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  العمل:نطاق  -1
 

         

 

 

 طريقة الدفع المعتمدة في الهيئة كما يلي : -2
 

 بعد إتمام االعمال أو توريد كامل الكمية. %100الدفع  -1

 :المستندات المطلوبة ونموذج تأهيل الموردين  -3

عامل لشركتكم في حال كان هذا أول ت وتعبئة بيانات الشركة بنموذج التأهيل املرفقسارية التاريخ  توفير املستندات التاليةويتطلب 

 املوقرة مع الهيئة العامة لألوقاف:  

 عقد التأسيس  -1

 DNA نموذج اتفاقية عدم افصاح -2

 صورة من السجل التجاري  -3

 صورة من عضوية الغرفة التجارية.  -4

 صورة من شهادة الزكاة والدخل.  -5

 المالحظات  الكمية  /نطاق العملاملطلوبةاألصناف 

 نوت بوك فاخر

 pu مصنوعه من جلد صناعي فاخر لون أخضر نوع  a5حجم  نوت بوك

texture    ميلي امبير  4000 رلستحتوي على شاحن السلكي داخلي واي

وستاند للجوال  ويحتوي على مدخل بطاقات،  وورق )مع الضمان( 

 8صفحه ويحتوي األوراق الداخلية على تصاميم بعدد  300عدد

( وشعار والتصاميم جاهزة لدينا صفحات ) أربع صفحات متواجهه

 صفحه  وجهين  360اته الداخلية البالغة الهيئة من الخارج وجميع صفح

 مع الحفر عليه بالليزر 
 

تطبق نفس مواصفات  100

 العينة املتواجدة لدينا

 نوت بوك عادي

 لون أخضر بهوية الهيئة وشعار الهيئة عليه من الخارج A5نوت بوك  

ويحتوي األوراق   ميلي 4000حتوي على شاحن السلكي داخلي وايرلس وي

 صفحات ) أربع صفحات متواجهه 8تصاميم بعدد  الداخلية على

( وشعار الهيئة من الخارج وجميع صفحاته والتصاميم جاهزة لدينا

 يحتوي على مكان للقلمو صفحه  360الداخلية البالغة 

تطبق نفس مواصفات  400

 العينة املتواجدة لدينا
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 صورة من وزارة العمل للسعودة.  -6

 صورة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.  -7

 صورة من التسجيل في ضريبة القيمة املضافة.  -8

طريقة  –رقم مرجع  عرض السعر   –السعر تاريخ عرض  –ب أن يتضمن عرض السعر الرسمي )شعار الشركة يج مالحظة:

 ( ختم الشركة-توقيع الشخص املسئول  - الدفعات املالية 
 

   والعقودمدير إدارة املشتريات                                                                                                                                          

 

 عبدهللا بن أحمد الرصيص 
Mfshareef (Nov 2, 2020 15:23 GMT+3)
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