نموذج طلب خدمة تأهيل المنشآت لنظم إدارة الجودة
نقاط يجب أن تؤخذ في االعتبارعند تعبئة هذا النموذج:
 يرجى تعبئة وتوقيع جميع الصفحات في هذا الطلب من قبل الشخص املخول والذي يمثل المنشأة.
 إن تعبئة هذا الطلب وتقديمه لمركزخبراء الجودة هو طلب مبدئي يتبعه إجراءات أخرى في سبيل تقديم الخدمة.
 ال توجد أي رسوم مالية مستحقة على تعبئة هذا النموذج.
 الرجاء ارسال الطلب بعد تعبئته للبريد االليكتروني info@qectq.com :أو .mr.ysmo@gmail.com
 لالستفسار أو االستيضاح يرجى التواصل على جوال (واتس أب)774457777 :

معلومات عن المنشأة الطالبة الخدمة:
اسم المنشأة:
العنوان:
الموقع اإللكتروني (إن وجد):
البريد اإللكتروني:

معلومات عن الشخص المسؤول بمتابعة طلب الخدمة:
االسم الكامل:

الوظيفة:

الجوال:

الهاتف:

الفاكس:

البريد اإللكتروني:

معلومات عن نشاط المنشأة:
مجال العمل األساس ي للمنشأة
اجمالي عدد الموظفين
عدد ورديات العمل
عدد العاملين في كل وردية
منتجات أو خدمات المنشأة
QECTQ-CONS-001

فروع المنشأة :في حال كان هناك فروع للمنشأة وستدخل ضمن طلب الخدمة برجاء تسجيلها هنا:
أسم الفرع

م

عنوان الفرع

المنتجات أو الخدمات التي يقدمها الفرع

عدد الموظفين في الفرع

1
2
3
4
5

تحديد الخدمات المطلوبة:
فضال قم بتحديد خدمات التأهيل المطلوب الحصول عليها وذلك بكتابة عبارة" :أطلب هذه الخدمة" أمام الخانة الخاصة بها:
م

النظام المطلوب

1

نظام إدارة الجودة ISO 9001: 2015

2

نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015

3

نظام الصحة والسلامة المهنية OHSAS 18001

4

نظام كفاءة المختبرات ISO 17025

5

نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000






طلب الخدمة

مالحظات حول خطوات إتمام التعاقد وما بعد تقديم طلب الخدمة:
يقوم مركز خبراء الجودة بدراسة الطلب المقدم من المنشاة لتحديد إمكانية تنفيذه من عدمه.
يقوم مركز خبراء الجودة بتقديم عرض فني يشمل كافة التفاصيل الفنية المطلوبة لتنفيذ لعمل.
يقوم مركز خبراء الجودة باالتفاق مع المنشأة على المقابل المادي تبعا لمتطلبات المنشأة طالبة الخدمة وذلك عن طريق تقديم
عرض مالي مرتبط بالعرض الفني للخدمة المطلوبة.
بعد االتفاق حول العرض الفني والمالي المقدم من مركز خبراء الجودة يتم كتابة عقد رسمي لتنفيذ الخدمة المطلوبة بين الطرفين.
االسم:
الوظيفة:
التوقيع:

QECTQ-CONS-001

ختم المنشأة:

