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               Approval Requirements 

 عتمادل ا اتطلبتم

               

                              

                              

 
 

 Approval Procedures  العتماد خطوات

 Submit company pre-qualification 01 الشركة بمؤهالت تسليم ملف 01

 Giving a technical presentation  02 تقديم عرض فني 02

 Visit for factory or previous executed project 03 تنسيق زيارة للمصنع أو مشاريع منفذة 03

 Receive approval letter 04 االعتمادإصدار خطاب  04
 

Approval Requirements العتماد متطلبات 

SN. 
Manufacturers 

 املصنعين
Suppliers / Applicators 

 املوردين / املنفذين
 م

01 
Introduction, philosophy & strategy 

 مقدمة، فلسفة واستراتيجية العمل

Introduction, philosophy & strategy 
 مقدمة، فلسفة واستراتيجية العمل

01 

02 
Management & organization 

 الفريق اإلداري والهيكل التنظيمي

Management & organization 
 الفريق اإلداري والهيكل التنظيمي

02 

03 
Products list 

 قائمة باملنتجات املتاحة

Products and/or services list 
الخدمات املتاحة قائمة باملنتجات أو  

03 

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

04 

05 
Technical data sheets 

 املعلومات الفنية للمنتجات

Status of Manpower 
 معلومات عن القوى العاملة

05 

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  

06 

07 
Quality management system 

 الجودةنظام إدارة 

Certificates and Approvals for the projects executed 
شهادات االعتماد والتسجيل في الهيئات الحكومية أو االستشاريين املشرفين على 

 املشاريع التي نفذتها الشركة

07 

08 
Environmental management system 

 نظام إدارة البيئة

Quality management system 
الجودةنظام إدارة   

08 

09 
Health and safety management system 

 نظام إدارة السالمة والصحة املهنية
Authorization letter from manufacturers 

 خطاب تفويض من املصنع بالتوريد أو التركيب
09 

10 
Warranties & claim policies 

 الضمانات وسياسات املطالبة

Warranties & claim policies 
 الضمانات وسياسات املطالبة

10 

11 
Samples of materials 

 عينات من املنتجات

Government formalities 
الثبوتية األوراق  

11 

 


