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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
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االدارة العامة للمشروعات والشؤون الفنية

استمارة تأهيل مصنع أو مـورد

اإلصدار األول

 -جامعة اجملمعة
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تــنــويــه:
 إن تعبئة إستمارة التأهيل وتقديم املستندات املطلوبة ال يعين بأي حال مـ األحـوال بـأن ا

ـة

املتقدمة مؤهلة أو معتمدة لدى اإلدارة العامة للمشروعات والشؤون الفنية جبامعة اجملمعة.
 على ا

ة املتقدمة إحضار نسخ م املستندات املطلوبة مصدقة م ا

ات الرمسية املعنية

باململكة العربية السعودية أو إحضار أصل املستند لتصديق نسخ املستندات لدى اإلدارة
العامة للمشروعات والشؤون الفنية جبامعة اجملمعة ولك عند تسليم اإلستمارة.

تعـليـمـات:
 )1على ا ميع التقيد ببيانات هذه االستمارة واإلجابة على األسئلة مجيع ا دون استثناء ويف حالة
عدم انطباق السؤال على وضع املصنع  ،يكتب عبارة " ال ينطبق ".
)2

يتم توقيع وختم كل صفحة م صفحات هذه االستمارة .

)3

يتم تعبئة هذه االستمارة و تقدمي ا باليد لإلدارة العامة للمشروعات و الشئون الفنية جبامعة
اجملمعة.

)4

يتم إرفاق املستندات التالية مع هذه االستمارة:
أ  -صورة م السجل التجارى للمصنع أو املُورِد.
ب  -صورة ش ادة عضوية املصنع أو املُورِد بالغرفة التجارية الصناعية.
ت  -صورة م ش ادة تسديد الزكاة والدخل )أو شهادة تسجيل للشركات الجديدة).
ث  -ش ادة م اشرتاك املصنع أو املُورِد مبؤسسة التأمينات االجتماعية.
ج  -رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا وفقاً لنظام االستثمار األجنيب.
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ح  -صورة ش ادة إثبات الوكالة فى حالة كان املُورِد و كيالً إلحدى الشركات.
خ  -يرفق نسخة م كتيب التعريف باملصنعااملُورِد.
د -صورة من شهادات الجودة(ان وجدت)
ذ  -صورة الرتخيص للمنتَج م وزارة التجارة.
ر  -إرفاق كتالوجات حتتوي على بطاقة (نشرة) املواصفات الفنية و صور للمنتَج أو املواد
املنوي توريدها.
ز  -نسخة م ميزانية الشركة الخر سنتني ماليتني
س  -أية مستندات أخرى يراها مقدم االستبيان ضرورية لتأهيله.
وجيب أن تكون هذه الش ادات سارية املفعول.
 ) 5يتم دراسة طلب التاهيل املقدم م املورد والتأكد م اكتمال الطلب وإستيفائه للشروط وتقديم
كامل املرفقات املطلوبة اعالة وال ينظر يف طلب غري مكتمل ويعترب الطلب مرفوضا.
 ) 6يف حالة إكتمال حمتويات الطلب يتم دراستة فنيا وتقييم الوثائق املرفقة م قبل إدارة املشروعات
با امعة وقد يُطلب م املُورد ترتيب زيارة ميدانية للكشف على مشاريع سابقة مت التوريد إلي ا أو
زيارة املصنع للتأكد م إجراءات التصنيع و أساليب ضبط ا ودة املُطبقة م قِبل املصنع او إجراء
مقابالت شخصية مع أفراد م الكادر اإلداري او الفين للتحقق م البيانات املقدمة.
 ) 7بعد انت اء الدراسة الفنية للطلب يتم إصدار التوصية بإعتماد املورد أو الوكيل املعتمد له ضم
قائمة املورديني املعتمدي لدى ا امعة وحتديث القائمة الكرتونيا او يوصى برفض اإلعتماد بناء
على نتائج التقييم الفين.

تسليم اإلستمارة:


تُسلم اإلستمارة إىل اإلدارة العامة للمشروعات و الشئون الفنية جبامعة اجملمعة .
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ملزيد م املعلومات أو اإليضاح اإلتصال على:
014042245 :

هـــاتــف

طـلـب تأهيــل مُـصنِـع أو مُـــورِد

أوالً :املعلومات العامة:
1

اسم املُصنِع ا املُورِد:

2

االسم التجاري :
تاريخ التأسيس:

3

 داخل اململكة: -خارج اململكة:

4

نــوع النـشــــاط :مُصنِع (مُنتِج)

ا وكيـل

ا أخرى

ا موزع

عنوان املقر الرئيسى:
5

مدينة:

احلـى:

شــارع :

اسم و رقم املبنى:

الطابق :

الرمـز الربيـدي:

ص .ب :

عنـــوان املَــصنَــــــع:
6

مدينة:

احلـى:

اسم و رقم املبنى:

الطابق :

الرمـز الربيـدي :

ص .ب :

8

رقم اهلاتف

:

9

رقم الفاكس

:

 10املوقع االلكرتوني

:

 11الربيد االلكرتوني

:

12

شــارع :

ملكية الشركة
إسم املالك

:
نسبة املشاركة

ا نسية
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.1
.2
.3
 13رقم التـرخيـــص:

صـــادر مــ :

 14تاريخ الرتخيص:

تاريخ االنت اء:

 15نوع الرخصة التجارية:
16
17

رقم االشرتاك احلالي يف الغرفة التجارية:

عناوي الفروع داخل اململكة وخارج ا إن وجدت:
املدينة

الرمز

ص .ب

الربيدي

رقم اهلاتف

اسم املسئول

الربيد االلكرتوني

الوكاالت واملصانع الذي ميثل ا املورد:
اسم املصنعاالشركة

بلد األصل

املـجــال

18

ثانياً :الكادر الفين واإلداري:
 .1الكادر اإلداري:
اإلسم

املسمى
الوظيفي

املؤهل العلمي سنوات اخلربة العملية

ا نسية
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.2

يرجى إرفاق السرية الذاتية للكوادر املذكورة اعاله

الكادر الفين :
اإلسم



املسمى
الوظيفي

املؤهل العلمي سنوات اخلربة العملية

ا نسية

يرجى إرفاق السرية الذاتية للكوادر املذكورة اعاله

مواد

ميكان

مواد طرق



مباني خرسانية.

 أدوات ومواد ديكور.

 معدات وأج زة.



مباني مسبقة الصنع.

 أبواب ونوافذ.

 دهان.



مباني جاهزة.

 مفروشات وأثاث منزلي.

 أرضيات.



مباني حديدية.

 أثاث مكتيب.

 أدوات صحية.



معدات سالمة.

 معدات طبية.

 أخشاب.



األنابيب بأنواع ا.

 مواد سباكة.

 أخرى.



معدات حفر.

 حواجز خرسانية.

 عالمات حتذيرية.



مواد ردميات.

 حواجز أمنية.

 عالمات مرورية.



مواد اسفلتية.

 اشارات مرورية.

 أخرى.



شبكات املياه والصرف  شبكات تصريف االمطار.

يكية

مواد بناء

ثالثاً :جماالت النشاط الذي ميارسه املصنعا املورد واخلدمات املطلوب إعتمادها :



حتلية املياه.

 حمطات معا ة الصرف الصحي

 حمطات ضخ املياه.
 املصاعد والسالمل.
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 تصنيع جماري اهلواء.



نظم مكافحة احلريق

 معدات الري.



مضخات وصمامات.

 أج زة ومعدات للتكييف والتربيد  .أخرى.



حمطات توليد.

 حمطات نقل وتوزيع الطاقة.

 لوحات التوزيع.



أدوات ك ربائية وإنارة.

 نظم املراقبة واألم .

 شبكات االتصال .



معدات الكرتونية.

 أنظمة التحكم.

 أخرى.

أخـــرى

أعمال مل تذكر يف ا دول أعاله:












رابعاً :ضبط و تأكيد ا ودة:
معايري الفحص والرقابة على ا ودة (ضبط ا ودة) املعتمدة لدى املصنع او املورد:
رقم املرجع

إسم املواصفات القياسية أو الكود
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شـ ادات تـأكـيـد ا ـودة احلالية:
تاريخ
رقم

اسم الش ادة

مصدرها (ا

ة املاحنة) احلصول على
الش ادة



تاريخ آخر
مراجعة
للش ادة

يرفق صورة ع اخر حتديث للش ادة
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خامساً :املشاريع اليت يقوم املصنعااملورد بتنفيذها حالياً:
اسم املشروع



ا

ة املستفيدة

القيمة

اخلدماتااملوادااملعدات
املوردة

دور املصنعااملورد
توريـد

تركيب

إشراف





































































































































ارفاق مايثبت قيمة هذه اخلدماتاالتوريدات (عقد اخلدمات اهلندسية او قرار اإلحالة م املالك)
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سادساً :املشاريع اليت قام املصنعااملورد بتنفيذها سابقا (سابقة األعمال) خالل العشـر سنوات السابقة:

اسم املشروع



ا

ة املستفيدة

القيمة

اخلدماتااملوادااملعدات
املوردة

دور املصنعااملورد
توريـد

تركيب

إشراف
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سابعا :إستبيان إجراءات ضبط ا ودة:
 هل لديك قسم لضبط ا ودة يف الشركة؟
□ نعم

□ ال

 هل يوجد لديكم نظام لضبط ا ودة وإجراءات للتعامل مع أي طارئ أو حادث
حمتمل
□ نعم

□ ال

 هل يتم فحص جودة املواد اخلام قبل استخدام ا
□ نعم

□ ال

 هل يتم فحص جودة املنتج الن ائى؟
□ نعم

□ ال

 هل يوجد فى منشأتك معامل ألختبار املنتج ومكوناته؟
□ نعم

□ ال

 هل تصدر ش ادة مطابقة للمنتج؟
□ نعم

□ ال

 هل تقبل بعمل زيارة ملصنعكامتجرك لتاكيد ماسبق ذكره وعمل تقرير فنى
□ نعم

□ ال

 فى حالة إعتمادك هل توافق على التفتيش عليك وعمل تقرير اداء واختاذ كافة
االجراءات الالزمة لضبط ا ودة اثناء تنفيذ املشروع؟
□ نعم

□ ال



يطلب إرفاق نسخة م دليل ضبط ا ودة يف الشركة



يطلب إرفاق كافة ش ادات تقييم ا ودة املمنوحة لكم
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إقـــــــــــــــرار
مبوجــب التوقيــع أدنــاه ،نُقـــر و نُصــادق حن ـ (ا

ــة املتقدمــة)

.............................................................................................................

علــى صــحة املعلومــات الــواردة يف هــذه االســتمارة وحنـ علــى اســتعداد لتقــديم أيــة شـ ادات الزمــة
إلثبات ا و نوافق على قيام اإلدارة العامة للمشروعات و الشؤون الفنية بزيارات مفاجئـة ملكاتبنـا و
مقراتنــا و مصــانعنا و اإلطــالع علــى املســتندات املتعلقــة باملعلومــات الــواردة باالســتمارة و االتصــال
مبصادر تلك املعلومات و زيارة املشروعات التى قمنـا او نقـوم بتنفيـذها و إجـراء املقـابالت مـع مـ
تراه ،و نطلب تسجيل شركتنا ا مصنعنا لدى االدارة العامة للمشروعات والشؤون الفنية

 اسم املُصنِعااملُورِد

:

 املُـمثــل املـُفـوض

:

 الوظـيـفـة

:

 رقم اهلاتفاا ـوال

:

 الربيد اإللكـرتوني

:

 الـتـوقـيـــع

:

 الـتـاريـــخ

:

 اخلتم الرمسي

:
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