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 بسم هللا الرحمن الرحيم

النّية في االستعالم عن اإلمكانات الفنية والمادية   جنوب کیش إن لدى شركة کاوه للحديد والصلب
للموردين، ولذلك فهي تدعو كل من لديه الرغبة بإعالم الشركة عن إمكاناته، ويرى نفسه يتمتع بالعلم 
والخبرة في هذا المجال فضالً عن القدرة المالية واإلدارية باإلضافة إلى امتالكه لرخصة عمل سارية 

ة في ملئ االستبيان الموجود في األسفل للمشاركة في عمليات الفرز والتقييم التي المفعول، إلى المسارع
 للشركات الُمتقدمة. جنوب کیش ستجريها شركة کاوه للحديد والصلب

 يتوجب على جميع الشركات المستوفاة للشروط المبينة أعاله التقدم بالطلبات الالزمة على النحو التالي:

 رز وإرساله إلى العنوان التالي:ملئ إستبيان التقييم والف

شركة ، منطقة الخليج الفارسي الخاصةمن أوتوستراد الشهيد رجائي،  13عباس، الكيلومتر رقم إيران، بندر

  رية التجارة، قسم تقييم الموردين، مدي کاوه للحديد والصلب جنوب کیش

 

 WWW.SKSCO.IR 

أن ملئ اإلستبيان المذكور وتقديم المّورد للمعلومات المتعلقة بإمكاناته التجارية هو فقط وجدير بالذكر  
لغرض التقييم النوعي للمتقدمين ولن يعطي المتقدمين أي حق في مطالبة الشركة بأي إلتزامات قانونية 

 أو مادية.

 

 مع كامل االحترام والتقدير

 مدير المبيعات

 

 

 

 

 

 

http://www.sksco.ir/
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 إستبيان التقييم

هذا اإلستبيان إلى تشخيص وتقييم اإلمكانات ومستوى الجودة لدى جميع مورّدي شركة کاوه يهدف 
، كما أن هذا اإلستبيان يتضمن أسئلة عامة وُكلّية، لكنه قد يتطلب اإلجابة جنوب کیش للحديد والصلب

 عن بعض المعلومات التفصيلية في بعض األسئلة الموجودة في باقي مراحل الشراء.

جميع الوثائق والمعلومات الُمرسلة إليها سرية للغاية وغير  جنوب کیش شركة کاوه للحديد والصلبَتعَتِبر 
 قابلة للتداول والنشر، وسيتم االحتفاظ بها كوديعة في مقر الشركة.

 دليل ملئ اإلستبيان

 لتي يتوجب على السادة المصّنعين ملئ كافة المعلومات المطلوبة مرفقة بكافة األوراق الثبوتية ا
 تثبت صحة هذه المعلومات.

 يتحمل السادة المصّنعين المسؤولية الكاملة عن صحة كافة األوراق الثبوتية الُمرفقة 

 

 المعلومات العامة للموردين .1

 المعلومات العامة للُمصنّعين

 

 اسم اإلدارة 1-1

 االسم التجاري / االسم المختصر: 1-2
 اسم صاحب الحساب                          اسم البنك:              رقم الحساب: 1-3

 بقية الوارد ..............  – محدودة مسؤولية ذات شركة – خاص قطاع –الصفة القانونية: قطاع عام  1-4
 رقم تسجيل الشركة: الرمز االقتصادي: 1-5

 أجنبية  – التغطية  تحت – خاصة أمالك  –طبيعة الملك: أمالك حكومية  1-6

 العّمال الماهرين:معلومات الكادر الفني /   1-7

 مجال التخصص المستوى التعليمي خبرات العمل )بالسنة( العدد
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 معلومات عن عناوين الموردين / المصنعين 1-8

 الموضوع المكتب الرئيسي المعمل / المصنع

 رقم الهاتف )مع رمز المدينة(  

 رقم الفاكس  

 رقم الهاتف المحمول  

 الرمز البريدي  

 البريد اإللكتروني  

 عنوان الموقع اإللكتروني   

 العنوان التفصيلي  

 

 المنتجات/ الخدمات التي يمكن تقديمها .2

 يرجى ذكر قائمة باألنشطة التي يمكن أن تقدمها شركتك )يرجى اختبار كود مجال الخدمات المقدمة القائمة الُمرفقة(

 مجال العمل والخدمات العدد / مقدار العمل الذي تم إنجازه شهادة الكفاءة

ية
لو

ألو
ا

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 نظام الجودة الكفاءة، كفالة المنتج وخدمات ما بعد البيع: .3
الُمكتسبة / قيد التطبيق مرفقة باألوراق الثبوتية شهادات التقدير / الرُتبة وشهادات التقدير الوطنية والدولية  

 الالزمة.
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 المدة: )بالشهر(

 

 تفاصيل الشهادة / الرُتب اإلدارية / الخدمات يوجد ال يوجد
 

 (ISOنظام إدارة الجودة )   
 

 كفالة المنتج   
 

 خدمات ما بعد البيع )الكفالة طويلة األمد(   

 

 خبرات العمل .4

بأسماء العقود الُمبرمة من قبلكم في مجال العمل الخاص بكم في السنوات الثالث األخيرة ُمرفقة باألوراق يرجى تقديم قائمة 
 الثبوتية لالزمة.

 توضيحات عن العقد اسم العميل أو الزبون تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

    

    

    

    

    

 

 سجل ُحسن التصرف في األعمال السابقة: .5
 شهادة رضا زبائنكم السابقين عن التعامل معكم مرفقة باألوراق الثبوتية الالزمة.يجب أن تتضمن 

 تفاصيل التقديرات وشهادات الرضا وتاريخ المنح مع اسم العميل ورقم السند

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 عد المسافةبُ  .6

 اسم المدينة )الُمتعّهد( 6-1
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 مركز المدينة )الُمتعّهد(: )بالكيلو متر(عد المصنع عن بُ  6-2
 

 القدرة المالية: .7
 ال            نعم          إمكانية تقديم ضمانات مصرفية:  7-1

 مبلغ الضمان: مقدرًا بالريال اإليراني 7-2

 

 اإلمكانات الفنية )المعدات( .8

العالمة 
 التجارية

البلد 
 الُمصنّع

نوع الملك: ملك 
 شخصي/ إيجار

ية 
كم

ال
 

 

نع
ص

 ال
نة

س
 

الميزات الفنية لآلالت  
 واألجهزة

اسم اآلالت/ 
 أو األجهزة

       

       

       

       

       

       

       

 

توقيع الُمصنّع: إمضاء و  
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 مجال العمل ُمصنّعي الَمعدات وقطع الغيار

 الرمز مجال العمل

 11 العادي  الفوالذ  صب قطعات صناعة

 12 صب السبائك والفوالذ المقاوم للحرارة والتآكلصناعة قطعات 

 13 صناعة قطعات صب الحديد الصب أو ما يسمى الحديد الزهر

 14 صناعة قطعات صب المعادن غير الحديدية

 15 صناعة القطع الميكانيكية الخفيفة والمتوسطة

 16 صناعة القطع الميكانيكية الثقيلة

 17 والمتوسطة )تجميع(.صناعة القطع المعدنية الخفيفة 

 18 صناعة القطع المعدنية المعقدة )التجميع(.

 19 صناعة القطع غير المعدنية )المطاط والبالستيك والتفلون ...(

 20 صناعة مختلف أنواع البكرات الخفيفة

 21 صناعة مختلف أنواع البكرات الثقيلة

 22 صناعة مختلف أنواع الُمسننات البسيطة

 23 أنواع الُمسننات المعقدة والخاصة  صناعة مختلف

 24 صناعة مختلف أنواع ُعلب المسننات البسيطة

 25 صناعة مختلف أنواع ُعلب المسننات المعقدة والخاصة

 26 صناعة مختلف أنوع المكابس الهوائية

 27 صناعة مختلف أنوع المكابس الهيدروليكية

 28 االسترداد والمشعاع )الرادياتور(صناعة المبادالت الحرارية والمكثفات وأجهزة  

 29 صنع بكرات األحزمة النقالة

 30 صنع الزجاج والمراوح والقطع الجانبية الخاصة بها

 31 صناعة ألواح التبريد الخاصة بأفران تصنيع الفوالذ

 32  إنشاء منصات العمل ومراكز الَتْحِبيب.

 33 صناعة مختلف أنواع البراغي والصوامل الخاصة

 34 صناعة المعدات الميكانيكية الخاصة بمختلف وحدات اإلنتاج بشكل متكامل

 35 صناعة المضخات والقطع الجانبية الخاصة بها

 36 صنع الضواغط واألجزاء ذات الصلة

 37 صنع أواني صهر خبث المعدن

 38 تصنيع األجزاء والمعدات واألدوات الكهربائية

 39 وُكريات المحامل.تصنيع المحامل الكروية، 

 40 صناعة الوصالت العادية

 41 صناعة الوصالت الخاصة

 42 صناعة معدات الرافعات

 43 صناعة معدات أبراج التبريد

 44 صناعة معدات الحقن بالغاز

 45 صناعة المحركات الترسية أو ذات المسننات 

 46 صناعة النوابض الصناعية

 47 صناعة الصنابير الصناعية



 اإلطالع على تقييم المورّدين 
 (تصنیع)

Edit:  

Date;  

SKS-f3100008/00 

 
 48 صناعة الخراطيم الهيدروليكية

 49 صناعة الُسدادات )عناصر اإلغالق الميكانيكي مثل الجوان، أو الحلقات ...(.

 50 صناعة األنابيب الحرارية

 51 صناعة األبواب ذات المفاصل المرنة )أكورديون(.

 52 صناعة الوصالت القابلة للدوران

 53 صناعة المكابح أو الفرامل الصناعية

 54 صناعة الفالتر الصناعية

 55 صناعة السكك الصناعية

 56 صناعة المشاعل الغازية وِقطع السيراميك الخاصة بها

 57 صناعة المحوالت الكهربائية

 58 صناعة مختلف قطع الراتينج واألخشاب الصلبة

 59 صناعة الفحم الصناعي ومعدن الغرافيت

 60 بخ المعدن، الطالء، الصقل...(الهندسة السطحية )المعالجة الحرارية، 

 


