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Union Co-Operative
Fresh Food Purchase Department /Butchery section

إدارة مشتريات األغذية الطازجة -قسم
الملحمة

خطوات وشروط التسجيل

Registration's Steps & Terms

ما هو التسجيل يف سجل الموردين ؟

التسجيل ف سجل الموردين يتيح للمورد التعامل مع قسم ر
مشتيات األغذية الطازجة لدى كافة أفرع تعاونية االتحاد .
ي

خطوات التسجيل يف سجل الموردين؟

ر ً
ر
ون تعاونية االتحاد
التسجيل بسجل الموردين إلكتونيا من خالل الموقع اإللكت ي
إرفاق  /تحميل نسخة ر
إلكتونية من كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.
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المستندات المطلوبة
أصحاب المزارع والشركات التجارية المرخصة من قبل الجهات الحكومية:
إرفاق صورة عن الرخصة التجارية سارية المفعول.
إرفاق صورة من جواز صاحب الترخيص.
إرفاق صورة من فاتورة الشركة.
إرفاق رسالة طلب توريد لـ (تعاونية اإلتحاد  -دبي  ،و جمعية أسواق عجمان ) موجهه إلى مدير مشتريات األغذية
الطازجة .

إرفاق نموذج من ختم الشركة.
إرفاق الئحة باألصناف
إرفاق رسالة من البنك برقم حساب مالك ( المزرعة أو المؤسسة أو الشركة)ورسالة من الشركة تأكيد البيانات المدرجة من البنك

رسم الدخول:
أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة وأعضاء صندوق خليفة لتطوير المشاريع من قبل
الجهات الحكومية :رسوم التسجيل  :مبلغ ( 10000درهم)
والمزارع الخاصة والمزارع المرخصة من قبل الجهات الحكومية :رسوم التسجيل  :مبلغ ( 5000درهم)
الشركات الخاصة والمرخصة من قبل الجهات الحكومية وشركات اإلستيراد الخارجية  :رسوم التسجيل  :مبلغ (20000درهم)
الرسوم تدفع لمرة واحدة عند التسجيل فقط غير قابلة لإلسترداد.

اإلجراءات
* سوف تقوم إدارة جمعية االتحاد بدراسة الطلب ومطابقة مدى مالئمة أنشطتك الحتياجات الجمعية
* ستقوم الجمعية بالرد عليك وبيان أسباب القبول أو الرفض.
مالحظة :يحق إلدارة الجمعية طلب تحديثات بيانات المورد الواردة في نموذج التسجيل بصفة دورية
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