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New حتديث جتديد       جديد Renew Update

 .Registration No : التسجيلرقم 

 Company’s Details انــات الشـركـة ــ بي 

 Name of Company اسم الشركة

 Company’s Activityنشاط الشركة 

 Address العنوان

 P.O. Box صندوق بريد

 الشركةصاحب 

املمثل القانوني 
Company’s Owner 

 Company’s الشركةعام مدير 
Managing Director 

 E-Mail الربيد اإللكرتوني

 .Telephone No تليفون

 .Fax No فاكـس

 .Mobile No موبايل

 Contact Person الشركة ممثل

البنوك املتعامل معها 
- 
-
-

Client’s banks 

 / Commercial Registration numberرقم السجل التجاري/صادر من / تارخيه 
issued from / date 

 The Number of Tax Cardرقم البطاقة الضريبية / املأمورية التابعة هلا 

 VAT registration numberرقم التسجيل بالضريبة علي القيمة املضافة 

رقم القيد باإلحتاد املصري ملقاويل التشييد والبناء 
Registration number of the Egyptian 
Federation for Construction and 
Building Contractors

Supplier’s Registration Form   مورد طلب تسجيل
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اجلهات السابق التعامل معها داخل أو خارج قطاع البرتول : 
Previous work experiences outside and inside the petroleum sector:

Company Nameاسم اجلهة 

Documents Required املطلوبة   املستندات 

 Copy of a recent updated version of  the commercialصورة مستخرج حديث من ال�جل التجارى .          1
register. 1 

 ��ا أخر إقرار تم تقديمھ 2
ً
 A copy of the tax card  including the last submitted صورة البطاقة الضر�بية مو�حا

declaration. 2 

 Copy of the VAT registration certificate. 3صورة شهادة الت�جيل بالضر�بة ع�� القيمة املضافة .       3

4 
�شاط ملصري ملقاو�� التشييد والبناء (إلتحاد ااصورة بطاقة القيد ب

 التور�دات وال��كيبات ) .

Copy of the registration card at the Egyptian Federation for 
Constructions and Building Contractors (supplies and 
installations activity). 

4 

 Previous Certificates. 5 شهادات سابقة التعامل . 5

 Copy of the ID card of the company's legal صورة البطاقة ال�خصية ملمثل الشركة القانو�ي  6
representative 6 

7 
اقب ا�حسابات عل��ا لعام�ن سابق�ن  ائم املالية وتقر�ر مر  صورة من القو

 ( �شاط التور�دات وال��كيبات ).

A copy of the financial statements and the auditor's report 
thereon for the previous two years 
(Activity of supplies and installations). 

7 

I acknowledge............................................................................................................................................................................اقر أ�  

/ As a..................................................... ..................................................................................................................................بصفيت  /  
That all the data stated in the form above are correct and upon  my responsibility .

أبن مجيع البيا�ت املدونة ابإلستمارة اعاله صحيحة وعلى مسئوليىت . 

 توقيع صاحب املنشأة واخلتم  

 .....................................................................................   حتريرًا ىف  /     / 

www.petrosafe.com.eg         شر�ة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة " بتروسیف " 
القاهرة  –المعادي الجدیدة  –تقسیم الالسلكي  –شارع حسن نصار  ٤و/ ٦

 ٢٥١٧٦٩٣٥/ ٣٦/ ٣٧ت : 
  ٢٥١٧٦٩٥٨/ ٣٨ف : 
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