Application Form

استمارة خدمة

Scope Expansion of the Emirates
Quality Mark

توسيع مجال عالمة الجودة اإلماراتية

تفاصيل الطلب
اسم الجهة

Application Details
Organization name

Product Category Details
Section
Product Category
Product Sub Category
Handled by ( Notified by )

القسم
صنف المنتج
صنف المنتج الفرعي
الطلب مع الجهة المعينة
تفاصيل المنتج
نوع المنتج

Product Details
Product type
باركود األحداث
Barcode

الوصف
Description

األبعاد \ الحجم
Dimension\Size

رقم الموديل
Mobile number

الرقم التسلسلي
S.no

تفاصيل التقرير
رقم التقرير
تاريخ إنتهاء التقرير
تقرير الفحص

Product reports
Report Number
Report Expiry Date
Test Report

تفاصيل المصنع
اسم المصنع انجليزي
اسم المصنع عربي
االمارة \ دولة \ المدينة
بلد األصل
العنوان
الهاتف
بريد االلكتروني
موقع االلكتروني
صندوق البريد

Manufacturer Details
Manufacture English Name
Manufacture Arabic Name
Emirate/State/City
Origin Country
Address
Phone Number
Fax
Website
POB

بيانات المنشأة
هل المنشأة موجودة في الدولة؟
اسم المنشأة انجليزي
اسم المنشأة عربي
اإلمارة
العنوان
رقم الهاتف

Facility Details
Is facility located in UAE?
Facility English Name
Facility Arabic Name
Facility Emirate
Facility Address
Facility phone number

Service Code

العالمة
Brand

114-29-003-001

رقم الخدمة

ال يتم قبول هذه اإلستمارة إال في حال أن التقديم عبر المنصة اإللكترونية غير متوفر وتم اإلعالن عن ذلك على بطاقة الخدمة

This application is not accepted unless the Ministry announces on its website that the service is inaccessible

Contact
Contact
Contact
Contact

تفاصيل التواصل
اسم الممثل
رقم التواصل
البريد االلكتروني

Details
name
number
email

مرفقات
دليل التعليمات انجليزي
دليل التعليمات عربي
وثائق تكميلية

Attachment
English Instruction Manual
Arabic Instruction Manual
Supplementary Documents

التعهد
مالحظات

Declaration
Comments

لإلستخدام الرسمي

For official use
Customer Happiness
Employee

موظف خدمة المتعاملين
مالحظة

Remark

Service Code

114-29-003-001

رقم الخدمة

ال يتم قبول هذه اإلستمارة إال في حال أن التقديم عبر المنصة اإللكترونية غير متوفر وتم اإلعالن عن ذلك على بطاقة الخدمة

This application is not accepted unless the Ministry announces on its website that the service is inaccessible

