Supplier Registration/Pre-qualification  التأهيل/شروط و توضيحات بخصوص تسجيل المورديـن
المسبق
Terms & Conditions & Clarifications
The supplier is deemed to have read, understood and accepted
to be bound by the following terms and conditions including,
without limitation, to ELM Company Terms and Conditions of
Vendors Management, which are listed below, then he can
completing and submitting the supplier registration/prequalification request via registration portal.

The Registration/Pre-Qualification
a) The registration of your company will be conditioned on us
upon your company meeting ELM’s requirements and due
completion of registration Requirements along with the
required supporting documentation.
b) ELM Company reserves the right to decline the registration
request or in case you are registered. In addition, Elm Company
requests periodic update of your documents or further
information of your company; and or to re-evaluate your
registration and/or to withdraw your registration in our sole
discretion, without giving reasons.
c) Without prejudice to the foregoing, ELM Company may reject
the supplier's Application or cancel the supplier's Registration if
ELM Company discovers all or any part(s) of the Information
submitted by the supplier is false, incomplete, inaccurate or for
such other reason(s) as ELM Company shall deem fit at its
absolute discretion, including but not limited to non-compliance
with the T&Cs,

Warranties and Representations
(a) Any supplier intending to register with ELM Company
represents and warrants that:
1. It has the capacity and the ability to provide the Information
via this Registration and that the supplier possesses the

يجب على المورد االطالع على أحكام وشروط شركة علم ألمن المعلومات
 ثم بعدها يتم تعبئة الحقول،الخاصه بتسجيل الموردين قبل االلتزام بها
. التأهيل المسبق/المطلوبة في صفحة تسجيل المورد

التأهيل/التسجيل
)أ (سوف يكون تسجيل المورد وتأهيله مشروط بتلبية متطلبات شركة علم
من خالل تعبئة الحقول المطلوبة في صفحة التسجيل مع تسليم الوثائق
.الداعمة المطلوبة
)ب (تحتفظ شركة علم بالحق في رفض طلب التسجيل أو في حال كان المورد
 تطلب شركة علم تحديث دوري للمستندات، وباإلضافة إلى ذلك. مسجال
أو إلعادة تقييم تسجيل/و. الخاصة بالمورد أو مزيد من المعلومات من المورد
. دون إبداء أسباب،أو سحب تسجيل المورد وفق تقديرنا/المورد و
 يجوز لشركة علم أن ترفض طلب المورد أو إلغاء،)ت (دون المساس بما سبق
تسجيله إذا تبين لها عدم صحة أي جزء من المعلومات التي قدمها المورد أو
كلها أو عدم اكتمالها أو عدم دقتها أو ألي سبب) أسباب (تراها شركة علم
 ومن ذلك دون حصر اإلخالل بالشروط،مناسبة وفقا لتقديرها المطلق
.واألحكام

التعهدات والضمانات
:)أ (يتعهد ويضمن أي مورد يعتزم التسجيل لدى شركة علم بما يلي

أنه يتمتع باألهلية والقدرة على تقديم المعلومات من خالل هذا
( التسجيل وأنه يمتلك الرخصة) الرخص (والموافقة )الموافقات
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requisite licence(s) and approval(s) in order to execute, deliver
and perform its obligations in accordance with ELM Company
standard T&Cs;
2. All Information provided is up-to-date as at the date of
submission and is true, current, complete, correct, accurate,
does not cause any ambiguity and is not misleading; and
3. It acknowledges and agrees to let ELM Company disclose the
Information to its Affiliates at such times and for such purposes
as ELM Company shall deem fit in its absolute discretion.

المطلوبة من أجل تنفيذ التزاماته وفقا للشروط واألحكام الموحدة
.لدى شركة علم وأدائها والوفاء بها
أن كافة المعلومات المقدمة حديثة كما في تاريخ تقديمها
وحقيقية وسارية وتامة وصحيحة ودقيقة ولن تسبب أي غموض
.أو تضليل
أنه يقر ويوافق على السماح لشركة علم بالكشف عن المعلومات
إلى جهاتها التابعة في األوقات ولألغراض التي تعتبرها شركة علم
.مناسبة وفق ا لتقديرها المطلق
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(b) Submission of the supplier's application and information and
its subsequent approval as a registered supplier (the
Registration) is solely for the purpose of including the supplier
in ELM Company approved suppliers database and shall NOT at
any time be construed, read or interpreted that ELM Company in
any way, shape or form warrants and/or represents to any
supplier:

)ب (يقتصر غرض تقديم طلب المورد والمعلومات والموافقة التالية على
تسجيل المورد) التسجيل (على إدراج المورد في قاعدة بيانات الموردين
المعتمدة لدى شركة علم وال ينبغي تفسيرها في أي وقت أو قراءتها في
أو/أي وقت على أن شركة علم تقدم بأي حال من األحوال أو تعرض ضمان و
:تتعهد إلى أي مورد بما يلي

1. It shall be invited for every RFQ/RFP issued by ELM Company;

عروض أسعار صادرة/أنه سيتم دعوته في كل طلب تقديم عرض
عن شركة علم؛
أن شركة علم ستشتري أية بضائع أو منتجات أو تطلب أية خدمات
من المورد المسجل؛ أو
أن شركة علم ستدخل أو ستلتزم بأي شكل تعاقدي آخر مع المورد
المسجل

2. ELM Company shall purchase any goods, products or request
for any services from the registered supplier; or
3. ELM Company shall enter or be bound to any other form of
contract or arrangement with a registered supplier;
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