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اسم الشركة

نوع النشاط

مدة التعامل مع الوزارة

تصنيف

يرجى وضع عالمة  /
م

متوافق مع
المعايير

معايير

1

جودة المواد الموردة

2

تنافسية األسعار

3

االلتزام بأداء خدمة ما بعد البيع

4

مدى التزام المورد بالعقد المبرم مع الوزارة

5

المخالفات والمالحظات التي سجلت على المورد

6

قدرات المورد على التجاوب مع متطلبات الوزارة

7

اإلمكانية الفنية واإلدارية للمورد

8

مطابقة المواد لمعايير البيئة

9

التعاون مع الوزارة والمشاركة معها في فعاليتها

11

الحصول على شهادة االيزو والتميز وأي شهادات تكريم من
قبل جهات معتمدة

المجموع
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الدرجة المقدرة
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.1جودة المواد الموردة =  21درجات
 مطابقة المواد للعينة المعتمدة =  01درجات
 خلو المواد من العيوب والشوائب بعد اإلستخدام =  01درجات
 .2تنافسية األسعار=  21درجات
 تقديم أقل االسعار من بين العروض المقدمة=  01درجات
 مواءمة بين االسعار وجودة المواد=  01درجات
 .3االلتزام بأداء خدمة ما بعد البيع =  11درجات
 خدمة الصيانة على المواد =  5.2درجة
 خدمة الضمان من تلف المواد =  2درجات
 خدمة التوريد والتركيب=  5.2درجة
 .4مدى االلتزام المورد بالعقد المبرم مع الوزارة=  11درجات
 اإللتزام بالتوريد والتركيب=  5.2درجة
 اإللتزام البنود المالية والضمان البنكي=  5.2درجة
 اإللتزام بتوريد المواد المطابقة للمواصافات=  5.2درجة
 اإللتزام بالتوريد بالوقت المحدد=  5.2درجة
.5المخالفات والمالحظات التي سجلت على المورد=  5درجات
 هل توجد عليه أي مخالفات على المواد أو التأخير في التوريد أوغرامات مالية=  2درجات

 .6قدرات المورد على التجاوب مع متطلبات الوزارة=  11درجات
 السرعة في التوريد=  2درجة
 القدرة على التجاوب في حالة األزمات=  2درجات
 .7اإلمكانية الفنية واإلدارية للمورد =  11درجات
 مطابقة المواد للموصفات الفنية=  2درجات
 كفاءة المورد في استمرارية التوريد السنوي(عقد سنوي) =  2درجات
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 .8مطابقة المواد لمعايير البيئة=  5درجات
 المواد غير مضرة للبيئةومطابقة للصحة والسالمة=  5درجة مطابقة المواد لألمن والسالمة

 .9التعاون مع الوزارة والمشاركة معها في فعاليتها=  5درجات
 دعم فعاليات الوزارة وتلبية الدعوة والمشاركة في فعاليات الوزارة=  2درجات
 .11مطابقة المورد مع مواصفات اآليزو للجودة والتميز =  5درجات
مجموع الدرجات = 111
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يجب أن يتم تقييم الموردين وفقا ً لمستوى أدائهم بهدف تشجيع األداء المتميز ،بحيث يتم إدراج خيار ترتيب الموردين
بنا ًء على عروض منتجاتهم أو خدماتهم ،وذلك على النحو اآلتي:
تعريف نوع المورد
درجة التقييم
نوع المورد
نوع
الدرجة
أ

الموردون المؤهلون

100-85

الموردون الذين تتجاوز مؤهالتهم المستويات العليا
ألسس اإلختيار المحددة والموضوعة للموردين
المعتمدين بالنسبة لكل فئة ،كما تشمل هذه الفئة
الموردين الذين عملوا لصالح وزارة الداخلية بصورة
متكررة ،وقاموا بتلبية التوقعات بشكل مستمر

ب

الموردون المعتمدون

84-70

الموردون الذين قاموا بأداء إيجابي في عملهم لصالح
وزارة الداخلية لمرة واحدة على األقل ،أو أن يكون قد
تم قبولهم بناء على عمليات التحقق المرجعية ،والتحقق
اإلضافي من البيانات التي وفروها لطلب التصنيف

ج

الموردون المدرجون

69-50

هم الموردون الذين قاموا باستيفاء الحد األدنى من
األسس الموضوعة من قبل وزارة الداخلية ،كما تشمل
الموردين الذين تم اعتبارهم من هذه الدرجة بنا ًء على
مواد التسجيل التي تم استالمها وتقييمها بذاتها ،دون
القيام بعمليات التحقق المرجعية أو الزيارات الميدانية أو
غيرها.

د

الموردون دون المستوى

<50

هم الموردون الذين حصلوا على أكثر من انذار وعلى
غرامات مالية بسبب التاخير في التوريد أو تقديم
الخدمة ،أو أداؤهم ضعيف في كل سنة ولم يتطور
لألفضل مثل توريد مواد رديئة او تقديم خدمات سيئة،
أو عدم تلبية احتياجات الوزارة.
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