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 إدارة املدينة الجامعية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

KING FAISAL UNIVERSITY 
Campus Administration 

            Vendor approval request 

 نموذج طلب اعتماد مورد

            

                        

                        

 

Vendor Information                  معلومات املورد                                                                                                                                                                                                                                     

Req. No. 
 رقم الطلب

 Req. Date 
 تاريخ الطلب 

 

Vendor name 
 اسم املورد

 Vendor Address 
 عنوان املورد

 

Req. type 
 نوع الطلب 

∕    New approval 
 اعتماد جديد

∕    New product 
 منتج جديد

Telephone No. 
 رقم الهاتف

 

Scope of work 
 مجال العمل

∕    Civil ∕    Arch. ∕    Mech. ∕    Elect. ∕    Low-current 
∕    Interior design & solution 

Fax No. 
 رقم الفاكس

 

Type of business 
 نوع العمل

∕    Supplier توريد 

∕    Manufacturer تصنيع 

∕    Applicator تنفيذتركيب/  

∕    Laboratory مختبر مواد 

E-mail 
 البريد اإللكتروني

 

SN. 
List of products 

اعتمادهااملنتجات املطلوب   

Origin country 
 بلد املنشأ

01 
  

02 
  

03 
  

04 
  

 إقرار:

اطلعنا على اللوائح واألنظمة الخاصة بنظام اعتماد املوردين في مشاريع إدارة املدينة الجامعية بجامعة امللك أقر بأننا قد                                                                                                                                                                ، وبالنيابة عنأنا

 دون أي مسؤولية تقذلك يحق إلدارة املدينة الجا فيصل، وأننا على علم تام بسياسات ومتطلبات نظام االعتماد، وأن جميع املعلومات املرفقة بهذا امللف صحيحة ومكتملة، وفي حال ثبت خالف
ً
 ع عليها.معية رفض امللف نهائيا

Acknowledgment: 

I, on behalf of                                                                                                                                                                      hereby acknowledgment that we have been review the regulations of Suppliers' Approvals projects of King 

Faisal University, and we are fully aware of the policies and requirements of the Approval's system. In addition, all information attached to this file is correct and complete, and if it is proved otherwise the 

university campus administration has the right to refuse the file permanently without any liability. 

Name: ……………………………………………………………………. Designation: ……………………………………. Signature: ……………………………………………………………… 

 

Pre-qualification requirements                                                                                                                                                                                                       متطلبات امللف التأهيلي           

SN. 
Factories requirements 

 متطلبات املصانع
Suppliers / Applicators requirements 

 متطلبات املوردين / املنفذين
Received 

 االستالم

01 
Introduction, philosophy & strategy. 
 مقدمة، فلسفة واستراتيجية العمل

Introduction, philosophy & strategy. 
 مقدمة، فلسفة واستراتيجية العمل

Yes  No  N/A  

02 
Management & organization. 
 الفريق اإلداري والهيكل التنظيمي

Management & organization. 
 الفريق اإلداري والهيكل التنظيمي

Yes  No  N/A  

03 
Products list. 

 قائمة باملنتجات املتاحة  

Products and/or services list. 
 قائمة باملنتجات أو الخدمات املتاحة 

Yes  No  N/A  

04 
List of major projects executed along with photos. 

 تم تنفيذها أو توريدها مع إرفاق صور للمشاريع التي شاريعأهم املقائمة ب

Financial stability. 
 الثبات املالي

Yes  No  N/A  

05 
Technical data sheets. 
 املعلومات الفنية للمنتجات

Status of Manpower. 
 معلومات عن القوى العاملة

Yes  No  N/A  

06 
Third party test reports & certificates. 
 تقارير االختبارات والشهادات من جهة محايدة

List of major projects executed along with photos. 
 تم تنفيذها أو توريدها مع إرفاق صور للمشاريع التي شاريعأهم املقائمة ب

Yes  No  N/A  

07 
Quality management system. 

 الجودةنظام إدارة   

Certificates and Approvals for the projects executed. 
 Yes  No  N/A  شهادات االعتماد والتسجيل في الهيئات الحكومية أو االستشاريين املشرفين على املشاريع التي نفذتها الشركة

08 
Environmental management system. 
 نظام إدارة البيئة

Quality management system. 
 الجودةنظام إدارة   

Yes  No  N/A  

09 
Health and safety management system. 
  نظام إدارة السالمة والصحة املهنية

Authorization letter from manufacturers. 
 خطاب تفويض من املصنع بالتوريد أو التركيب

Yes  No  N/A  

10 
Warranties & claim policies. 

 وسياسات املطالبةالضمانات 

Warranties & claim policies. 
 الضمانات وسياسات املطالبة

Yes  No  N/A  

11 
Samples of materials. 

 املنتجاتعينات من 

Government formalities. 
 حكومية الثبوتيةاألوراق ال 

Yes  No  N/A  

Decision 
 القرار

∕    Forward to the competent department 
 إرسال إلى القسم املختص

∕    Revise & resubmit 
 استكمال وإعادة تسليم

 

Name: ……………………………………………………………………………………………….. Signature: ……………………………………………………………………… Date: ………………………………… 
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 إدارة املدينة الجامعية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

KING FAISAL UNIVERSITY 
Campus Administration 

             Assessment of Pre-qualification 

 امللف التأهيلي تقييمنموذج 

             

                          

                          

 

Factory Assessment                                                                                                                                                                                                                                                                                   تقييم مصنع

SN. 
Criteria 

عاييرامل  
Very 
good 

Good Average Poor 
Very 
poor 

 

01 
Price. 

 السعر  

     
 

02 
Quality of product. 
 جودة املنتج

     
 

03 
Production facility & capacity. 

 حجم املنشأة وطاقة اإلنتاج  

     
 

04 
Quality management system. 

 نظام إدارة الجودة  

     
 

05 
Environmental management system. 
 نظام إدارة البيئة

     
 

06 
Health & safety management system. 
 نظام إدارة السالمة والصحة املهنية

     
 

07 
Innovation and R&D. 

 االبتكار والبحث والتطوير  

     
 

08 
Warranties & claim policies. 
 الضمانات وسياسات املطالبة

     
 

09 
Geographical location. 

 الجغرافياملوقع   

     
 

10 
Performance history. 
 سابقة األعمال

     
 

Evaluation result 
التقييم نتيجة  

∕    Approve 
 مؤهل

∕    Reject 
 غير مؤهل

 

Name: ……………………………………………………………………………………………….. Signature: ……………………………………………………………………… Date: ………………………………………………… 

 

Supplier / Applicator Assessment                                                                                                                                                                                                                                          تقييم مورد / منفذ

SN. 
Criteria 

عاييرامل  
Very 
good 

Good Average Poor 
Very 
poor 

 

01 
Price. 

 السعر  

     
 

02 
Total quality management. 

 إدارة الجودة الشاملة  

     
 

03 
Delivery. 
 التوصيل

     
 

04 
Management capability. 
 قدرة اإلدارة

     
 

05 
Employee capabilities. 
 قدرات املوظفين

     
 

06 
Financial stability. 
 االستقرار املالي

     
 

07 
Geographical location. 

 املوقع الجغرافي  

     
 

08 
Performance history. 
 سابقة األعمال

     
 

Evaluation result 
التقييم نتيجة  

∕    Approve 
 مؤهل

∕    Reject 
 غير مؤهل

 

Name: ……………………………………………………………………………………………….. Signature: ……………………………………………………………………… Date: ………………………………………………… 

 

 


