستبيان من أجل التسجيل. سيتم التعامل بسرية مع المعلومات الواردة في هذا 

 األخرى المطلوبة في االستبيان.

 

 ……………………………………………………….……………...…:.. اسم الشركة .1

 ………………………………………………………………….…….....البريدي: العنوان 

 ……………………………………………………………….................................: مدينةال

 ………………………………………………………………….…....أشخاص التواصل: 

 ………………………………………………………….…………….................الهاتف: 

 ………………………………………………………………….……................................فاكس: 

 ………………………………………………………….…………….......البريد االلكتروني: 

  …………………………………………………………………………………….….الموقع االلكتروني: 

 

  .نوع المنظمة )يرجى االختيار(2

 غير ربحية   شراكة   فردي 

 شركة عامة محدودة المسؤولية   شركة خاصة محدودة المسؤولية       

 ..…………………………………………………………………….....( الرجاء التوضيح:  أخرى ) 

……….……………………………….…………………………………………………………… 

 …………………………………….وفقاً لقوانين……….……. سنة التأسيس:

 في ............................................................................... األسهمتداول 

 يرجى ارفاق نسخة عن شهادة التسجيل

 



 (:)يرجى االختيار نوع العمل .3

  استشاري       تجارة  بناء     صناعي  

 (، وغيرهاوضبط الجودةمقدم الخدمة )مثل النقل، والتخزين، 

 .....................………………………………………………………………………..:يرجى الشرح()أخرى 

..…………………………………………………………………………………………………….......... 

 الرجاء وصف النشاط التجاري الرئيسي الخاص بشركتك

.…………………………………………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………………........... 

..…………………………………………………………………………………………………….......... 

 .ات التي تقدمها الشركة الخاصة بكخدمالأبرز المجموعات السلعية /  الى 6يرجى اإلشارة في الصفحة 

 

 (بك ةمالية الخاصالبيانات الن عمدققة  نسخة آخر يرجى تقديم) حجم العمل. 4

 (العملة)________________            : __ / __ / __ ب المنتهية مالية(أخر سنة ) نهاية الدورة

 )العملة(________________                     __ / __ / __ :المنتهي ب( السنة المالية السابقة)

 )العملة(________________                  : __ / __ / __ ب المنتهي( السابقةة المالي )السنة

 .التقارير السنوية عن السنوات الثالث الماضية

 

 .......... ............... ......... عدد الفروع. ......... .. ................: عدد الموظفين

 ... ..........................................عدد المكاتب الدولية

 ............... ... .....................................................................قع المصانعامو

 ...... ............................................... :المصنعة شركاتعدد ال

 .. .......................................................................................عدد المستودعات

 ............................................................ ...............................................................لها رتصد البلدان التي 

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

 الشركات المنتمية/القابضة/الفرعية. 5
 

 االسم العنوان طبيعة االنتماء

   

   

   

 التنظيمي.يرجى ارفاق الهيكل 
 
 
 
 
 
 



 
 

 )العروض و العقود(المزايدات  األشخاص الموكلين لتوقيع .6
 

 االسم التوصيف الهاتف/الفاكس

   

   

   

 

 المصرفية:معلومات ال. 7

 ...........االسم: ......................................................................................................................

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

 ................................................................SWIFTرمز .الحساب: ......................................رقم 

IBAN..................................................................  : 

 

 مراجع. 8

 

 والهاللالصليب االحمر  تلجمعياالدولي  إذا كانت مجددة وكنت قد زودت االتحاد ةغير مطلوب: )الت التجارية األخيرةالمعام .آ

 (شهر الماضي 24الخدمات خالل ال  أو بالسلع السوريالهالل األحمر العربي /األحمر

المشتري/االتصال 
 والهاتف

( )  عملةالقيمة بال  التاريخ)اليوم/الشهر/السنة( الخدمة أو المنتج 

    

    

    

 

 

 يرجى تحديد معايير ضمان الجودة الخاصة بك .ب

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

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

 المالكين أو الشركاءأسماء . 9

 :المالكين -

 :التنفيذي المدير -

 :المدير المالي -

 

 

 



 

 االعتبارات البيئية . 10

 مخاطر النشاط الخاص بك؟ / الرئيسية البيئيةهل حددت التأثيرات 

  

 (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل)ال                نعم   

 

 من أجل الحد من اآلثار البيئية لديك؟ فسياسة أو أهدابإعداد أي  هل قمت

 (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل)ال                 نعم   

 

 ؟(أي النظم، فريق)هل هناك أية موارد مخصصة إلدارة البيئة، 

 (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل)ال                نعم   

 ومرفقةجيدة  بحالةتكون على أن يوما بعد استالم البضاعة  30المدفوعات في غضون  بتقديماالتحاد الدولي  يقوم: شروط الدفع .  11

 .لمواصفاتمطابقة االبضائع ل وخضوعفاتورة المورد مقابل فقط  ستكون المدفوعات .جميع الوثائق المطلوبةب

 .تسليم موقعة من الممثل المحلي لالتحاد على النطاق الدولياد الدولي كثيرا ما تتضمن شهادة االتحومتطلبات وثائق  لمعلوماتك،

 .ورد محتملأن تكون من هذه الشروط قد تمنع الشركة مأي من عدم قبول االنتباه الى أن  يرجى

 

 (يرجى إرفاق أي وثائق أو شهادات تدل على ضمان الجودة) ضمان الجودة.12

 

الدولي لجمعيات الصليب األحمر  باالتحادتتعلق التي  حكاماألشروط وال كافةلبعناية  يرجى القراءة :العامة والمعايير الشروط. 13

 .عن طريق التوقيع النهائيةعلى هذه الشروط واألحكام  الموافقة وتأكيد األحمروالهالل 

 

 :ترم المبادئ التاليةعلى المورد الذي يسعى للعمل مع االتحاد أن يح :مبادئ السلوك . 14

 

 .العمل لدى التعامل مع االتحاد ظ على أعلى درجة من أخالقيات فاعلى المورد أن يح :أخالقيات األعمال -

غرض و الحقائق بتحريف المعلومات  أو  االحتيالية للمورد  أن يشارك في أي من النشاطات ال يجوز:المعلوماتالشفافية في تقديم  -

 .لصالحهالتأثير على عملية االختيار 

 .الممارسات القسرية الفاسدة تواطؤ او اي منال يجوز للمورد المشاركة في أي  :المنافسة العادلة -

 

قد يتم فلمبادئ المذكورة أعاله، اي وقت من األوقات أن المورد ينتهك اي من ا خالل عملية التسجيل أو حال اكتشف االتحاد الدولي في 

 .غير مؤهلالتسجيل و اعتباره أنه  رفض طلب

 

يجب أن تكون مقبولة من قبلك كشرط  في الشروط واألحكام العامة المنصوص عليها احترام حقوق اإلنسان األساسية ومعايير العمل ان

نتهاك إن اي محاولة او المورد  لهذه الشروط تشكل سببا لرفض طلب تسجيل فإن أي رفض  لذلك .شروط التعاقد مع االتحاد الدولي  من

 .العقد ستشكل سببا إلنهاء العقد خالل

 

 : لب التسجيل لألسباب التاليةقد يتم رفض ط :رفض التسجيل.15

 .اإلفالس أو قرار بعدم الكفاءة القانونية -

نزاهة ود الرتكاب أي جريمة مما يدل على عدم وج وذلك( أو من يعادله)ضد العضو المندوب إدانة جنائية أو الحكم المدني ضدك أو -

 .أو الصدق التجاري العمل

 (و المعايير االجتماعية واألخالقيةللمبادئ االساسية أانتهاكا )تحاد االمعايير شتباه في انتهاك الأسباب  -



 .رفض الحترام حقوق اإلنسان األساسية ومعايير العمل أوايبادئ السلوك رفض أي من م  -

 .الدولي لجمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر االتحادب المتعلقةالدفع  معايير رفض  -

 

ما  ألفضل وصحيحةالمقدمة في هذه الوثيقة هي حقيقية  بأن المعلومات الشركة يتعهدالموقع الموكل من أدناه،  إن الموقع :شهادةال.16

 30لموافقة االتحاد الدولي فيما يخص اإلقرار بالدفع في غضون  نفسه بالنسبةوالشيء  .المرفقة الصفحاتمن  معرفتها على أي /لديه 

 يوم.

 

 .: ........................................................والمنصباالسم 

 .: ....................................................التاريخ..................................................: التوقيع

 

 قائمة اللوازم والخدمات المقدمة                                

 

  المقدمة الخدمات /السلع 

 

 :السلع

 زراعيةمنتجات  _____

 دهونوخضراوات وزيوت ولحوم وأسماك وفواكه  _____

 منتجات األلبان _____

 منتجات الحبوب المطحونة _____

 المنسوجات واألقمشة _____

 األقمشة والمالبس  _____

 المنتجات الجلدية واألحذية _____

 الخشب والمنتجات الخشبية _____

 الورق والمنتجات الورقية _____

 المنتجات البترولية المكررة _____

 ت صيدالنية واللقاحاتمنتجا _____

 المنتجات الكيماوية والمطاط والمنتجات البالستيكية _____

 الزجاج والمنتجات الزجاجية _____

 .ألخرى الغير مذكورة في مكان آخراألثاث والسلع غير المعدنية ا _____

 معداتغير اآلالت و ال المنتجات المعدنية المصنعة _____

 ةض العاماغرآالت األ _____

 خاصةالغراض آالت األ _____

 المحاسبة وآالت الحوسبة  -مكتب  _____

 أجهزة كهربائية ومعدات االتصاالت _____

 المعدات السمعية والبصرية _____

 المعدات الطبية، المعدات الدقيقة _____

 معدات النقل _____

 



 :خدمات

 العمارة والهندسة والبناء _____

 موارد المياه _____

 الصيانة واإلصالحخدمات  _____

 خدمات قانونية _____

 الخدمات المالية والتأمين _____

 .خدمات التجارة و األعمال _____

 النقل والتخزين ومناولة المواد _____

 تكنولوجيا المعلومات _____

 تكنولوجيا التصنيع ومراقبة الجودة _____

 دعم المنتج والتعبئة والتغليف _____

 .الطباعة وخدمات الطرود الصغيرةو يمكتبالدعم ال _____

 

 . األكثر طلباً من قبلنا لخدماتتمثل السلع والكنها  .أن القائمة أعاله ليست شاملة يرجى االنتباه الى


