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Public 

To All Suppliers: 
 

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority (ADAFSA) extends its best wishes and greetings to all of you  

 

In accordance with ADAFSA’s policy which applies the best operational practices and ensure the highest levels of 

services, and to make payment procedures more flexible for suppliers.  Kindly follow the confirmation requests 

for contracts and delivering invoices in accordance with the procedures: 

 
 

• Supplier must access to I-Supplier platform and register the completion rate for the project (Create work 
confirmation).  

• Contract Administrator will receive alert to approve the work confirmation,  

• Once the first procedure is completed the supplier will receive approval notification and will be able to upload 
the invoices. 

• Supplier should be sure that all supporting documents and bank statements are attached to ensure that 
invoices pass smoothly, and in case there are any missing document, the Payable Section Team of the 
Authority will be contacted by e-mail which was mentioned in the invoices were entered and given three 
working days to provide the required documents, otherwise the transaction will be cancelled and the 
application will be returned to the company. 
 

 

All suppliers should follow above instructions to avoid imposing financial fines. 
 
 and in case of any inquiries or clarifications do not hesitate to contact via emails below: 

 

Payable Section 
payable@adafsa.gov.ae 

 
 

Supplier Relations Section 
srs.cpd@adafsa.gov.ae 

Sincerely Regards, 
 
 
Note: Please refer to the user manual to enter the completion rate (attached) 

  إلى جميع الشركات:
 

 وبعد،،، وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 
 

 وأصدق األمنيات. أطيب التحياتهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية تهديكم 
 

الهيئة  من  انطالقـا   اتّباع   سياسة  توفير،  العملية الممارسات  أفضل في  منطلقو،  الخدمات  من المستويات  أعلى  ولضمان   من 

يرجى    ،جعل إجراءات الدفع أكثر مرونة للموردين  اشأنه  األنظمة التي منحرصنا على تسهيل عملية الدفع للشركات واتباع  
   :لهيئةباثة لدينا  المحدّ حسب اإلجراءات  الفواتير رفع طلبات تأكيد األعمال للعقود وتسليم باتباع آلية بااللتزامالتكرم 

 

  وتسجيللرفع طلب تأكيد األعمال      ( /https://aderp.abudhabi.ae)  عبر الرابط  Supplier-Iلى منصة  إ الدخول   •

 . للمشروع نسبة اإلنجاز

 .واالعتمادللمراجعة مسؤول العقد ل شعارإرسال إ يتم  من اإلجراء األول س االنتهاءبمجرد   •

ر على نفس  الفواتي  تقديم وتحميل  ليتمكن منمورد  لإرسال إشعار لسيتم  لطلب تأكيد األعمال  مسؤول العقد    اعتمادبعد    •
 الرابط المذكور. 

  في  نقص وجود حال وفي  ،إرفاق جميع المستندات الداعمة والبيانات البنكية لضمان تمرير الفواتير بسالسةالتأكد من   •
من  البريد اإللكتروني الذي تم إدخال الفواتير عبر الهيئة في  المدفوعات قسم قبل  من التواصل سيتم المدخلة المستندات

 المعاملة وإرجاع الطلب للشركة.  إلغاءثالثة أيام عمل لتوفير المستندات المطلوبة، وإال سيتم  لمدة  خالله وإعطاء مهلة
 

 في العقد المنصوص عليها    شروطالومواعيد  الحسب  بالمدة المحددة لتقديم الخدمة  أعاله وبما جاء    شركة االلتزاميتعين على ال
 .ماليةال  الغراماتفرض لتفادي 

 
 : بر العناوين أدناهعمعنا في حال وجود أي استفسار يرجى عدم التردد في التواصل 

 قسم المدفوعات 
payable@adafsa.gov.ae 

 

 قسم عالقات الموردين 

 srs.cpd@adafsa.gov.ae 

 

 االحترام والتقدير،،،وتفضلوا بقبول فائق 
 

 ( مرفق) يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم إلدخال نسبة اإلنجازمالحظة: 
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