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قائمة المرفقات مع نموذج الطلب –المستندات المطلوبة   

المؤقت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــإسم المقاول :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          الملف   

ــــــــــــــــالتاريخ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         مرفق الطلب :ـــــــــــــــــــ  

 

 

تاريخ 
 اإلنتهاء

 رقم فئة المستندات إسم المستند رقم المستند تاريخ التسجيل

   
 3مفعول ) رخصة تجارية سارية ال

 صورة (أشهر كحد أدنى ( )أصل + 

 قانونية

1. 1 

   
الوكالة للشخص المخول من المقاول 
 لتوقيع وثائق العقد) أصل + صورة(

2. 3 

   
صورة عن بوليصة  تأمين ضد 

المسؤولية المدنية يغطي كحد ادنى 
 مليون درهم.

3. 4 

 5 .4 تصنيف من السلطات الحكومية.   

   
الئحة العمال المدرجين تحت كفالة 

 الشركة)موثقة من وزارة العمل (
5. 6 

   
بوالص التامين الشامل على كافة العمال 

 .حسب كشف وزارة العمل والعمال
6. 7 

 8 .7 مالية أشهر 6كشف حساب بنكي آلخر    

   
قائمة بأسماء الموظفين والمسميات 

مستندات  الوظيفية ) الهيكل التنظيمي للشركة (
 الشركة

8. 9 

 شهادة ضمان الجودة, إذا كانت مطلوبة   
9. 1

0 

 عقد إيجار مقر الشركة.   
الخدمات 
 اللوجستية

10. 1
1 

   
شهادات تسجيل المركبات و اآلليات 

 الخاصة بالشركة
11. 1

2 

 

قائمة المستندات باللغة العربية 
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Documents Requirements - List of enclosures with application form     
 

 
 

Contractor Name: _______________________                                  Temporary File: ________________________ 
Date:  _______________________                                                        Submitted By: _________________________ 

 
 

Documents Check List in English   

No. Category Document 
Doc 
No. 

Date of 
Registration 

Date 
of 

Expiry 

1 

Legal 

Valid trade license (at least 3 months) 

(Original and Copy) 

   

2 
Power of Attorney for authorized persons of 

the contractor to sign contract documents 

(Original & copy) 

   

3 
Copy of Public Liability insurance. Minimum 

cover AED 1.0 Million   

   

4 
Classification Document from Ministry of 

Economy & Planning 

   

5 
List of Labourers currently under the 

sponsorship of the company attested by the 

Ministry of Labour 

   

6 
Workmen's Compensation Insurance Policies 

of the company that covers all employees as 

per the Ministry of Labour List  

   

7 Financial 
Statement of bank account for the past 6 

months  

   

8 Company 

Docs 

List of staff & Designation (Organization 

Chart) 

   

9 ISO Certification – (If Applicable) 
   

10 
Logistics Leasing Contract for your office 

   

11 Vehicles and equipment Registration  
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FOR ADCP USE ONLY 

Contracts Management Team: 

 

          Recommended              Rejected  

 

 

Date:                            Signature:  

 

 

 

Maintenance Manager: 

 

         Approved to Process                      Rejected  

 

 

Date:                              Signature: 

Payment Method  Cheque 

No. 

Drawee 

Bank 

Cheque 

Date 

Amount 

           Cheque Deposited at ADCP     
           Cheque Deposited at ADCB Branch     
    
              Date Name Signature 
Payment Verified with Fees A/c    
Final Approval    
Registration No.    

 

 -:خاص بالمقاول إستبيان

 

Contractor Registration Questionnaire 

 
 

 ملـــف الشـــركة : .1
 ) يجب إختيار واحدة ( المنشأةمعلومات عن  .1.1

 

1. 1. Company Profile: 
1.1. Information of Firm   

 

 

 

1.1.1  Form of Ownership (Check One ) 1.1.1- ( √نوع الملكية )برجاء إختيار واحدة 

General Partnership   عامة شراكة 

Simple Limited Partnership  شراكة بسيطة محدودة 

Joint participation / Venture  شركة / مشروع مشترك 

Private Joint Stock  شركة مساهمة خاصة 

Limited Liability Company  شركة ذات مسؤولية محدودة 

Partnership Limited With Share  شركة توصية بسيطة باألسهم 

Public Joint Stock  شركة مساهمة عامة 

Others  أخرى 
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1.1.2 Company Profile 1.1.2 ملف الشركة 

Company Name  إسم الشركة 

P.O Box  صندوق البريد 

Address (street, Building, 

Floor, Apartment) 
 

 –الطابق  –البناية  –العنوان ) الشارع 
 الشقة (

Telephone Number  رقم الهاتف 

Fax Number  رقم الفاكس 

Web Site  الموقع اإللكتروني 

Email  البريد اإللكتروني 

Main Contact Person  ) للتواصل) يرجى تحديد إسم الشخص 

Telephone Number  رقم هاتف شخص التواصل 

Name and Position of 

Authorized Signatory(ies) 

1) 1) 
 الشخص/األشخاص  إسم ومنصب

 بالتوقيع ينالمخول
2) 2) 

3) 3) 
 

1.1.3 Description of principle activities of 

company 
  وصف النشاطات الرئيسية للمنشأة  1.1.3

1. Civil Maintenance Works (which involve 

maintenance inside flats, for buildings, 

painting etc.)  

 ) تشمل أعمال الصيانة داخل الشقق أعمال صيانة مدنية .1 
 واعمال الدهان ... إلخ ( والبنايات

2. Electro-mechanical Maintenance Works 

(which involve maintenance of Chillers, 

Condensers, AC etc.) 

ال الصيانة اإللكتروميكانيكية  ) تشمل المبردات أعم .2 
 والمكثفات وأجهزة التكييف ... إلخ (

 

3. Elevators Maintenance Works (which 

involve maintenance of Lifts, Elevator 
Car, Positions, ( 

أعمال صيانة المصاعد ) تشمل صيانة المصاعد , والساللم  .3 
 المتحركة ,... إلخ (

 

4. LPG/Gas Maintenance Works (which 

involve maintenance of Gas Pipes, 

Valves and Alarms etc.) 

أعمال صيانة الغاز ) تشمل صيانة مواسير الغاز  .4 
 والصمامات  واجهزة اإلنذار... إلخ  (

 

5. Cleaning of external facility. 
 تنظيف واجهات المباني. .5 

 

6. Internal Cleaning Works (which involve 

maintenance inside the building for 

Garbage Disposal, Cleaning, Mopping, 

Trash Removals etc.) 

أعمال نظافة داخلية )) وتشمل صيانة غرف التخلص من   .6 
القمامة داخل البنايات , التنظيف , والتعقيم  وإزالة النفايات  

 ...إلخ(
 

7. Fire protection Works (which involve 

Fire Safety Alarms, Fire Extinguisher 

etc.)  

اجهزة إنذار الحريق الحماية ضد الحرائق ) وتشمل  .7 

 (إلخ..…,وطفايات الحريق

 

8. Others please specify......  8. ) أخرى ) يرجى التحديد 
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 -:  األنشطة التجارية .2
 
 الملف التجاري  2.1

 
 ) إذا كان هناك اى تغيير ( :والشركاء المالك  يرجى إدراج تفاصيل  2.1.1

3. 2. Business Activities: 
 
2.1 Business Profile  

 
2.1.1   Please provide the details of the owner and 

ownership details (If changed): 
 

 

 

يرجى إدراج أسماء المدراء, العام وأعضاء مجلس اإلدارة  وبيانات   2.1.2

 اإلتصال

2.1.2 Please provide the names of GM / Top 

Management and their contact details:  

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

Name of Top 

Management 

 المناصب 

Designation 

 البريد اإللكتروني 

Email 

 رقم الهاتف االرضي

Telephone 

No. 

 رقم الهاتف المتحرك 

Mobile No. 

عدد السنين فى 
 المؤسسة 

No. of 

Years with 

firm 

      

      

 

يرجى بيان العدد التقريبي للعاملين المتخصصين  بأعمال  2.1.3
 الصيانة فى المنشأة موزع بنوع التخصص:

 

2.1.3 Please state the approximate number of 

staff on your organization engaged in the 

specific type of maintenance work for 

which you are applying: 

 

 إسم المالك 
Name of Owner 

 الجنسية 
Nationality 

البريد 
 االلكتروني 
Email 

 نسبة الشراكة 
% Of 

Ownership 

رقم الهاتف 
 االرضي 

Telephone 

No. 

 رقم الهاتف المتحرك
Mobile  No. 

      

      

 نوع النشاط 
Type of Activity 

 عدد الموظفين 
No. of Staff 

 نوع النشاط 
Type of Activity 

 عدد الموظفين 
No. Of staff 
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I / We declare that the information provided 

in this application is true to the best of my / 

our knowledge and belief and understand 

that is liable for cancellation of registration if 

proven otherwise.  
 

 

انا/نحن  الموقعين ادناه أقر/نقر بالبيانات المدرجة فى طلب 
 التسجيل وان التسجيل قابل لإللغاء إذا ثبت خالف ذلك. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Name            

 
 
Date & Signature 

Company Stamp 

 


