ET Portal
User Guide for Vendor Registration on ET Portal authored by
E-Services Department

Name:
Comment:

Date:

/

/

Signature:

1.Create Account

1- Please click on registration as the image below.

2- Fill all the information as mention below :


Name:
Comment:

Organization & Organization(Gov):

Date:

/

/

Signature:

1
2

3
4

5

6
7
8
9
10

Username: should be in the email form
like (example@domain.com)
Password: 7-character minimum and it
should have at least one character and it
allow containing number and sample or
special characters.
Confirm Password: re-type the
password as you type it in step 2 to
confirm the spilling.
Security question: will be used if you
forget your password to reset your
password and you just need to select
form filed.
Answer: depend on the question please
fill this filed and save it as we will ask
you for it when you forget you
password.
Name: Contact Name
Address: contact address
City: Contact City Name.
Country: Contact Country Name.
Mobile: contact mobile number and it
should not contain any character or
sample or spaces and should not be less
than 10 digits.

Personal Info
 ويجب ان يكون على صيغة البريد: إسم المستخدم
(example@domain.com)اإللكتروني مثل
 يجب ان تحتوي على األقل حرف: الكلمة السرية
واحد ويمكن إضافة ارقام ورموز شرط ان ال بقل عدد
. 7 األحرف والرموز واألرقام عن
 إعادة كتابة الكلمة السرية للتأكد: تأكيد الكلمة السرية
من صحة اإلمالئية للكلمة ويجب ان تكون نفس
. 2 الكلمة التي تم إدخالها في الحقل رقم
 يستخدم في حالة نسيان الكلمة السرية: سؤال الحماية
للتأكد من هوية المستخدم قبل عملية ارسال الكلة
السرية الجديدة ويتم إختياره من خالل الخيارات
. المتاحة بالحقل
 حسب السؤال المختار يرجى تعبئة الحقل: الجواب
باإلجابة ويرجى حفظها النه يستم طلبها في حالة
. نسيان الرقم السري
User Information
 اسم جهة اإلتصال: اإلسم
 عنوان جهة اإلتصال:العنوان
. اسم مدينة جهة اإلتصال: المدينة
. اسم بلد جهة اإلتصال: البلد
 رقم الهاتف المتحرك بجهة:رقم الهاتف المتحرك
 ارقام وال يحتوي10 اإلتصال ويجب ان ال يقل عن
. اي احرف او رموز
: امثلة على الصيغ الصحيحة
0551059112
00971551059112

Example for correct format:
0551059112
00971551059112
Example for wrong format:
+971551059112
551059112 (less than 10 digits)
00971 55105 9112
055 105 9112
971551059112
This filed is very important since we
will use it to send you the OTP to log
in to the website.
11
12
Name:
Comment:

Organization Name
Organization Address
Date:

/

/

: امثلة على الصيغ الغير صحيحة
+971551059112
551059112 (less than 10 digits)
00971 55105 9112
055 105 9112
971551059112
يعتبر هاذا الحقل من اهم الحقول حيث انه يستخدم
 الى رقم الهاتف كرسالة نصيةOTP إلرسال رقم
. لكي يتم عملية الدخول الى الموقع
Organizational Information
اسم الؤسسة
عنوان المؤسسة
Signature:

13
14
15

phone Organization
رقم هاتف المؤسسة
Fax Organization
رقم فاكس المؤسسة
Organization website: it should be in `الموقع اإللكتروني الخاص بالموسسة ويجب ان يكون
website form like (www.et.gov.ae).
)www.et.gov.ae( على الصيغة المواقع مثل
Contact Job title
المسمى الوظيفي لجهة اإلتصال

16


Name:
Comment:

Individual:

Date:

/

/

Signature:

1
2

3
4

5

6
7
8
9
10

Username: should be in the email form
like (example@domain.com)
Password: 7-character minimum and it
should have at least one character and it
allow containing number and sample or
special characters.
Confirm Password: re-type the
password as you type it in step 2 to
confirm the spilling.
Security question: will be used if you
forget your password to reset your
password and you just need to select
form filed.
Answer: depend on the question please
fill this filed and save it as we will ask
you for it when you forget you
password.
Name: Contact Name
Address: contact address
City: Contact City Name.
Country: Contact Country Name.
Mobile: contact mobile number and it
should not contain any character or
sample or spaces and should not be less
than 10 digits.

Personal Info
 ويجب ان يكون على صيغة البريد: إسم المستخدم
(example@domain.com)اإللكتروني مثل
 يجب ان تحتوي على األقل حرف: الكلمة السرية
واحد ويمكن إضافة ارقام ورموز شرط ان ال بقل عدد
. 7 األحرف والرموز واألرقام عن
 إعادة كتابة الكلمة السرية للتأكد: تأكيد الكلمة السرية
من صحة اإلمالئية للكلمة ويجب ان تكون نفس
. 2 الكلمة التي تم إدخالها في الحقل رقم
 يستخدم في حالة نسيان الكلمة السرية: سؤال الحماية
للتأكد من هوية المستخدم قبل عملية ارسال الكلة
السرية الجديدة ويتم إختياره من خالل الخيارات
. المتاحة بالحقل
 حسب السؤال المختار يرجى تعبئة الحقل: الجواب
باإلجابة ويرجى حفظها النه يستم طلبها في حالة
. نسيان الرقم السري
User Information
 اسم جهة اإلتصال: اإلسم
 عنوان جهة اإلتصال:العنوان
. اسم مدينة جهة اإلتصال: المدينة
. اسم بلد جهة اإلتصال: البلد
 رقم الهاتف المتحرك بجهة:رقم الهاتف المتحرك
 ارقام وال يحتوي10 اإلتصال ويجب ان ال يقل عن
. اي احرف او رموز
: امثلة على الصيغ الصحيحة
0551059112
00971551059112

Example for correct format:
0551059112
00971551059112

: امثلة على الصيغ الغير صحيحة
+971551059112
551059112 (less than 10 digits)
00971 55105 9112
055 105 9112
971551059112

Example for wrong format:
+971551059112
551059112 (less than 10 digits)
00971 55105 9112
055 105 9112
971551059112
This filed is very important since we
will use it to send you the OTP to log
in to the website.

يعتبر هاذا الحقل من اهم الحقول حيث انه يستخدم
 الى رقم الهاتف كرسالة نصيةOTP إلرسال رقم
. لكي يتم عملية الدخول الى الموقع

Note: you will get email to activate your account.

Name:
Comment:

Date:

/

/

Signature:

Vendor Registration
After you Create Account on the portal know you can go to apply for the vendor request to
be one of our Team and to do this please follow these rules:

1- Please click on Login as the image below.

2- Please Enter your Username And Password.

3- OTP Number will be send to the register mobile number in your account please re-enter
you Password and enter the OPT number.

Name:
Comment:

Date:

/

/

Signature:

4- From the menu please click on E-Services

5- E-Service will open, under G2B please Click on Vender Registration.

Name:
Comment:

Date:

/

/

Signature:

Name:
Comment:

Date:

/

/

Signature:

6- Service card will open and there is button “Service Request” click on it .

Name:
Comment:

Date:

/

/

Signature:

7- Form will be open you have to fill it as below .

Name:
Comment:

Date:

/

/

Signature:

*
1

All fields required except remark.
Company name and should be exactly as
register on Membership Of Chamber.
2 Company Address
3 Company land phone (not mobile)
4 Company fax number
5 Company website and should be in this
formats:
"http://example.ae" or
“http://www.example.com”
6 Bank name where the company bank
account.
7 Company bank account number.
8 Company Trading license and preferred in
PDF format.
9 Company Membership Of Chamber and
preferred in PDF format.
10 Company profile preferred in PDF format.
11 Remark and it is not required.

Name:
Comment:

Date:

/

/

.جميع الحقول مطلوبة ما عدا التعليق
اسم الشركة ويجب ان يكون كما هو في عضوية غرفة
.التجارة
.عنوان الشركة
)رقم هاتف األرضي للشركة (ليس رقم الجوال
رقم الفاكس للشركة
الموقع اإللكتروني الخاص بالشكرة ويجب ان يكون
: بالصيغ التالية
"http://example.ae" or
“http://www.example.com”
.اسم البنك التي يةجد به الحساب الخاص بالشركة
.رقم حساب البنك الخاص بالشركة
وثيقة رخصة التدول الخاصة بالشركة ويفضل ان تكون
.PDF بصيغة
وثيقة عضوية غرفة التجارة الخاصة بالشركة ويفضل
.PDF ان تكون بصيغة
الملف الخاص عن الشركة (لمحة عن الشركة) ويفضل
. PDF ان يكون بصيغة
. التعليق وهو غير مطلوب

Signature:

