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  تعلیمات جامعة  جورج واشنطن للموردین
 
   
  isupplyGWportal یجب على أغلب الموردین المقیمین بالوالیات المتحدة األمریكیة التسجیل عن طریق موقع األنترنت   

المحلیین الذین تم اختیارھم أو الشركات أو المنظمات قد یحصلون على طلب المبیعات أو لموردین الدولیین أو األشخاص أما ا
. أما بالنسبة للموظفین والطالب الحاصلین على مبالغ عن طریق استخدام ھذه األستمارة المبالغ المدفوعة من الجامعة مباشرة

التسجیل. استمارةقدیم معادة إلیھم أو الھدایا أو الجوائز أو مقدم السفر ال یجب علیھم ت  
 الموردین المسموح لھم بالتقدم

لمحلیینأوا األفراد الذین تم اختیارھم •  المؤسسات أو الشركات، 
الدولیة أو الشركات وأ األفراد •  المؤسسات 

 الوثائق 
تقدیم أي لوازم للجامعة.الوثائق التالیة یجب تقدیمھا من قبل األشخاص أو الشركات أو المنظمات قبل البدء في توفیر أي خدمات أو   

دین بما فیھا الجزء البنكياستمارة تسجیل المور •  
• W-9 استمارات الضرائب   
دین المحلیین علیكم النظر على موقع مصلحة الضرائب أو طلب المساعدة للحصول على بكل محتویاتھا لكل المور   •

 البیانات .
 W-8BEN أو W-8BEN استمارات الضرائب •
 موقعة ومؤرخة بكل اجزائھا أو طلب المساعدة للحصول على البیانات  •

تسلیم  
• iSupplyGW@gwu.edu  إلى E-Mail 
 إلى الفاكس571-553-8523 •
مساعدةطلب  571-553-0300 • : 
المعلوماتللمزید من  الرجاء زیارة موقعنا على األنترنت •

 
 

 (WBE / مبي)  مبادرة برنامج تنویع الموردین
 

ذلك من خالل  .المبادرةزء من جھودھا في ھذه كج تسعى الجامعة طوعاً أن یتنوع المشاركین من األقلیات والنساء من الموردین
. على كل المودین األساسیین أو( الموردین بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة) تقدم الموردین من الدرجة األولى والثانیة

 شرح كیفیة استخدامھم للموردین من األقلیات والنساء كجزء من موردین الدرجة الثانیة.
یة:ساس توافر الشروط التالطاءات على أسیتم بحث كل الع  

والخدمات المطلوبة عن طریق الذین بامكانھم تقدیم اللوازم  صاحبات الشركاتأو السیدات  •
 أن تتوفر  العطاءات

 أن تتوفر المنافسة بین المتقدمین من الدرجة الثانیة من الموردین •
 استخدام األقلیات والنساء صاحبات الشركات یعزز من التزام الجامعة نحو المجتمع المحلي.لكن ذلك ال یتعارض مع توافر الشروط والمعاییر

من المطلوبة من الموردین من حیث السعر والخدمة واداء الخدمة. الجامعة لن تتدخل في اختیار الموردیین األساسین في من سیتخدمون كموردین 
درجة الثانیة. عندما یحصل المورد على العطاء سیكون علیھ مسؤولیة الحفاظ على جھوده مع الموردین من الدرجة الثانیة وبعث تقریر شھري ال

عنھم. 
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 الرجاء استخدام اللغة اإلنجلیزیة عند ملء ھذا النموذج.

المورد معلومات   
ضرائبال  أسم الفرد أو األسم التجاري  الھویةرقم     (EIN أو SSN) 

الضریبيالعنوان اذا كان مختلفاً عن العنوان  مدینةال   الرقم البریدي الدولة 

 االتصال معلومات  
اإللكترونيالبرید  فاكس ھاتف المسؤول عن الدفع في قسم الحسابات    

 البرید األلكتروني فاكس ھاتف المسؤول في قسم المبیعات

 المسؤول في الجامعة
في القسمالمسؤول أسم الشخص    القسمالعنوان األلكتروني للمسؤول في    

الشروطو  الدفع 
الدفع  فتراضیةا  : NET 30 

 ________________ نسبة الخصم الفوري

 invoice@gwu.edu ارسل الفواتیر إلى

(أو)

University Payables 
45155  Research Place Suite205 

Ashburn VA 20147 

 0247-553-571 االتصال أو  P2P@gwu.edu:إرسل إاالستفسارات 

 طریقة الدفع المفضلة

 (التحویل إلى البنك)  

 رقم الحساب البنكي          

 الشیكات     

 تعلیمات الدفع والتحویل البنكي  
 أسم البنك أو المؤسسة البنكیة 

 أسم الحساب المصرفي  

 رقم التحویل الدولي  

 رقم الحساب المصرفي 

 عنوان البرید األلكتروني للتحویل

الجامعة بالغائھاعند توقیعك على ھذا العقد ستبقى الشروط والتعلیمات ساریة إلى أن یتم اخبارك كتابیاً من قبل   

 توقیع المورد
 التاریخ اللقب التوقیع

 یرجي ارسال األستمارة والمعلومات البنكیة المطلوبة إلى العنوان األلكتروني التالي
iSupplyGW@gwu.edu  

iSupplyGW@gwu.edu  أتصلأو 0300-553-571 :للمساعدة ابعث لرسالة إلى  

mailto:iSupplyGW@gwu.edu
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