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 :مقدمة 

عد
ُ
أول جهة حكومية تحتوي على قسم خاص بضبط الجودة في  إدارة املدينة الجامعية بجامعة امللك فيصل ت

، حيث كان الهدف من وراء إنشاء هذا القسم هو تحقيق الرؤية التي العربية السعودية إدارة املشاريع باململكة

إطار  ضمن تطمح لها الجامعة بإظهار مشاريعها في أفضل صورة ممكنة وتنافس أعلى املواصفات العاملية

 .اإلمكانيات املتاحة لها

سم ق على هذا النهج من قبل أعضاءللعمل  وضع الرؤية واألهداف واالستراتيجيات الالزمة، تم من هذا املنطلق

، شاريعامللقياس مدى كفاءة العمل في  على أنظمة ومعايير كمية حتوي وهذه االستراتيجيات تضبط الجودة، 

 وينقسم هذا النظام إلى ثالثة أقسام رئيسية، وهي كاآلتي:

 اعتماد مقاولي الباطن )املصنعين واملوردين(. -1

 طوال فترة العمل في مشاريع الجامعة. تقييم أداء مقاولي الباطن -2

 .واألداء الجودة اد الشركات املخالفة ملعاييراستبع -3

ع قبل السماح لهم بالعمل في مشاريفي مجاالت معينة  اعتماد املورديناعتماد مقاولي الباطن على نظام  قومي 

تى يتم حالشركات املتقدمة لالعتماد ودراسة مؤهالت ويتم ذلك عبر برنامج متكامل لفحص املدينة الجامعية، 

وتهدف  ،باملشاريع باإلضافة إلى املواصفات الفنية للمواد املقدمةالالزمة للعمل كفاءة الو  توفر الخبرةالتأكد من 

دمين االطالع حتى يتسنى لجميع املتق ،ة في هذا البرنامجهذه الورقة إلى توضيح كافة اإلجراءات والتفاصيل املتبع

 عليها ومعرفة طريقة الحصول على خطاب االعتماد.

 

 

 مدير إدارة املدينة الجامعية

 

 بن خليفة الحنوط م / عبدالرحمن
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 الغاية
 إلى جنب مع الشعب األخرى بإدارة املدينة الجامعية 

ً
إن الغاية التي وجدت شعبة ضبط الجودة لتحقيقها جنبا

هي االرتقاء بعمر املباني واألنظمة املستخدمة بشتى املجاالت الهندسية إلى ما بعد العمر الذي صممت لتعيشه 

واملهارات التي تمتلكها الشعبة في مراقبة املواد والتنفيذ وااللتزام الحثيث بخطة تم وذلك بتطويع كل الخبرات 

 وضعها ملختلف النشاطات بمختلف األصعدة.

 

 الرؤية
إن رؤية شعبة ضبط الجودة بإدارة املدينة الجامعية واضحة وجلية وهي العمل بكل املتاح الفتتاح مشاريع 

طط لها وبأفضل تشغيل تحت أفضل املواصفات العاملية وكل ذلك يأتي املدينة الجامعية بأكمل صورة كما خ

 .ية التي أقسمنا على االلتزام بهابالعمل املنظم والدؤوب واحترام القيم الهندس

 

 قيمنا
من املنطلق اإلسالمي الشامل والكامل والذي يحمله كل منا تنبع قيمنا والتي نحن مسؤولون أمام هللا أن نطبقها 

 حياتنا وذلك لنحقق خيري الدنيا واآلخرة ومن هذه القيم التي نعتز ونلتزم بها: بشتى جوانب
  

 اإلجادة

ل ما هو املهارات ومواكبة كنحن نكافح بكل ما أوتينا من مهارات وعلم لتطبيقه في عملنا ونسعى دؤوبين لتطوير هذه 

 جديد.

 اإلنصاف

لنظر انيين بغض احولنا من مقاولين وموردين ومصنعين وإنسنحن نتعامل بإنصاف وأمانة وإنسانية مع املحيط الذي 

 عن عالقتهم بنا.

 العمل الجماعي

 يه في النهاية هو عملنا الجماعي.سر نجاحنا الحالي والنجاح الذي نطمح الوصول إل

 االنضباط في العمل

 االنضباط في العمل
ً
 بكل ما تحمل الكلمة تحت طياتها. مسعانا دائما

 الشفافية

 بشفافية كبيرة مع كل ما يحوطنا. نتعاملنحن 

 االستقامة

 متوحدين ومتسلحين باألخالق واالحترافية بالعمل وكل ذلك يرشحنا أل 
ً
زمين ن نكون صادقين ملتفي عملنا نحن دائما

 وحميمين.

 اإلبداع

 على الوجه اآلخر للعملة كما يقال فإننا أ
ً
 منفتحون لتقبل اكما أننا مبدعون في عملنا وذلك ألننا نركز دائما

ً
ألفكار يضا

  ل السحرية من املحيط الذي يلفنا.املبدعة والحلو 
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 نظام التسجيل في برنامج االعتماد 

في حال رغبة أي شركة مصنعة أو موردة أو مختبر ملواد البناء في التعامل مع املقاولين الرئيسيين ملشاريع املدينة 

 التقدم لنظام 
ً
االعتماد التابع لوحدة ضبط الجودة بإدارة املدينة الجامعية الجامعية يجب عليهم أوال

واستكمال كافة اإلجراءات املطلوبة حتى يحق لهم استالم خطاب رسمي باالعتماد ومن ثم التوريد ملشاريع 

 الجامعة.

ينة ديقوم نظام االعتماد على التدقيق والتأكد من جودة املنتجات املراد توريدها أو تركيبها في مشاريع امل

 الجامعية حسب رؤية الجامعة واملستوى الذي تطمح له في جميع مشاريعها الحالية واملستقبلية.

والخدمات املقدمة من مقاولي الباطن، وُيستثنى منها األعمال  واألنظمة نظام االعتماد يشمل جميع أنواع املواد

دير املهندس املسؤول عن االعتماد وذلك يرجع إلى تق ،غير متكررةالصغيرة و الكميات الأو  امحجذات األ

 بتكليف املهندس االستشاري املشرف على املشروع بمراجعتها واعتمادها بشكل خاص للمشروع املحدد.

 من للدخول على نظام االعتماد يج
ً
 فر الشروط التالية:اتو ب التأكد أوال

 أن تكون شركة سعودية أو وكيل سعودي للشركات األجنبية. -1

 تقل عن خمس سنوات في نفس املجال املراد اعتمادها فيه.تمتلك خبرة ال  -2

 .ابهة لحجم مشاريع الجامعةتمتلك سابقة أعمال مش -3

تصنيف املوردين على لوائح نظام  ، يجب على املورد تحديد مجال العمل حسبتوافر الشروط أعاله في حال

 أدناه: االعتماد واملوضحة في الهيكل التنظيمي

 

تصنيف املوردين

Vendors Classification

مقدمي الخدمات

Services Providers

املوردين

Suppliers

املنفذين

Applicators

مختبرات

Laboratories

مقدمي املنتجات

Products Providers

املصنعين

Manufacturers
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متطلبات ومعايير تقييم خاصة به، وعليه فإن اختيار حيث أنه يوجد لكل مجال من املجاالت املذكورة أعاله 

 قبل البدء في إجراءات االعتماد.
ً
 مجال العمل مهم جدا

 يبدأ بالتقديم على إجراءات االعتماد كالتالي: وبعد تحديد مجال العمل،

 :تسليم ملف مؤهالت الشركة. الخطوة األولى 

 تقديم عرض فني. لخطوة الثانية:ا 

 :تنسيق زيارة للمصنع أو مشاريع منفذة )إن أمكن ذلك(. الخطوة الثالثة 

 إصدار خطاب االعتماد. ة:الخطوة الرابع 

 وفيما يلي تفصيل للخطوات السابقة:

 -:: تسليم ملف بمؤهالت الشركةالخطوة األولى

 واملنفذين املورديناملتطلبات الخاصة ب: 

 .فلسفة واستراتيجية العملمقدمة،  -أ

 .الفريق اإلداري والهيكل التنظيمي -ب

 .عن القوى العاملة معلومات -ت

 .قائمة باملنتجات أو الخدمات املتاحة -ث

 .الثبات املالي -ج

 .نظام إدارة الجودة -ح

 .وسياسات املطالبة اتالضمان -خ

 .خطاب تفويض من املصنع بالتوريد أو التركيب -د

 .تنفيذها أو توريدها مع إرفاق صور للمشاريعتم  التي شاريعأهم املقائمة ب -ذ

شهادات االعتماد والتسجيل في الهيئات الحكومية أو املالكة أو من قبل االستشاريين  -ر

 املشرفين على املشاريع التي نفذتها الشركة.

 .األوراق الثبوتية للشركة أو املؤسسة -ز

 :املتطلبات الخاصة باملصنعين 

 .فلسفة واستراتيجية العمل ،مقدمة -أ

 الهيكل التنظيمي.الفريق اإلداري و  -ب

 .احةقائمة باملنتجات املت -ت

 .اتلمنتجلومات الفنية املعل -ث

 .من جهة محايدة الجودة شهاداتختبارات و ال تقارير ا -ج

 .الجودةنظام إدارة  -ح
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 .نظام إدارة البيئة -خ

 .نظام إدارة السالمة والصحة املهنية -د

 .وسياسات املطالبة الضمانات -ذ

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

 .من املنتجات عينة -ز

ول في وحدة بشكل يدوي إلى املهندس املسؤ نسخة مطبوعة  تم تسليمي املتطلبات مللف املورد في حال تجهيز كافة

باملعلومات األساسية، مثل اسم الشركة واملنتجات  ((نموذج طلب اعتماد مورد))تعبئة  حينها ويتم بط الجودةض

، وفي نهاية الورقة يوجد إقرار بصحة واكتمال املعلومات، يتم التوقيع عليه من قبل املطلوب اعتمادها ...إلخ

وفي حال وجود أي نقص أو خطأ في املعلومات املرفقة بامللف فإن اإلدارة غير مسؤولة عن ذلك  مندوب الشركة،

 .الرفض دون أدنى مسؤولية تقع على عاتقها؛ وُيعتبر النموذج طلب رسمي باالعتمادويحق لها 

تم دراسة امللف من قبل األقسام املختصة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسليم امللف )إال إذا بعدها سي

 الطلب. استدعت الحاجة خالف ذلك(، ويتم الرد على املتقدم بنتيجة

:
ً
 خطة سير امللف داخليا

 :ن م لتأكد من استيفاء جميع املتطلباتدراسة امللف من قبل وحدة ضبط الجودة ل املرحلة األولى

يتم  إما أن وجود نواقص؛ في حال املورد وعدم وجود أي نواقص أو مالحظات عامة على امللف قبل

 م ينتهي اإلجراءو الرفض 
ً
س دتقييم املهنعلى حسب  م التوجيه باستكمال النواقص،، أو يتباشرة

رحلة ينتقل امللف إلى امل استيفاء امللف لجميع املتطلبات في حال، أما لة على حدةكل حااملختص ل

 الثانية.

 :من قبل الشعبة املختصة )مدني، معماري، ميكانيكا، كهرباء، أنظمة، دراسة امللف  املرحلة الثانية

لتي مع ذكر األسباب افي حال الرفض ُيسلم امللف إلى وحدة ضبط الجودة (؛ تصميم داخلي وتجهيزات

 في حال القبول ينتقل امللف إلى املرحلة الثالثة.أما أدت إلى ذلك، 

 :تستلم وحدة ضبط الجودة امللف الستكمال اإلجراءات. املرحلة الثالثة 

 نيتقديم خطاب اعتراض خالل مدة أسبوعمع رغبة الشركة بمراجعة القرار املتخذ، ُيرجى  رفض الطلب حالفي 

.للتوجيه بما يراه منإلى مشرف وحدة ضبط الجودة  )مراجعة التفاصيل في نهاية امللف( من تاريخ الرفض
ً
 اسبا

 -:)املصنعين واملوردين( الشركة : تقديم عرض فني عنةثانيالخطوة ال

املتقدم اتخاذ الخطوة الثانية وهي حجز موعد في حال تمت املوافقة على امللف املقدم من الشركة، يتوجب على 

يتوجب و  ي حال التأخر ُيعتبر الطلب ُملغىً للعرض الفني في فترة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ اعتماد امللف، وف

 التقديم من جديد على نظام االعتماد.
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ة دارة املدينة الجامعيمن خالل العروض التي تقدمها الشركات يتم تقييم املورد أو املصنع من قبل أعضاء إ

 إلعطاء الرأي الفني حول مؤهالت وكفاءة الشركة واملوافقة على دخولها في قائمة املوردين املعتمدين من عدمها.

 محتويات العرض:

 إليضاح إمكانياتها مع ضرورة التركيز على الجانب الفني 
ً
يتم إعداد العرض حسب ما تراه الشركة مناسبا

واملقاييس املتبعة لضمان الجودة إلى جانب الصور لخطوط اإلنتاج وخطة ضمان الجودة للمنتجات واالختبارات 

 في حالة املصانع وقائمة بأكبر املشاريع املنفذة. باإلضافة إلى إحضار عينات من املنتجات.

 حجز موعد للعرض:

 .لحجز موعد العرض ُيرجى التواصل مع سكرتير وحدة ضبط الجودة

رض لالستعداد وتجهيز الع، يجب على الشركة الحضور قبل املوعد الحدد بنصف ساعة في حال تم تأكيد الحجز

 املخصصة لالجتماع بالتنسيق مع سكرتير الوحدة. على شاشة القاعة

 .حدد ُيرجى حجز موعد جديدفي حال التأخر عن املوعد امل

 :خطة تقييم عروض الشركات

دسين من مهن الشركات على السادة أعضاء إدارة املدينة الجامعيةجدول باملواعيد القادمة لعروض سيتم توزيع 

حسب تخصص كل قسم، وذلك قبل يومين من تاريخ أقرب عرض حتى يتم إدراجه ضمن جدول املهام  ومشرفين

 واستالم  الخاص بهم،
ً
نهاية  يف ((نموذج تقييم عرض فني))سيتم البدء في العرض حسب الوقت املحدد مسبقا

، مع العلم أن التقييم سيكون على محتوى العرض واألسئلة التابعة له، وبالنظر إلى مجموع العرض من األعضاء

رفض االعتماد وذلك في مدة أقصاها أسبوع النماذج ومعدالت التقييم سيتم اتخاذ القرار باعتماد الشركة أو 

 ف ذلك(.واحد من تاريخ تقديم العرض )إال إذا استدعت الحاجة خال 

 الشركة بذلك وإنهاء إجراءات االعتماد.في حال رفض الطلب سيتم إبالغ 

في حال املوافقة على االعتماد، سيتم تقييم حالة الطلب إذا كان يستدعي زيارة للمصنع والتأكد من خطوط 

يذها. نفسيتم تاإلنتاج، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات من ضمنها أهمية املنتج في املشروع وحجم األعمال التي 

 وبذلك تنتهي جميع مراحل دراسة وتأهيل الشركات.

 -:)إن أمكن ذلك( الخطوة الثالثة: تنسيق زيارة للمصنع أو مشاريع منفذة

في حال دعت الحاجة إلى زيارة املصانع أو مشاريع منفذة سيتم إبالغ الشركة بذلك، حيث تقوم الشركة بإرسال 

إدارة املدينة الجامعية، وسيتم الرد بخطاب يحتوي على املوعد املقترح مع  خطاب دعوة للزيارة موجه إلى مدير

عدد وأسماء األعضاء املرشحين من إدارة املدينة الجامعية، وبعدها يتم التنسيق مع املهندس املسؤول لترتيب 

 برنامج الزيارة وجدولة املواعيد حسب اتفاق الطرفين.
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 إدارة املدينة الجامعية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

KING FAISAL UNIVERSITY 
Campus Administration 

 -:: إصدار خطاب االعتمادةرابعالخطوة ال

بعد االنتهاء من كافة املتطلبات واستكمال جميع اإلجراءات وتشكيل رؤية واضحة لدى إدارة املدينة الجامعية 

حول املنتج املراد اعتماده في املشاريع والتأكد من مطابقته ملعايير الجودة، يتم إصدار خطاب االعتماد حسب 

 في 
ً
مع االلتزام بتحقيق املواصفات املذكورة في  ((وردنموذج طلب اعتماد م))املجاالت املنصوص عليها مسبقا

الجامعة والجودة التي تم االتفاق عليها خالل برنامج االعتماد، وإذا ثبت خالف ذلك يحق مستندات مشاريع 

 للجامعة سحب االعتماد.

 :سحب االعتماد إجراءات

واملواصفات الفنية القيام بسحب يحق لوحدة ضبط الجودة في حال ثبوت مخالفة الشركات ملعايير الجودة 

 فور التأكد من وقوع املخالفة دون الرجوع ألي جهة أخرى ويتم إبالغ جميع الجهات املعنية باألمر 
ً
االعتماد مباشرة

 ي على املشروع أو املقاول الرئيس.من أقسام داخل إدارة املدينة الجامعية أو استشار 

 الستشاري على املشروع فإنه يجب رفعاألخرى في اإلدارة أو من قبل ا أما في حال رصد املخالفة من ِقَبل األقسام

ى ، ويتم توجيه التقرير بخطاب رسمي إلذلكتقرير فني مفصل عن املخالفة مع إرفاق صور توضيحية تثبت 

 واتخاذ اإلجراءات من ِقَبل أعضاء الوحدة دراسة املوضوعتم تبعد ذلك املشرف على وحدة ضبط الجودة، و 

 االعتماد. في برنامجاملتبعة  تقييم الوحدة والسياسة حسب اتجاه الشركة ةالالزم

 :خطاب اعتراض

من تاريخ خطاب سحب االعتماد مع  ينيحق للشركة املسحوب اعتمادها التقدم بخطاب اعتراض خالل أسبوع

توضيح أسباب االعتراض الفنية بشكل واضح ومحدد على أن يتم تقديم الخطاب ملشرف وحدة ضبط الجودة 

 والجدولة.
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 إدارة املدينة الجامعية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

KING FAISAL UNIVERSITY 
Campus Administration 

 -مراحل التقييم للموردين:

ك في مواقع العمل أثناء وبعد التنفيذ وذل يعقب مرحلة االعتماد للموردين مرحلة مراقبة األداء وتحليل البيانات

للتأكد من مطابقة االشتراطات واملواصفات الخاصة باملشاريع ومتطلبات الجودة، مع ضمان االستمرارية على 

طوال فترة املشروع وحتى ما بعد التسليم من خالل خدمات ما بعد البيع ومتابعة سياسات نفس املستوى 

 .طويلة املدى مع الجامعة الضمان والحرص على بناء عالقة

 دناه مراحل التقييم:التنظيمي أ املخططويوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 :رقم لالستفسار أو مزيد من املعلومات ُيرجى االتصال على

5895686-013  /5895619-013 
  

مراحل تقييم املوردين

Stages of Vendors Assessment

تقييم امللف التأهيلي-1

1- Pre-qualification Assessment

تقييم العرض الفني-2

2- Presentation Assessment

تقييم مشاريع منفذة-3

3- Previous Projects Assessment

تقييم املصنع-3

3- Factory Assessment

تقييم أداء مورد-4

4- Vendor Performance Assessment

 قبل االعتماد

 بعد االعتماد
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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 

 املنتجات املطلوب اعتمادها
Origin country 

 بلد املنشأ

01 
  

02 
  

03 
  

04 
  

 إقرار:

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

 دون أي مسؤوليةذلك يحق إلدارة املدينة الجامعية رفض امل فيصل، وأننا على علم تام بسياسات ومتطلبات نظام االعتماد، وأن جميع املعلومات املرفقة بهذا امللف صحيحة ومكتملة، وفي حال ثبت خالف
ً
 تقع عليها. لف 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: ………………………………………………… 
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 إدارة املدينة الجامعية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

KING FAISAL UNIVERSITY 
Campus Administration 

 

            Assessment of Vendor 

 موردأداء  تقييمنموذج 

            

                        

                        

 

Vendor Information                  معلومات املورد                                                                                                                                                                                   

Project name 
 اسم املشروع

 Assessment Date 
 تاريخ التقييم 

 

Main contractor 
 املقاول الرئيس ي

 Supply Date 
ديور تاريخ الت  

 

Vendor name 
 اسم املورد

  Assessment No. 
 رقم التقييم

 

Scope of work 
 مجال العمل

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

Telephone No. 
 رقم الهاتف

 

Type of business 
 نوع العمل

∕    Supplier توريد 

∕    Manufacturer تصنيع 

∕    Applicator تنفيذتركيب/  E-mail 
 البريد اإللكتروني

 

SN. 
List of products / services 

تقديمها املنتجات أو الخدمات التي تم  

Origin country 
 بلد املنشأ

Origin certificate 
املنشأ شهادة  

01 
  

Yes  No  N/A  

02 
  

Yes  No  N/A  

03 
  

Yes  No  N/A  

04 
  

Yes  No  N/A  

05 
  

Yes  No  N/A  

 

Vendor Assessment                                                                                                                                                                                                                                                                                تقييم مورد  

SN. 
Criteria 

عاييرامل  
Very 
good 

Good Average Poor 
Very 
poor 

 

01 
Commitment to delivery schedule 
 االلتزام بجدول التوريد

     
 

02 
Conformity of specifications & approved samples 

 مطابقة املواصفات والعينات املعتمدة  

     
 

03 
Physical quality of product 
 جودة املظهر للمنتج

     
 

04 
Technical capacity & support 
 القدرة والدعم الفني

     
 

05 
Availability of experienced staff 
 توافر املوظفين ذوي الخبرة

     
 

06 
Commitment to implementation schedule 
 االلتزام بجدول التنفيذ

     
 

07 
Quality of performance 

 جودة التنفيذ  
     

 

08 
Compliance to the safety & security policies & procedures 
 االلتزام بسياسات وإجراءات األمن والسالمة املهنية

     
 

09 
Compliance to the Environmental policies & procedures 

 البيئةااللتزام بسياسات وإجراءات 

     
 

10 
Risk management 
 إدارة املخاطر

     
 

11 
Information technology & communication system 

 تقنية املعلومات ونظام التواصل  

     
 

12 
Flexibility & reciprocal arrangement 
 املرونة والترتيب املتبادل

     
 

13 
Repair services & follow-up 

 خدمات ما بعد البيع  

     
 

14 
Buyer-supplier long-term relationship 
 الرغبة في بناء عالقة طويلة املدى باملالك

     
 

Evaluation result 
التقييم نتيجة  

 
Very good 

 
Good 

 
Average 

 
Poor 

 
Very poor 

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 Factory 

 مصنع تقييمنموذج 

            

                        

                        

 

Factory Information                                                               معلومات املصنع                                                                                                                                                                                                    

Factory name 
 اسم املصنع

 Assessment date 
 تاريخ التقييم 

 

Factory address 
 عنوان املصنع

 Assessment time 
 وقت التقييم

 

Other branches 
 فروع أخرى 

  Assessment no. 
 رقم التقييم

 

Scope of work 
 مجال العمل

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

Telephone No. 
 رقم الهاتف

 

Type of work 
 نوع العمل

∕    Processor معالجة 

∕    Manufacturer تصنيع 

∕    Applicator تنفيذتركيب/  

∕    Assembly تجميع 

E-mail 
 البريد اإللكتروني

 

SN. 
List of products / services 
 املنتجات أو الخدمات التي يتم تقديمها

Origin country 
 بلد املنشأ

Made in 
 بلد الصنع

01 
  

 

02 
  

 

03 
  

 

04 
  

 

05 
  

 

 

Factory Assessment                                                                                                                                                                                                                                                                                تقييم مورد  

SN. 
Criteria 

عاييرامل  
Very 
good 

Good Average Poor 
Very 
poor 

Remarks 

01 
Production facility & capacity. 

 حجم املنشأة وطاقة اإلنتاج  

     
 

02 
Raw materials resources 

 مصادر املواد الخام  

     
 

03 
Equipment capabilities 

 املعداتقدرة   

     
 

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 
Test laboratory 
  مختبر الفحص

     
 

09 
Physical quality of product 

 جودة املظهر للمنتج

     
 

Evaluation result 
التقييم نتيجة  

 
Very good 

 
Good 

 
Average 

 
Poor 

 
Very poor 

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

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

KING FAISAL UNIVERSITY 
Campus Administration 

 الخاتمة: 

عتمد خطة برنامج التسجيل في نظام االعتماد بمشاريع إدارة املدينة الجامعية بجامعة امللك
ُ
ل وتطبق فيص ت

كر
ُ
 على جميع املتقدمين للبرنامج من شركات أو مؤسسات أو غيرها والراغبين في االنضمام إلى  حسب ما ذ

ً
سابقا

 الئحة املوردين املعتمدين في الجامعة.

 على تطوير مثل هذه البرامج لتحسين األداء كلما سنحت الفرصة لذلك، حيث تتطلع إدا
ً
ة ر ونحن نحرص دائما

إلى رفع كفاءة أدواتها العملية بما يخدم مصلحة العمل  إداريين ومهندسينمن  ااملدينة الجامعية بكافة طاقمه

 انرجو من الجميع املبادرة وتقديمه واملستخدمين للمباني الجامعية. ففي حال وجود أي مالحظة أو مقترح

 دراستها وتفادي العيوب وتطبيق املقترحات. ألعضاء وحدة ضبط الجودة حتى نتمكن من

عات بالصورة التي تتناسب وتخدم تطل فقنا في العمل على هذا الجزء من املهام املوكلة إليناأن نكون قد وُ  نرجو

 .املزيد من التقدم والعطاءنا إلى ونسأل هللا العلي القدير أن يوفق ،جميع األطراف

 

 

 

 

 


