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نبذة قصيرة عنا

 يسعدنا ان نقدم أنفسنا نحن اي بي اس (حلول ا�عمال المتكاملة) للمساعدة في تطبيق  أعلى المعايير  في نظم
 ا�دارة  وممارستها . اي بي اس تمتلك سمعة طيبة  في القيادة  وضبط التوجهات في تصميم نظم ا�دارة ,والتطبيق

 والتدريب وشهادات االيزو و العمل مع فريق من كبار المتخصصين لديهم خبرة طويلة متطورة وقدرات تحليلية �ضافة
 قيمة حقيقية  لكل عمالئنا. ونشعر بالفخر لخدمةاالسواق المختلفة والقطاعات  التجارية بمجموعة كبيرة من شهادات

.االيزو المعتمدة والتدريب على الحلول في جميع أنحاء العالم

 
تقديم خدمات متساوية لمساعدة شركتك في الحصول على تسجيل وشهادات ا�يزو

 
تيسير عملية الحصول على شهادة ا�يزو من خالل برامجنا االستشارية المتعددة

لتميز في مجال  االستشارات مع االلتزام بالجودة وخدمة العمالء الجيدة والتسليم في الوقت المناسب

 توفر الدورات التدريبية ل¸فكار المعمة وأدوات لتمكين  ا�فراد والمؤسسات من خلق بيئات عمل أكثر أماًنا وصحة ، وتساعد دوراتنا على
 الحد من سوء الغياب الصحة ، وتحسين الجودة ، واالمتثال البيئي ، وتحسين ا�نتاجية ، والمبيعات المرتفعة ، وغير ذلك من الفوائد

التنظيمية

 نحن نؤمن بمشاركة المعرفة باعتبارها عمليتنا الرئيسية التي يقدرها عمالؤنا بشكل كبير، على عكس المستشارين ا½خرين الذين
 يركزون فقط على التطبيق والتصديق علي شركتك حيث ال تملك  القوة العاملة لديك أي معرفة بشأن معايير ا�يزو. نحن ندربك

باحتراف ونتأكد من تيسير معايير ا�يزو بما يكفي ونعمل عن كسب معك كمستشار لتنفيذ المعيار داخل مؤسستك

 با�ضافة إلى معرفة القطاع والكفاءة االجتماعية ، يقدر العميل القدرات التحليلية التي يتمتع بها االستشاري ومعرفته العملية المثبتة
للمعايير والعمليات. كما تم تقييمنا من قبل العمالء المتواجدون في جميع أنحاء العالم على أننا نمتلك مختلف الثقافات

 المدربون لدينا هم خبراء في مجاالت تخصصهم وقد تعاملوا مع أكثر من 2000 جلسة تدريبية. بغض النظر عما إذا كانت مؤسستك في
 المرحلة ا�ولى من تنفيذ معايير ا�يزو أو كنت في منتصف الطريق أو كنت تقترب من الحصول على مراجعة خاصة بمنح  الشهادة أو

 أن نظامك راسخ ونضج بشكل جيد ، فإن خدمات تدريب ا�يزو الخاصة بنا ستضيف بالتأكيد قيمة إلى الفعالية ا�جمالية لنظم إدارة
ا�يزو الخاص بك وستقوم بمساعدة ا�دارة على تحقيق هدفها المتمثل في الميزة التنافسية المستدامة

بسيط وخالي من االزعاج
استدارة سريعة

موثق جيدا
نتائج مضمونة

رضا العمالء التام
سعر معقول

أفضل الميزات لدينا



لماذا  قمت باختيارانا

 يبقى تركيزنا مع العميل،لتقديم خدمات ذات قيمة إضافية لدعم  نجاح عمالئنا. معنا، أنت فقط ال تحصل على شهادة ا�يزو ولكن يمكنك
 تحقيق نظام ا�دارة الذي يساعد مؤسستك بإمكانايتها الحقيقية لتحسين العمليات وا�داء بعد كل شيء، عندما تعلق الشهادة في

!. منطقة االستقبال الخاص بك، فإن سمعتنا في ايديكم

 يتمتع جميع مستشارينا بخبرة واسعة وعملوا في قطاع الشهادات لفترة أطول مما يقومون باالعتراف بها. ننقل كل تلك المعرفة
.والخبرة لضمان حصول عمالئنا على أفضل الحلول الممكنة الحتياجاتهم. ويكون كل بطريقة ودية ومناسبة

نهدف إلى توفير ا�تي:
أسعار تنافسية للغاية

مدققون ودودون وبطبيعة الحال واقعيين
دعم وخدمة عمالء ممتاز ، شخصًيا أوعبر االنترنت

ساعد عملية الحصول على الشهادة والحفاظ عليها على ضمان التحسين 
المستمر لك 

 تعمل عملية التقييم المنتظمة على تحسين مسؤولية الموظفين والتزامهم
وتساعد على تحفيزهم

ستحقق أداًء عاًما أفضل وستخفض التكاليف
ستوسع فرص السوق الخاصة بك

عملية مبسطة للحصول علي شهادة ا�يزو

تحليل الثغرات

التدريب

التنفيذ

المراجعة ا�داريةالمراجعة الداخلية

التدقيق من قبل أمين
السجالت

 إصدار الشهادات لمدة 3
سنوات

الرقابة المنتظمة

عملية مبسطة
للحصول علي
شهادة ا�يزو
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شهادة ا�يزو
تعد شهاداة ا�يزو بمثابة إعتماد لموافقة منظمة الطرف الثالث المستقلة التي تديرها الشركة لصالح إحدي نظم إدارة ا�يزو المعترف

بها دوليÍ. تعد اي بي سي واحدة من ضمن أكثر مستشاري شهادات ا�يزو الشهيرة في المملكة العربية السعودية 
 الهدف الشامل الي بي سي هو توفير شهادة ا�يزو  لعميلها والتي  ستمنح الثقة لكافة ا�طراف التي يفي نظام ا�دارة بمتطلباتهم 

 المحددة. قيمة الشهادة
هي درجة ا�ئتمان العامة والثقة التي يتم إنشاؤها بواسطة تقييم محايد ومختص من قبل طرف ثالث

 اي بي اس هي الشركة االستشارية المفضلة لالعتماد المسمي ا�يزو 17025 و ا�يزو 17020 و ا�يزو 15189 في الشرق ا�وسط. نقدم
 مستوى

متميز من االستشارات التي تغطي جميع المتطلبات المعيارية حتى تحصل على شهادة االعتماد لعملك
 االعتماد هو مسألة رئيسية �ي عمل يحتوي على مختبر اختبار أو قياس. في اي بي اس، نعمل مع الشركات التي تسعى الكتساب

 ميزة تنافسية من
خالل معايير االعتماد المهمة لعمالئها والمساهمون

استشارات االعتماد

 لدى اي بي اس القدرة على إجراء تدقيق شامل ليس فقط لضمان أن نظام ا�دارة الخاص بك يعمل بكفاءة، ولكن أيًضا لضمان
إستيعابك الكامل لمتطلبات نظام الشهادة وا�دارة

 واجبنا يتمثل في تقديم خدمات تدقيق ذات ضمان من الجودة العالية. نحن نقدم خدمات تدقيق ذات ضمان شامل مصممة لتقديم
قيمة حقيقية ودعم إئتمان المساهمون والثقة التي تشمل ا�نواع التالية من عمليات التدقيق

التدقيق الداخلي، تدقيق الثغرات، تدقيق العمليات، تدقيق المنتج، تدقيق الموردين

خدمات التدقيق

 تساعد اي بي اس الشركات وا�فراد على التحسن المستمر والنمو المهني من خالل التدريب المقرر والمفصل الذي يقدمه كبير
 المراجعين والمدقق الداخلي ودورات ا�دارة ودورات التدريب على السالمة. نحن نقدم دعًما عالي الجودة وفعال من حيث التكلفة،

 ونساعد عمالئنا على التفكير بشكل مختلف، وتحديد ومعالجة العوائق والتركيز على ا�مور الصحيحة في الوقت المناسب لتحقيق
النمو. تقدم اي بي اس دورات تدريبية للشركات المهنيين من جميع مستويات الخبرة والمهارة

تدريب موظفي الشركات

خدماتنا



 إن شهادة ا�يزو للمؤسستك الموقرة   هي قرار تجاري ينتج عنه أداة استراتيجية ومبادئ توجيهية لمساعدتك في مواجهة
 بعض وكثير  من  تحديات ا�عمال الحديثة المطلوبة . إنه يضمن أن تكون العمليات التجارية فعالة قدر ا�مكان ، وتزيد ا�نتاج

 وتساعدك على الوصول إلى أسواق جديدة. كما أنها إلزامية لمختلف عمليات التوظيف  وكذلك شرط أساسي لمشاريع تقديم
العطاءات على نطاق واسع

 يحدد معيار ا�يزو 9001  متطلبات المؤسسات التي ترغب في ضمان التحسين المستمر وتلبية
 احتياجات العمالء.  تم تصميم معيار ا�يزو 9001  خصيًصا ليكون بمثابة إطار عمل توجيهي

 للمؤسسات من جميع ا�حجام والصناعات حيث أنه يوفر تركيًزا ثابًتا على العمالء و تقديم السلع
والخدمات النوعية  مما يؤدي فيما بعد إلى رضا العمالء

 يحدد معيار ا�يزو 13485  متطلبات نظام إدارة الجودة حيث تحتاج المؤسسة إلى إثبات قدرتها
 على توفير ا�جهزة الطبية والخدمات ذات الصلة التي تلبي باستمرار متطلبات العمالء

والمتطلبات التنظيمية المطبقة على ا�جهزة الطبية والخدمات ذات الصلة

 ُيعد معيار ا�يزو 14001 معيار دولي معترف به على نطاق واسع, يحدد متطلبات المؤسسات التي
 تود تحسين أدائها البيئي وزيادة كفاءتها التشغيلية. سوف يساعد ا�طار المبني على معيار

 ا�يزو 14001المؤسسات على إدارة عملياتها سواء كانت قصيرة ا�جل أوطويلة ا�جل من خالل
االستخدام ا�مثل للموارد الفعالة، والتي سوف يكون لها إنعكاس إيجابي على البيئة

 
اكتساب الخبرة في نظم إدارة الجودة

مساعدة المنظمة على تقديم المنتجات والخدمات النوعية
مساعدة المنظمة على خفض التكاليف

 اكتساب الميزة التنافسية
 زيادة الفعالية

مساعدة المنظمة على التركيز على التفكير القائم على المخاطر
المساهمة في التحسين المستمر للمنظمة

تحسين ا�داء
تبسيط العمليات التنظيمية

زيادة كفاءة إدارة سلسلة التوريد

 التميز العالمي
تطوير االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية أو التعاقدية

المساعدة في رصد فعالية سلسلة التوريد
 زيادة الربح

 تطوير سالمة المنتج
زيادة الكفاءة

معرفة كشف ا�خطاء والوقاية منها
 التوفير في التكاليف

إدارة أكثر فعالية للمخاطر
زيادة احتمال تلبية متطلبات العمالء

 تحسين صورتك ومصداقيتك في السوق
 تحسين مراقبة التكاليف عن طريق الحد من الحوادث البيئية

 التقليل من ا�ثر البيئي
 معدل النجاح عالية

زيادة الوعي البيئي داخل المنظمة
تقليل تكاليف المنظمة وتراكم النفايات

تعزيز صورة المنظمة ونزاهتها
زيادة الربح

تمكين تحسين العمليات بشكل أسرع

شهادات ا�يزو

معيار ا�يزو 9001

معيار ا�يزو 13485

 معيار ا�يزو 14001

نظام إدارة البيئة

نظام إدارة ا�جهزة
الطبية

نظام إدارة الجودة

فوائد تنفيذ معيار ا�يزو 9001 نظام ا�دارة

فوائد تنفيذ معيار ا�يزو 13485 نظام إدارة الجهزة الطبية

فوائد تنفيذ معيار ا�يزو 14001  إدارة البيئة



 تقوم آيزو للمعايير التقنية 16949، بتحديد متطلبات النظام المطلوب �دارة الجودة لتصميم،
.تطوير ,إنتاج،تركيب والخدمات المنتجات المتعلقة بالسيارات عند الحاجة

 ُيعد آيزو للمعايير التقنية 16949 هو المعيار الوحيد المعترف به في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق
.بإدارة الجودة �نه ينطبق على أي منظمة نشطة في سلسلة توريد السيارات والدراجات النارية

 تم توصيف أيزو/آي إي سي  20000 كأول معيار دولي �دارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، يحوي
 متطلبات مزود الخدمة لتخطيط, إنشاء, تنفيذ, تشغيل, مراقبة, مراجعة وتحسين نظام إدارة

ا�مان
 يشتمل المعيار على جزأين رئيسيين يتيحان لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات تحديد

أساليب تطوير جودة الخدمات التي يقدمونها لعمالئهم

 تمثل أنظمة إدارة االستدامة نهًجا شامًال ومنتظًما لتضمين االستدامة في دورة تخطيط ا�حداث
 الهامة . يتطلب هذا المعيار من المنظمات فهم وإدارة قضايا التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإنه ال

.يشهد الحدث، ولكنه يشهد نظام إدارة المؤسسات التي تقوم بإعداد الحدث
 إن معيار ا�يزو 20121 مالئمة لجميع أحجام وأنواع ا�حداث. وتشمل التوجيهات التخطيط التشغيلي,

.التحكم, مشاركة أصحاب المصلحة وإدارة سلسلة التوريد

القدرة على دخول سوق صناعة السيارات بسهولة
تحسين ا�نتاجية، تقليل كمية النفايات والعيوب

 سوف يعود بالنفع على المؤسسة الخاصة بك
تحسين السمعة الخاصة بك

المصداقية لتوريد صناعة السيارات
 نهج العملية: ستكون منظمات ا�يزو 16949 قادرة على تحديد التحسينات في

الكفاءة وتحقيق وفورات في التكاليف
 التحسين المستمر هو مبدأ آخر �دارة الجودة في معيار ا�يزو 16949

تحفيز الموظفين وتمكينهم

زيادة المصداقية
كسب رضا العمالء

زيادة استيعاب أهداف العمل
تطوير قدرات جديدة

االستفادة من تجربة مكتبة البنية التحتية للمعلوماتية
 زيادة القدرة على التخطيط

تقليل زمن االستجابة
انخفاض معدل الحوادث

خلق ثقافة التطوير المستم

 الربح المالي - إن تطبيق مبادئ االستدامة والحفاظ على الطاقة وتقليل الفاقد وشراء
المنتجات المحلية وغيرها يمكن أن يؤدي إلى توفير ا�موال

 سمعة طيبة - إن الترويج لحقيقة أنك تنظم أو تستضيف حدًثا مستداًما سيعطي
صورة إيجابية للعمالء محلًيا وعالمًيا

االبتكار البيئي
تحسين التخطيط

استبقاء الموظف وتحفيزه  بشكل أفضل
تقليل التكاليف من خالل إدارة أفضل للمواد وتقليل النفايات وإدارة الطاقة

 مناقصة تنافسية
عميل ، مورد ، عالقات مجتمعية أفضل

 شهادات ا�يزو

آيزو للمعايير التقنية 16949

نظم  إدارة الجودة �نتاج
السيارات والمنظمات ذات

الصلة بالجزء الخدمي

معيار ا�يزو 20000

معيار ا�يزو 20121

نظام إدارة ا�حداث
المستدامة

نظام إدارة خدمات
تكنولوجيا المعلومات

فوائد تطبيق آيزو للمعايير التقنية 16949

فوائد تنفيد معيار ا�يزو 20000 إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

فوائد تنفيد معيار ا�يزو 20121 في مؤسستك

.



 معيار ا�يزو 28000 هو معيار دولي يعالج متطلبات نظام إدارة ا�من لسلسلة التوريد بما في
 ذلك الجوانب الحاسمة لضمان ا�مان لسلسلة التوريد. . تنطبق شهادة ا�يزو 28000 على

 المؤسسات بجميع أحجامها، من الصغيرة إلى العالمية، في التصنيع أو الخدمة أو التخزين أو
النقل في أي مرحلة من مراحل ا�نتاج أو سلسلة التوريد

 يوفر معيار ا�يزو 37001 المتطلبات الالزمة �نشاء, تنفيذ, إدارة, مراجعة, تحسين نظام إدارة
 مكافحة الرشوة. تم تصميم هذا المعيار لجميع أنواع المؤسسات من أي قطاع كان وأي نوع من

 أنواع الرشوة التي قد يواجهونها. تم تصميم هذه المواصفة القياسية لجميع أنواع المؤسسات،
 وأي نوع من القطاعات وأي نوع من مخاطر الرشوة التي تواجهها، وبصرف النظر عن ذلك، يمكن

تنفيذها باعتبارها قائمة بذاتها أو يمكن دمجها في نظام إدارة عام

 توفر شهادة  أس أيه 8000 تأكيًدا مستمًرا وموثوًقا على أن المنظمة تدعم توقعات ا�داء االجتماعي
 ، بينما تعمل أيًضا على تحسين أنظمة ا�دارة باستمرار لمعالجة ومنع المخاطر االجتماعية ومخاطر

العمل

تسهيل التجارة ونقل البضائع عبر الحدود
مراقبة وإدارة المخاطر ا�منية في جميع نواحي العمل وسالسل التوريد

اكتساب ميزة تنافسية و خلق فرص عمل جديدة
تشجيع الشركات على تأمين عملياتها الخاصة داخل سالسل التوريد

 طمأنه أصحاب المصلحة بالتزام مؤسستك بسالمة ا�فراد وأمن البضائع
والخدمات

تحقيق توفير في التكاليف من خالل الحد من الحوادث ا�منية
التخفيض المحتمل في أقساط التأمين للشركات

الحد من مخاطر الرشوة من خالل تطبيق الضوابط المالية في المراحل المبدأية
إجراء تحسين مستمر لممارسات مكافحة الرشوة

اكتساب ميزة تنافسية
 تأكد من أن والء شركاء العمل والعمالء

منع, كشف ومعالجة مخاطر الرشوة
تعزيز االعتراف الدبلوماسي

منع تضارب المصالح
تعزيز ثقافة مكافحة الرشوة 

ميزة التسويق - زيادة الطلب والقيمة على السلع من الناحية االجتماعية
الشركات المصنعة / الموردين المسؤولين

تعزيز إنتاجية الشركة
االمتثال لقوانين ا�رض

تحسين العالقة مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والنقابات
صورة وموقع أفضل في سوق العمل

صورة مؤسسية أفضل
زيادة القيمة للمنتجات

بناء الثقة مع المحللين والمستثمرين عند تقييمها مقابل ا�داء االجتماع

 شهادات ا�يزو

معيار ا�يزو 28000

 معيار ا�يزو 37001

 معيار أس أيه 8000

نظام إدارة المساءلة
االجتماعية

نظام إدارة مكافحة
الرشاوي

شهادة أنظمة إدارة أمن
فوائد شهادة ا½يزو 28000سالسل التوريد

فوائد تنفيد معيار ا�يزو 37001  نظام إدارة مكافحة الرشاوي

فوائد تنفيد معيار أس أيه 8000



 يحدد معيار ا�يزو 39001 متطلبات نظام إدارة السالمة المرورية على الطرق. يمّكن المنظمة التي
 تتجاوب مع نظام حركة المرور على الطرق، إلى تقليل الوفيات وا�صابات الخطيرة المتعلقة

 بحوادث المرور على الطرق. ينطبق هذا المعيار على المؤسسات العامة والخاصة التي تتفاعل مع
نظام المرور على الطرق

 معيار ا�يزو 45001 هي مجموعة من المعايير المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية. يحدد هذا
 المعيار متطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ويستند إلى نموذج التحسين المستمر
 (خطط – افعل – افحص – نفذ). يعمل نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية الفعال على تعزيز

بيئة عمل آمنة وصحية

 معيار ا�يزو 50001 هو نظام إدارة يساعدك على تحسين أداء الطاقة في العمل الخاص بك،
 واستخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة. بالتالي، فإن الهدف من هذا المعيار هو خفض تكاليف

 الطاقة مع تحسين استدامة ا�عمال. يوفر معيار ا�يزو 50001 للمؤسسات إطاًرا معترًفا به لتطوير
نظام فعال �دارة الطاقة

تحسين صورة الشركة
تقليل الحوادث المرورية

تحسين ا�نتاجية
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة رضا الموظفين

خفض التكلفة الكبيرة على المركبات
يساعد على اكتساب ميزة تنافسية نحو منافسيك
يساعد على اكتساب ميزة تنافسية في المناقصات

 يؤدي إلى إجراءات إدارية أقل مع شركات التأمين
زيادة االلتزام بالمسؤولية االجتماعية للشركات

النقل ا½من والفعال
شكاوى الخدمة المخفضة

 يزيل أو يقلل من المخاطر
يساهم في تكوين بيئة عمل أكثر صحة وأكثر أمانا

يدل على الثقة في مؤسستك
يقلل من مخاطر التوقف عند حدوث الحوادث في الموقع

يضمن االمتثال التشريعي والتنظيمي
يقلل من احتمال وجود الغرامات

 تأسيس الثقة والمصداقية
تقليل الشكاوى

 يطمئن العمالء الذين يهتمون بالنشاط في ا�داء البيئي بأنهم يعملون مع شركة تروج
�خالقيات بيئية مشتركة

تقليل انبعاثات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة
تلبية أهداف كفاءة الطاقة ا�لزامية

زيادة المصداقية المخصصة للعمالء وأصحاب المصلحة
تساهم في إدارة أكثر فعالية للمخاطر

 المساعدة في إدارة إجراء تجميع شامل واالخذ برأي جميع الموظفين  في اتخاذ القرار
توفر وجود ا�دارة العليا مع إجراءات ا�دارة فعالة

بيئة أقل تلوًثا وصحة وأماًنا ، التصنيع ا�خضر

 شهادات ا�يزو

 معيار ا�يزو 39001

 معيار ا�يزو 45001

معيار ا�يزو 50001

شهادة نظم إدارة الطاقة

نظام إدارة الصحة
والسالمة المهنية

نظام إدارة السالمة
المرورية على الطرق

فوائد تنفيذ معيار ا�يزو 39001 نظام إدارة السالمة المرورية على الطريق

فوائد شهادة ا�يزو 45001 لمؤسستك

 :فوائد شهادة ا�يزو 50001 لمنظمتك



 يشير جي أم بي إلى لوائح ممارسات التصنيع الجيدة التي أصدرتها إدارة الغذاء والدواء ا�مريكية
تحت سلطة قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالي

 تتطلب اللوائح أن يتخذ مصنعو ا�دوية ومعالجوها وتعبئتها ، وا�جهزة الطبية ، وبعض الطعام
والدم خطوات استباقية للتأكد من أن منتجاتهم آمنة ونقية وفعالة

 تم نشر معايير اتحاد التجزئة البريطاني من قبل اتحاد سالسل السوبر ماركت البريطانية. يتطلب
.موافقة موثقة لضمان جودة ا�غذية وسالمتها

 يتم نشر معايير جودة ا�غذية وسالمتها من قبل مجموعات تجارة التجزئة. يجب أن تلبي أي شركة
 ترغب في توريد منتجاتها الغذائية إلى تجار التجزئة تلك المعايير المطلوبة. يطلب تجار التجزئة أن

يوافق طرف ثالث مستقل على نظام الجودة وسالمة الغذاء للمورد

تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة
 تثبت شهادة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة على الفور للعمالء التزامك بإنتاج أو شراء

 أغذية آمنة. يمكن أن يكون هذا النهج القائم على ا�دلة مفيًدا بشكل خاص عندما تكون خاضًعا
للتفتيش من قبل السلطات التنظيمية أو أصحاب المصلحة

 إن إظهار التزام حقيقي بسالمة الغذاء من خالل االمتثال لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم
 الحرجة يمكن أن يحول عالمتك التجارية ويعمل كأداة فعالة للدخول إلى السوق، مما يفتح فرص

عمل جديدة حول العالم

يعزز نظام إدارة سالمة الغذاء
يزيد ثقة المستهلك في منتجاتك

يساعد على تقليل تكاليف التشغيل بسبب إعادة العمل والعقوبات بسبب عدم االمتثال
يساعد على تعزيز فرص التصدير

الحد من ازدواجية عمليات التفتيش
التوفير في التكاليف

 تنخفض تكاليف التشغيل مع انخفاض إعادة العمل والعقوبات بسبب عدم االمتثال وتزايد
االختالفات ا�لكترونية

 مساعدة العمالء والموظفين وحملة ا�سهم والمنظمين والمنافسين على تطوير
االحترام المستدام للمؤسسة

 الوصول إلى ا�سواق مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها من
ا�سواق التي تتطلب معايير اتحتد التجزئة البريطاني

تعزيز العالقات مع موزعي التجزئة
زيادة الشفافية

تعزيز ثقة العمالء
ترشيد ا�نتاج

التقليل من مخاطر الغذاء الكبيرة
الرقابة الفعالة على العمليات الداخلية وتقليل مخاطر الفشل

توجيه التركيز على التحديات ا�ساسية الخاصة بك

 تقر خطة تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة بمسؤوليات الصناعة عن سالمة
ا�غذية

 تقلل خطة تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة من القيود المفروضة على
أنظمة إدارة ا�غذية التقليدية مثل اختبار المنتج النهائي وفحصه

 تعمل خطة تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة على تحسين ثقة
المستهلكين في المنتج

 تقلل خطة تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة من احتمالية حدوث التسمم
الغذائي

 على المدى الطويل، تعمل خطة تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة على
تقليل تكلفة ا�نتاج على هدر المواد الخام واستدعاء الطعام

 شهادات ا�يزو

جي أم بي

بي أر سي

أتش أيه سي سي بي

تحليل المخاطر ونقاط التحكم
الحرجة

اتحاد التجزئة البريطاني

ممارسات التصنيع الجيدة
فوائد تطبيق ممارسات التصنيع الجيد لمؤسستك

فوائد تطبيق معايير اتحتد التجزئة البريطاني لمؤسستك

فوائد تطبيق تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة لمؤسستك



 شهادات ا�يزو

معيار ا�يزو 27001

معيار ا�يزو 22000

نظام إدارة أمن المعلومات

نظام إدارة أمن المعلومات

 يساعدك معيار ا�يزو 27001على فهم ا�ساليب العملية التي تشارك في تنفيذ نظام إدارة أمن
 المعلومات الذي يحافظ على سرية وسالمة وتوافر المعلومات من خالل تطبيق عملية إدارة

المخاطر

 تحدد المواصفة أيزو 22000 متطلبات نظام إدارة سالمة الغذاء ويمكن اعتمادها. وهي تحدد ما
 تحتاج المنظمة إلى القيام به �ثبات قدرتها على التحكم في مخاطر سالمة ا�غذية من أجل ضمان

 سالمة الغذاء. يمكن استخدامه من قبل أي منظمة بغض النظر عن حجمها أو وضعها في
.السلسلة الغذائية

 يدمج أيزو 22000 مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة وخطوات التطبيق التي
 طورتها هيئة الدستور الغذائي. عن طريق المتطلبات القابلة للفحص للتدقيق ، فهي تجمع بين

 خطة تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة والبرامج المسبقة. و تحليل المخاطر هو المفتاح
لنظام إدارة سالمة الغذاء الفعال

 الحصول على الخبرة الالزمة لدعم منظمة لتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات يتوافق مع
 أيزو/أي إي سي 27001

 سيساعد تطبيق نظام إدارة يغطي المؤسسة بأكملها على التحكم في كيفية ومكان
تخزين المعلومات واستخدامها

توفير الوقاية والتقييمات المستمرة للتهديدات داخل مؤسستك
فهم عملية إدارة المخاطر والضوابط وااللتزامات
ISMS اكتسب الخبرة الالزمة �دارة فريق لتنفيذ  

 القدرة على دعم المنظمات في عملية التحسين المستمر لنظام إدارة أمن المعلومات
الخاص بهم

تقييم المخاطر المحتملة على عملك وتحديد المجاالت المعرضة للخطر
توعية الموظفين والمتعاقدين الخارجيين بالمخاطر وا�بالغ عن الحوادث

مراقبة نشاط النظام وتسجيل أنشطة المستخدم
إبقاء أنظمة تكنولوجيا المعلومات محدثة بأحدث الحماية ، التحكم في الوصول إلى النظام

يقلل من تجربة ا�غذية منخفضة الجودة والمجازفة بالصحة
يزيد من سالمة أمن الغذاء فى صناعة االغذية باكملها

 يعزز  ثقة الجمهور والصناعة والقطاع العام من خالل االمتثال للمبادئ
القانونية ومبدأ تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة

أخطاء أقل وشكاوى العمالء
التحسين المستمر في المنتجات والعمليات

أداء سالمة الغذاء المستدام
يحسن ثقة وعالقات المستهلك / المورد / المنظم

منصة للتحكم في العمليات وا�دارة والتحسين
الميزة التنافسية في االسوق

يعزز التجارة الدولية

فوائد معيار أيزو/أي إي سي 27001  إدارة أمن المعلومات

فوائد تطبيق معيار ا�يزو 22000  في مؤسستك



 شهادات ا�يزو

 يرشد معيار ا�يزو 55001 الشركات عن كيفية التحكم في دورة حياة أحد ا�صول وإدارتها. وفًقا لنوع
 ا�صل، تستمر دورة حياة ا�صول عبر مراحل مختلفة مثل االستحواذ والبناء والتشغيل والصيانة.

وبالتالي ، يمكن تطبيق معيار ا�يزو 55001 على جميع الشركات وجميع أنواع ا�صول

 تمثل بي سي ايي المتطلبات لمعيار ا�يزو 22301 ، والتي تسمح لمختلف ا�دارات في شركتك
 بتوفير إطار عملي �نشاء وإدارة نظام فعال �دارة استمرارية ا�عمال بتوجيه أقل من ا�دارة - دون

تعريض ا�فكار ا�ساسية وراء إطار معيار ا�يزو 22301  للخطر

تحسين أداء إدارة ا�صول والتحكم في دورة حياتها
تقليل المخاطر والتكاليف المتعلقة بملكية ا�صول

يحدد ويشجع عمليات أكثر كفاءة وتوفير الوقت
توفير والمحافظة على نمو ا�عمال التجارية

انتهاز الفرص االستثمارية طويلة ا�جل المخطط لها
تحسين التواصل والعالقة بين ا�دارات

يحسن سمعة المنظمة
تحسين جودة المنتجات أو الخدمات

تقليل جهود التنفيذ من خالل ضوابط أقل
تساعد على توفير التكاليف عن طريق تقليل تكاليف المناقصة

 ال يوجد تدريب إضافي ضروري بالفعل للمنفذين والمراجعين المعتمدين معيار ا�يزو 22301
توضيح �صحاب المصلحة الرئيسيين (العمالء والموردين والشركاء) أن مؤسستك مرنة

اكتساب ميزة تنافسية وتعزيز سمعة مؤسستك
 ضمان استمرارية المنتجات والخدمات المقدمة والتقليل من آثار حاالت الطوارئ

ضمان االمتثال للتشريعات والمنظمين والعمالء

 معيار ا�يزو 55001

معيار ا�يزو 22301

نظم إدارة استمرارية
ا�عمال

 شهادة نظم إدارة ا�صول
فوائد شهادة ا�يزو 55001 لمنظمتك

فوائد معيار ا�يزو 22301 نظم إدارة استمرارية ا�عمال



 شهادات ا�يزو

 أيزو 41001 هو معيار دولي لنظام إدارة المنشآت. وهو يوفر إطار محدد لتطوير وتنفيذ والحفاظ على
 فعالية إدارة المنشآت من خالل القطاعات المختلفة في العالم وتحديد متطلبات نظام إدارة

المنشآت عندما تقوم المنظمة بما يلي

 المتطلبات المحددة في معيار ا�يزو 41001: 2018 ليس قطاع محدد ولكنها تهدف إلى أن تكون قابلة
 للتطبيق على جميع المنظمات أو على أي أجزاء منها سواء في القطاع العام أو الخاص، وبغض

النظر عن نوع وحجم وطبيعة المنظمة أو الموقع الجغرافي

 تحتاج إلى إثبات فعالية وكفاءة تسليم نظام إدارة المنشآت الذي يدعم أهداف المنظمة التي
تطلب ذلك

 تهدف إلى تلبية احتياجات ا�طراف المعنية والمتطلبات القابلة للتطبيق بصفة مستمرة
تهدف إلى أن تكون مستدامة في بيئة تنافسية عالمية

تحسين سالمة وصحة ورفاهية وإنتاجية ا�يدي العاملة
 كفاءة وفعالية أفضل ومن ثم يتم تحسين منافع التكلفة التنظيمية

 تعزيز االتصال بمنهجيات ومتطلبات ا�دارة المالية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص
 تحسين اتساق مستويات الخدمة المقدمة

توفير منصة مشتركة لجميع أنواع المنظمات
استخدام أكثر كفاءة للموارد وتحسين ا�داء المالي

 تحسين إدارة المخاطر وحماية الناس والبيئة
 زيادة القدرة على تقديم خدمات ومنتجات متسقة ومحسنة وبالتالي تؤدي إلى زيادة القيمة

 للعمالء وجميع أصحاب المصلحة ا½خرين

معيار ا�يزو 41001

أنظمة إدارة المنشآت 
فوائد شهادة ا�يزو 41001  أنظمة إدارة المنشآت

ومن المتوقع وجود منهج موحد �دارة المنشآت لتحقيق الفوائد التالية



 شهادات ا�يزو

 التوظيف هو عملية جذب وفحص واختيار المرشحين المحتملين والمؤهلين بناًء على معايير
 موضوعية للوظيفة. والهدف من هذه العملية هو جذب المتقدمين المؤهلين مع تثبيت ا�فراد
 غير المؤهلين من التقدم لشغل وظيفة. حيث أن الموظفون هم قلب المؤسسة ، لذلك يحتاج

المرء إلى توخي الحذر في اختيار الموظفين الذين يشكلون جزًءا ال يتجزأ من نمو الشركة ونجاحها

 كما يعد توفير التوجيه للموظفين الجدد عامًال حاسًما في مساعدة الموظف الجديد على التكيف
مع صاحب العمل ووظيفته الجديدة

 تقدم االيزو 30405: 2016 إرشادات حول كيفية جذب ا�فراد وتحديد مصادرهم وقياسهم
 وتوظيفهم. وينعكس على إجراءات وأنشطة الموارد البشرية ا�ساسية ، بما في ذلك وضع

 سياسة التوظيف ، واالنتقال من تعيين الموظفين المحتملين إلى تعيين موظفين جدد ،
 والتقييم والقياس. ويمكن استخدام االيزو 30405: 2016 بواسطة أي مؤسسة بغض النظر عن

.صناعتها أو حجمها

إرشادات عامة
تحديد أو تأكيد خصائص الوظيفة الشاغرة / االفتتاح

إنشاء خطة التوظيف
تقييم مجموعة المواهب الداخلية
تقييم مجموعة المواهب الخارجية

أدوات للمساعدة في سير عمل التوظيف
أدوات تقييم تجمع المتقدمين
أدوات تقييم تجمع المتقدمين

اختيار المرشحين لمزيد من التقييم
إدارة المرشح

عملية ما قبل التوظيف
عملية التوظيف

عمليات وأدوات القياس والتحليل والتحسين
مقاييس التوظيف شائعة االستخدام

معيار ا�يزو 30405

إدارة الموارد البشرية

وتتضمن المبادئ التوجيهية ما يلي

مقاييس الكفاءة
مقاييس الفعالية

مقاييس التأثير



 شهادات ا�يزو

 يوفر االيزو 30409: 2016 إرشادات وإطاًرا لتخطيط القوى العاملة قابل للتطوير الحتياجات أي
 مؤسسة بغض النظر عن الحجم أو الصناعة أو القطاع. وتحتاج المنظمات من جميع ا�حجام

 إلى مشورة ودعم تخطيط القوى العاملة لتمكين الصناعة والمؤسسات والشركات من تطوير
 قدرات تخطيط القوى العاملة لديها واالستجابة بشكل أكثر فعالية للمتطلبات الحالية

 والمتوقعة لسوق العمل. ويمكن أن يسمح تخطيط القوى العاملة للناس بمعرفة متطلبات
 المواهب الحالية والمستقبلية للمؤسسة ، مما يجعل عملية التوظيف والقوى العاملة

المستقبلية أفضل
 

 تحدد االيزو 30409: 2016 "أهمية الوظيفة". هذا يصنف ا�دوار حسب مستوى أهميتها بالنسبة
للمنظمة ، مما يسهل التخصيص الفعال للموارد

تحسين تخطيط القوى العاملة
معلومات أفضل عن تنفيذ ورصد تخطيط القوى العاملة

معرفة أفضل بتوصيات تخطيط القوى العاملة في إدارة الموارد البشرية
تحسين عالقات الموظفين

تحسين تدريب الموظفين وتطويرهم
(تحديد الموارد الحرجة (البشرية وغيرها

فهم واضح ل¸هداف التنظيمية من قبل القوى العاملة بأكملها

معيار ا�يزو 30409

تخطيط القوى العاملة
للموارد البشرية 

معيار ا�يزو 30414

تقارير رأس المال البشري
للموارد البشرية 

محتوى المعلومات الخاصة ب 30409

 يوفر االيزو 30414 إرشادات لتقارير رأس المال البشري الداخلية والخارجية. والهدف هو النظر في
 مساهمة رأس المال البشري في المنظمة وجعلها شفافة من أجل دعم استدامة القوى

 العاملة. ينطبق على جميع المنظمات ، بغض النظر عن نوع أو حجم أو طبيعة أو مدى تعقيد
العمل ، سواء في القطاع العام أو الخاص أو التطوعي ، أو منظمة غير هادفة للربح

 يهدف هذا المعيار إلى توفير بيانات ذات مغزى وقابلة للمقارنة ومتسقة إلى مجالس ا�دارة
 والمستثمرين حول رأس المال البشري ، إذا كان هذا يساعد في جذب انتباه المستثمرين الجاد

لرأس المال البشري ، فسوف يجلب طاقة جديدة لوظيفة الموارد البشرية

 تتضمن إرشادات االيزو 30414 الخاصة بإعداد تقارير رأس المال البشري �صحاب المصلحة
 الداخليين والخارجيين معظم العناصر الرئيسية المشاركة في مشاركة المؤسسة والتي

ستجذب انتباه كبار المستثمرين والمديرين التنفيذيين المهتمين با�داء المالي المستدام

محتوى المعلومات الخاصة ب 30414

يغطي معيار رأس المال البشري مجاالت الموارد البشرية ا�ساسية مثل

فوائد تطبيق االيزو 30409

االمتثال وا�خالق
التكاليف

التنوع
القيادة

الثقافة التنظيمية
الصحة التنظيمية والسالمة والرفاهية

ا�نتاجية
التوظيف والتنقل والتحول

المهارات والقدرات
التخطيط لتعاقب الموظفين

توافر القوى العاملة



 شهادات ا�يزو

 أيزو 17100 : 2015 هو المعيار المعترف به دولًيا لخدمات الترجمة وقد تم إنشاؤه لالستجابة لحاجة
 السوق لمعيار مقبول عالمًيا. يوفر متطلبات العمليات ا�ساسية والموارد والجوانب ا�خرى

 الالزمة لتقديم خدمة ترجمة عالية الجودة تفي بالمواصفات المعمول بها. المعيار ال ينطبق
على المترجمين الفوريين

 إثبات توافق خدمات (TSP) يوفر تطبيق أيزو 17100 : 2015  أيًضا كيف يمكن لمزود خدمة الترجمة
 الترجمة المحددة مع أيزو 17100 : 2015  وأن عملياته وموارده لتقديم خدمة الترجمة ستلبي

العمالء والمواصفات ا�خرى المعمول بها

 يدمج معيار أيزو 17100  المصطلحات المستخدمة في مجال الترجمة ، من خالل إنشاء هيكل
 قياسي لخدمات الترجمة. يبسط التفاعل بين العمالء والمترجم من حيث احتياجاتهم

التعاقدية

فوائد شهادة أيزو 17100  للمؤسسة

 يعطي الثقة في أن المترجمين المحتملين يعملون وفًقا لمعيار معترف به ويلتزمون بالحفاظ
على تلك المعايير في الصناعة

 إثبات قدرة الشركة على تقديم خدمة عالية الجودة من خالل نظام يمكن تتبعه بالكامل ، مما
يضمن دعم ملفات الحالة بالكامل واسترجاعها وعدم فقدان العمل المهم

 يقلل من الحاجة إلى قضاء الوقت في التحقق من المؤهالت وسجالت التطوير المهني 
المستمر للموظفين المستقلين للتأكد من استيفائهم للمعايير

 يضمن أن قضايا العمالء تتم إدارتها وتنسيقها وفحصها للتأكد من دقتها من قبل مدير حالة
مؤهل - مما يلغي هامش الخطأ و / أو شكاوى العمالء

 زيادة ثقة العمالء وإعطاء الطمأنينة للعمالء المحتملين بأنك تتبع معياًرا متخصًصا معترًفا به
أثناء قيامك بمتطلبات الترجمة الخاصة بهم

 تأكد من توظيف موظفين مؤهلين بشكل مناسب - كل من المترجمين الفوريين
والتحريريين مؤهلين للقيام بالمهمة بشكل احترافي وفعال وفًقا �حدث معايير الصناعة

 رفع الروح المعنوية والتحفيز حيث قام الموظفون بتحديد العمليات وا�جراءات التي تؤدي إلى
تقديم خدمة عالية الجودة ومتسقة

معيار ا�يزو 17100

متطلبات خدمات الترجمة

خدمات ترجمة أيزو  17100 - متطلبات خدمات الترجمة



 شهادات ا�يزو

 يوفر ا�يزو 10002 المبادئ التوجيهية لعملية معالجة الشكاوى المتعلقة بالمنتجات والخدمات
  داخل المنظمة ، والتي تشمل التخطيط والتصميم والتطوير والتشغيل والصيانة والتحسين

 ويمكن استخدام عملية معالجة الشكاوى الموضحة كإحدى عمليات نظام إدارة الجودة
الشامل

 ا�يزو 10002 مخصص لالستخدام من قبل أي مؤسسة ، بغض النظر عن نوعها وحجمها ، أو
 المنتجات والخدمات المقدمة. وهي أيًضا لالستخدام من قبل المنظمات في جميع المجاالت. ال

ينطبق ا�يزو 10002: 2018 على النزاعات المحالة لحلها خارج المنظمة أو للنزاعات المتعلقة بالعمل

فوائد شهادة أيزو 10002

 من خالل تنفيذ ا�يزو 10002، سيغطي الجوانب التالية ويحسن عملية معالجة الشكاوى من خالل
ما يلي

 تعزيز رضا العمالء من خالل خلق بيئة تركز على العمالء باستخدام مالحظات العمالء (بما في
 ذلك الشكاوى) ، وحل أي شكاوى يتم تلقيها ، وتحسين قدرة المؤسسة على تحسين

منتجاتها وخدماتها ، بما في ذلك خدمة العمالء
 

 مشاركة والتزام ا�دارة العليا من خالل االستحواذ الكافي وتوافر الموارد ، بما في ذلك التدريب
على الكفاءة والتطوير

 
إيجاد ومعالجة احتياجات وتوقعات أصحاب الشكوى

 
تزويد أصحاب الشكوى بعملية شكاوى مفتوحة وفعالة وسهلة االستخدام

 
 تحليل وتقييم الشكاوى من أجل تحسين جودة المنتجات والخدمات ، بما في ذلك خدمة

العمالء
 

تدقيق عملية معالجة الشكاوى
 

مراجعة فعالية وكفاءة عملية معالجة الشكاوى
 

يوفر لك ا�يزو 10002 إرشادات لتصميم نظام فريد �دارة الشكاوى
 

تحقيق الكفاءة التشغيلية لتحديد اتجاهات وأسباب الشكاوى
 

حل المزيد من الشكاوى من خالل اعتماد نهج أكثر تركيًزا على العمالء
 

معيار ا�يزو 10002

إرضاء العمالء ومعالجة
الشكاوى في المنظمات 

(ا�يزو  10002(إرضاء العمالء ومعالجة الشكاوى في المنظمات



 شهادات ا�يزو

 تحدد ا�يزو  21001: 2018 متطلبات نظام إدارة المؤسسات التعليمية (نظام إدارة المنظمات
التعليمية) وعندما تكون هذه المنظمة

 
 تحتاج إلى إثبات قدرته على دعم اكتساب وتطوير الكفاءة من خالل التدريس أو التعلم أو

البحث
 
 تهدف إلى تعزيز رضا المتعلمين والمستفيدين ا½خرين والموظفين من خالل التطبيق الفعال

 لنظام مراقبة المؤسسات التعليمية (نظام إدارة المنظمات التعليمية) ، بما في ذلك عمليات
تحسين النظام وضمان التوافق مع متطلبات المتعلمين والمستفيدين ا½خرين

 
تستعد ليكون لها تأثير كبير على العناصر الحاسمة لضمان الجودة في التعليم العالي

 جميع متطلبات ا�يزو  21001: 2018 عامة وتهدف إلى أن تكون قابلة للتطبيق على أي منظمة
 تستخدم منهًجا لدعم تطوير الكفاءة من خالل التدريس أو التعلم أو البحث ، بغض النظر عن

 النوع أو الحجم أو طريقة التسليم أو المنظمات التعليمية داخل المنظمات ا�كبر التي ال
 يتمثل نشاطها ا�ساسي في التعليم ، مثل أقسام التدريب المهني وال تنطبق على

المؤسسات التي تنتج أو تصنع المنتجات التعليمية فقط

على ما يلي EOMS تشمل مزايا شهادة ا�يزو  21001

 يوفر ا�يزو  21001 إطاًرا يضمن أن مقدمي التعليم يقدمون أعلى جودة للتعليم المتاح
للمتعلمين

 
توفير تدريب شخصي واستجابة فعالة لجميع المتعلمين

 
 سيمكنك من تقديم خدمات تعليمية أكثر فعالية وكفاءة ، مما يوفر تجربة مخصصة لكل

متعلم ، مع دعم ا�شخاص ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة
 
 يساعد ا�يزو  21001 المؤسسات التعليمية على ضمان حصول المتعلمين على الجودة المطلوبة

من التعليم ، مع تحسين إنتاجية المتعلم وسالمته ورفاهيته
 

نهج وعملية مستمرة �ثبات الكفاءة وأداة لتحسينها
 

 تعزيز التنافسية والمصداقية - من خالل تنفيذ نظام إدارة المنظمات التعليمية الفعال ،
والذي يكمل النهج المتمركز حول المتعلم

 
 النمو المستدام - يتعامل نظام إدارة المنظمات التعليمية القوي مع التحديات الرئيسية

لقطاع التعليم ، مما يجعلك في وضع أفضل للتقييم وتحقيق الفرص الجديدة
 

تعزيز سمعة المؤسسة التعليمية
 

 يحدد ا�يزو  21001 سياسة المنظمة التي تدعم مهمة المنظمة التعليمية ورؤيتها أثناء تحديد
 أهداف المنظمة التعليمية في الوظائف والمستويات والعمليات ذات الصلة الالزمة لنظام إدارة

المنظمات التعليمية

 تحديد متطلبات المنتجات والخدمات التعليمية بما في ذلك المتطلبات ا�ضافية لتعليم ذوي
االحتياجات الخاصة

معيار ا�يزو 21001

نظام إدارة المنظمات
التعليمية 

(ا�يزو  21001: 2018 (نظام إدارة المنظمات التعليمية



 شهادات ا�يزو

من خالل تطوير نظام إدارة المخاطر لمراعاة ما هو غير متوقع في إدارة المخاطر والتقييم
 المستمر وتحديث عروضهم التي من شأنها أن تخلق إمكانيات للنجاح على المدى الطويل 

 للمؤسسة وتحسين عملياتها. ا�يزو 31000 هو معيار دولي يوفر مبادئ وإرشادات لÜدارة الفعالة
 للمخاطر ، وهو يحدد نهًجا عاًما �دارة المخاطر ، والذي يمكن تطبيقه على أنواع مختلفة من

 المخاطر (المالية ، ومخاطر السالمة ، ومخاطر المشروع) واستخدامها من قبل أي نوع من
المؤسسات

 من خالل 11 مبدأً فريًدا ، تحدد ا�يزو 31000 إطاًرا يمكن أن تستند إليه النماذج الالحقة للمعيار ،
وتوضح أهمية إدارة المخاطر وتوفر التعليمات ا�ساسية لهيكلة نظام إدارة المخاطر

 يجب أن تساعد المؤسسات على زيادة احتمالية تحقيق ا�هداف ، وتحسين تحديد الفرص
 والتهديدات وتخصيص الموارد واستخدامها بشكل فعال لمعالجة المخاطر ، كما أنها تساعد

 في توحيد الخطوات التي تتخذها لتقييم وإدارة المخاطر ، مما يترك لك سير عمل رسمي
وموحد

فوائد شهادات ا�يزو 31000
 

 ا�يزو 31000 هي عملية منهجية ومنطقية �دارة المخاطر وتستخدم منهجية تركز على رؤية
الشركة ورسالتها وأهدافها

 
 ركز على ا�هداف: باتباع أفضل الممارسات الدولية في تقييم المخاطر ، من المرجح أن تحقق

أهدافك
 
 انخفاض التكاليف: من خالل التحليل المكثف للمخاطر ، فإنك تزيد من فرصك في اتخاذ قرارات

جيدة على الفور ، مما يقلل الكثير من التكاليف غير الضرورية
 

 حتى إذا كانت المنظمة لديها بالفعل عملية رسمية �دارة عدم اليقين ، يجب على ا�يزو 31000
إجراء مراجعة نقدية لممارساتها وعملياتها الحالية

 
 ثقافة الوعي بالمخاطر: يتأكد المعيار من اتخاذ قرارات مستنيرة على جميع المستويات على

سبيل المثال عند تخصيص الموارد
 
 سمعة أقوى: ُتظهر المنظمة التي تنفذ المبادئ التوجيهية من ا�يزو 31000 للعالم الخارجي أنها

ال تحدد المخاطر فحسب ، بل تقوم أيًضا بتحليلها والتحكم فيها
 
 اكتشاف الفرص: تؤكد ا�يزو 31000 المنقحة أن المخاطر ليست بالضرورة سلبية ، ولكن يمكن أن

يكون لها أيًضا تأثير إيجابي على أهدافك
 

بناء الثقة في إدارة مخاطر المساهمين
 

يحسن أداء ومقاومة نظام ا�دارة
 

يحمي شركتك أثناء نموك من خالل االستجابة الفعالة للتغيير

معيار ا�يزو 31000

نظام إدارة المخاطر

يوفر مبادئ وإطار عمل وعملية �دارة المخاطر ، ويمكن استخدامه
من قبل أي مؤسسة بغض النظر عن حجمها أو نشاطها أو قطاعها 



 شهادات ا�يزو

 تحدد ا�يزو 29993: 2017 متطلبات خدمات التعلم خارج التعليم الرسمي ، بما في ذلك جميع
 أنواع التعلم مدى الحياة (مثل التدريب المهني والتدريب داخل الشركة ، سواء باالستعانة

(بمصادر خارجية أو داخلًيا

 ا�يزو 29993 مخصص أساًسا لمقدمي خدمات التعليم غير النظامي ومعاهد التدريب
 ومقدمي خدمات التعلم ، مع أنها ال تستهدف المدارس والكليات والجامعات التي تقدم

 خدمات التعلم كجزء من نظام التعليم الرسمي ، ولكنها قد تكون مفيدة لهم كأداة
للتفكير والتقييم الذاتي

 وحيث أن تحديد أهداف التعلم وتقييم الخدمات هي السمات الرئيسية لهذه ا�نواع من
 الخدمات هي وأنها تنطوي على التفاعل مع المتعلم

 حيث يمكن أن يكون التعلم مباشر ، بوساطة التكنولوجيا أو التعلم ا�لكتروني ، أو مزيج من
 كليهما ، وتشمل هذه أي خدمات تعليمية يقدمها مزود خدمة التعلم والموجهة للمتعلمين

أنفسهم ، وكذلك إلى الرعاة الذين يحصلون على الخدمات نيابة عن المتعلمين

 وفي الحاالت التي يكون فيها مقدم خدمة التعلم جزًءا من مؤسسة تقدم منتجات (مثل
 السلع والخدمات) با�ضافة إلى خدمات التعلم ، فإن ا�يزو 29993: 2017 ينطبق فقط على

خدمات التعلم

فوائد شهادة ا�يزو 29993 لمقدمي خدمات التعلم

 يقر المعيار بأهمية القرار المستنير للمتعلم بشأن استخدام خدمات التعلم من خالل تحديد
المتطلبات للحصول على المعلومات التي سيتم توفيرها للمتعلمين والجهات الراعية أيًضا

 
 مواءمة العناصر المختلفة لخدمات التعلم ، بما في ذلك ا�عالن والمعلومات المقدمة

 للمتعلمين وتحليل االحتياجات والتصميم والتقييم بهدف تحسين فعالية وكفاءة وشفافية
خدمات التعلم

 
تعزيز مصداقية خدمات التعلم للمنظمات

 
قدم نموذًجا لتحسين خدمات التعلم التي يمكن مشاركتها داخل المنظمة

 
توفير أداة معترف بها دولًيا توضح موثوقية وجودة الخدمات التعليمية

معيار ا�يزو 29993

خدمات التعلم
خارج التعليم الرسمي 

ا�يزو 29993: 2017 خدمات التعلم خارج التعليم الرسمي



 اعتماد المختبر أو اعتماد هيئة التفتيش هو تقييم من طرف ثالث لمختبر المعايرة أو االختبار،
 وهيئة الفحص من قبل هيئة االعتماد، لتقييم مدى امتثاله لمتطلبات معايير ا�يزو/ آي إي سي

وأي سياسات اعتماد قابلة للتطبيق

 تعتبر اكتيف بيزنس سليوشنز الشركة االستشارية المفضلة العتماد المختبرات وفًقا لمعيار ا�يزو
 17025 في جميع أنحاء الشرق ا�وسط. نقدم مستوًى عال من الخدمة واالستشارات يغطي التدريب

والتوثيق ومساعدة التنفيذ والتدقيق الداخلي ومساعدة عملية االعتماد

تطوير وتنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة
تطوير وتنفيذ عملية عمل حقيقية لكل اختبار

تحديد وتنفيذ بيانات الطرق العالمية المناسبة لكل اختبار
تطوير كادر فني مؤهل ومدرب

إنتاج سجالت توضح التوافق مع متطلبات ا�يزو 17025
تحديد نطاق االعتماد

إجراء تحليل لعدم اليقين في القياس
إجراء مقارنة بين المختبرات الختبارك

وضع دليل حول برنامج معايرة المعدات
تحضير الموظفين لمواجهة مجلس االعتماد

إجراء تدريب مناسب لموظفيك
تنفيذ جدول التدقيق الداخلي والتدقيق في المراقبة

العمل كجهة خارجية متخصصة في المختبر/مجلس استشاري عالي الجودة أو قسم إدارة الجودة

االعتراف الوطني والدولي
قبول الجمهور والصناعة

ضمان للعمالء الممارسة المخبرية الجيدة
يوفر معادلة عالمية

يوفر إمكانية المقارنة في القياسات
يمكن لصناع القرار االعتماد على نتائج االختبار

يحفز العاملين
يضمن دعًما أفضل في حالة الطعن القانوني

يوفر ا�موال با�داء الصحيح من المرة ا�ولى

االعتماد

فوائد االعتماد

ا�يزو17025، المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة
لالستشارات والتدريب

استخدام نهج أيه بي أس  للحصول على اعتماد ا�يزو 17025 للمختبر يشمل



 يهدف معيار ا�يزو 15189 إلى إنشاء مقياس قياسي للجودة في المختبرات الطبية، وقد طور
المعيار مبادرات لتعزيز الكفاءة والمسؤولية في عمليات المختبرات الطبية والمعدات والنتائج

 اكتيف بيزنس سليشونز هي الشركة االستشارية المفضلة العتماد المختبر الطبي أيزو 15189في
 منطقة الشرق ا�وسط. سنحصل على اعتماد المختبر الخاص بك بسرعة. يتمتع مستشارونا

بمعرفة واسعة بالعمل مع هيئات االعتماد المختلفة العتماد نظام إدارة المختبرات الطبية

تطوير وتنفيذ معيار ا�يزو 15189
 تحليل مفصل �جراءات المختبرات الطبية في محاولة للتأكد من أنه تم تحديد

جميع نقاط الضعف
 تقارير التقييم التفصيلية لنظام إدارة الجودة الحالي با�ضافة إلى تقارير المراقبة

والتقييم ا�خرى
تطوير وتنفيذ عملية عمل حقيقية لكل اختبار

تحديد وتنفيذ بيانات الطرق العالمية المناسبة لكل اختبار
تطوير الموظفين ا�كفاء عملًيا والتدريب المناسب لموظفيك

إنتاج سجالت توضح التوافق مع متطلبات ا�يزو 15189
تحديد نطاق االعتماد

إجراء تحليل عدم اليقين في القياس ودليل برنامج معايرة المعدات
تجهيز موظفيك لمواجهة مجلس االعتماد

إجراء جدول للتدقيق الداخلي ومراجعة الحسابات
 العمل كجهة خارجية متخصصة في المختبر/مجلس استشاري عالي الجودة أو

قسم إدارة الجودة

يحسن نتائج االختبار والكفاءة ؛
 االعتراف الوطني والدولي وصورة مرموقة لمؤسستك من خالل نظام ضمان

الجودة وا�دارة ؛
قبول الجمهور والصناعة على الصعيد العالمي

ضمان للعمالء الممارسة المخبرية الجيدة
 تعزيز الممارسات المعملية الحديثة التي تشمل االحتراف والخبرة في توصيل

ا�نشطة الطبية في المختبرات
يوفر صاحب التأمين عالوة أقل للمنظمات المعتمدة

توفير إمكانية المقارنة في القياسات
يمكن لصناع القرار االعتماد على نتائج االختبار
يضمن دعًما أفضل في حالة الطعن القانوني

يوفر ا�موال با�داء الصحيح من المرة ا�ولى

 ا�يزو15189، المختبرات الطبية - متطلبات الجودة والتدريب
واالستشارات

استخدام نهج أيه بي أس للحصول على االعتماد ا�يزو  15189 للمختبر يشمل

فوائد االعتما



 أيزو 17020 هو إجراء اعتماد هيئة التفتيش الذي تعترف به هيئة رسمية بأن هيئة التفتيش
 مختصة ومحايدة للقيام بخدمة التفتيش وفقا لهدف االعتماد هو ضمان جودة خدمة التفتيش

.من هيئة الفحص وكذلك لتجنب تكرار الفحص
 أي بي أس هي الشركة االستشارية المفضلة العتماد المختبرات أيزو 17020في جميع أنحاء الشرق 
 ا�وسط. سنحصل على اعتماد مؤسستك بسرعة. يتمتع مستشارونا بمعرفة واسعة بالعمل مع

هيئات االعتماد المختلفة العتمادات نظام إدارة هيئات التفتيش

تطوير وتنفيذ معيار ا�يزو 17020
متطلبات االستقالل والنزاهة واالمتثال

طرق وإجراءات التفتيش
التعامل مع عناصر وعينات التفتيش

التحكم في السجالت
إجراء التدريب المناسب لموظفيك

تحديد نطاق االعتماد
إجراءات حماية سالمة البيانات التي تنتجها المؤسسة

إجراء ضمان أمن البيانات التي تنتجها المؤسسة
إجراءات أداء عمليات التفتيش وتجنب تدهور أو تلف عناصر التفتيش

إعداد موظفيك لمواجهة مجلس االعتماد
إجراء التدريب المناسب لموظفيك

إجراء جدول للتدقيق الداخلي
إجراء تدقيقات المراقبة السنوية الخاصة بك

العمل كجهة خارجية مهنية / مجلس استشاري للجودة أو قسم إدارة الجودة

تتمتع هيئة التفتيش المعتمدة من أيزو 17020 بميزة محددة على المنافسين
إرساء الثقة با�دارة والعمالء في النتائج وكذلك التقارير وتوسيع ثقة العمالء وكذلك الحصة السوقية

االعتراف والمصداقية الدولية
تحليل مقارن للبيانات وكذلك االحتفاظ بالسجالت بشكل مثالي

مستوى معزز من التحفيز والتعاون واالتقان واليقظة النوعية بما في ذلك الكفاءة
تعزيز الفعالية وا�نتاجية والكفاءة ا�لكترونية في عمليات هيئات التفتيش الشاملة

إعطاء إرشادات وتحكم أفضل لصيانة ا�دوات، والحفاظ على سجالت التفتيش وما إلى ذلك
سيطرة أكبر على ا�جراءات وا�نشطة في جميع أنحاء هيئات التفتيش

التوفير من حيث الوقت والمال بسبب انخفاض أو إزالة إعادة الفحص أو إعادة العمل وما إلى ذلك
يوفر صاحب التأمين عالوة أقل للمنظمات المعتمدة

أيزو 17020 لالستشارات والتدريب

فوائد االعتماد

استخدام نهج أي  بي أس للحصول على االعتماد ا�يزو  17020 للمختبر يشمل



 تؤكد معايير ا�يزو على أهمية عمليات المراجعة كأداة إدارية لرصد والتحقق من التنفيذ الفعال
 لنظام إدارة المنظمات، سواء كان ذلك الجودة، أو البيئة، أو الصحة والسالمة المهنية، أو معيار

إدارة أمن المعلومات، أو نظام إدارة سالمة ا�غذية، أو نظام تحليل المخاطر أي معايير ا�يزو أخرى

 نحن شركاء معتمدون لمراجعة تقييم البائعين لمعظم المنظمات الدولية، ويمكننا تقديم
 تدقيقات غير متحيزة لشهادة البائعين، وتقييم الموردين، ومراجعة امتثال المشروع، والتدقيق

الداخلي، ومراجعات تقييم الثغرات، وما إلى ذلك

 يتعين على المنظمات المعتمدة وفًقا لمعيار ا�يزو، أو في عملية االعتماد، إجراء عمليات مراجعة
 داخلية على فترات دورية. يمكن إجراء عمليات المراجعة الداخلية من قبل الموظفين داخل

المنظمة، ومع ذلك، يمكن أيًضا "االستعانة بمصادر خارجية" - إلى منظمة مختصة مثل أيه بي أس

 الغرض من مراجعة الحسابات هو العثور على الفجوات بين نظام إدارة المؤسسة ومعايير ا�يزو
 التي يهدفون إلى التوافق معها أو الحصول على اعتمادها. يجب أن تحدد نتائج تحليل الحسابات،

 فقرة بفقرة، ما هي متطلبات المعايير المحددة التي ال يتم استيفاؤها أو التي ال يمكن التحقق من
أنها مستوفاة ؛ وما يجب استكماله لتلبية هذه المتطلبات

 تسعى عمليات مراجعة الحسابات إلى تحسين العمليات المختارة من خالل تحديد كيفية أدائها
 مقابل المعايير المحددة، ومن بين الفوائد التي تعود عليها التركيز المكثف على العمليات

 المحددة. وهذا يعني أن المراجع قد يقضي يوًما واحًدا أو أكثر في عملية واحدة، لمراجعة جميع
 جوانبها، من ا�على إلى ا�سفل، ضمن المعايير المحددة. ال بد لمثل هذه الممارسة أن يجد العديد

من الفرص لتحسين العملية بطريقة ملحوظة

 تقوم عمليات مراجعة المنتج بتقييم المنتج الفعلي أو سلسلة المنتج أو ا�جزاء أو مكونات
 المنتج وفًقا لمواصفات معينة، وهي معايير المراجعة. تسعى عمليات مراجعة المنتج إلى معرفة

 ما إذا كان المنتج يفي بالمتطلبات الدقيقة الواردة في المعايير المستخدمة، أو إذا كان أداء المنتج
 كما هو متوقع. يمكن أن تكون تلك المتطلبات مفروضة ذاتًيا، أو مطلوبة من قبل العمالء، أو

متطلبات حكومية، أو صناعية

 يسعى مراجعة المورد إلى التحقق فعلًيا أو في موقع  مباني المورد من أنه يمتثل لمعايير محددة.
 توفر عمليات المراجعة هذه يقيًنا من أن المورد / البائع لديه القدرة على توفير المنتجات و / أو

 الخدمات لمؤسستك، والتي تلبي الجودة الخاصة بك، أو البيئة، أو السالمة، أو أمن المعلومات، أو
التسليم في الوقت المحدد، أو المتطلبات أو المعايير ا�خرى حسب االقتضاء

خدمات المراجعة

المراجعة الداخلية

مراجعة الحسابات

عملية مراجعة الحسابات

مراجعة المنتج

مراجعة  الموردين

تشمل خدمات التدقيق لدينا ا�نواع التالية من عمليات التدقيق



 معايير ا�يزو هي طريقة مجربة ومختبرة للعمل بكفاءة وفعالية أكبر. فهي تساعد المؤسسات
.على تحسين أدائها وتقليل مخاطرها ومساعدتها على أن تكون أكثر استدامة

 خدمات رعاية أنظمة إدارة ا�يزو هي خدمة االستعانة بمصادر خارجية محترفة حيث نعمل معك
 لتحديد وتصميم مجموعة خدمات الصيانة لتلبية احتياجاتك الحصرية بناًء على متطلباتك، يمكن

 لمستشار ا�يزو لدينا العمل على نظامك على أساس أسبوعي أو شهري أو ربع سنوي أو سنوي
 .على أساس التكلفة االسمية مقارنة مع محترف الجودة أو المدقق الداخلي بدوام كامل

 يمكن أن يوفر نظام ا�دارة وفًقا لمعايير ا�يزو مجموعة من أدوات التسويق وا�عمال القوية
 للمؤسسات من جميع ا�حجام. يمكنك استخدامها لتحسين أدائك وإدارة المخاطر التي تواجهها

أثناء العمل بطرق أكثر كفاءة واستدامة

 
 تحليل الثغرات، تحليل المخاطر، تحليل السالمة والمخاطر، تحليل استمرارية ا�عمال، مراجعة

.الطاقة، تحليل آثار الجانب البيئي، تقييم مخاطر أمن المعلومات، إلخ
 تنفيذ وإدارة أنظمة إدارة ا�يزو الخاصة بك. نحن نقدم مجموعة واسعة من خدمات أنظمة ا�دارة
 التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر نظام إدارة الجودة ونظام ا�دارة البيئية ونظام الصحة

 والسالمة المهنية ونظام إدارة أمن المعلومات ونظم إدارة استمرارية ا�عمال وأنظمة إدارة مكافحة
 الرشوة ونظام إدارة الطاقة ونظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ونظام إدارة سالمة الغذاء

  وتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة وممارسات التصنيع الجيدة وغيرها
صيانة وتحديث وتحسين سياسات وإجراءات وثائق نظام إدارة الشركة

تحفيز/ تدريب لتوعية الموظفين الجدد
تقييم االمتثال وتحديث السجالت القانونية

إجراء المراجعة الداخلية، تدقيق الموردين، اجتماعات المراجعة ا�دارية
دعم العمالء الحصري

خدمات رعاية أنظمة إدارة ا�يزو

تشمل مجموعة خدماتنا

مزايا خدمات إدارة ا�يزو من قبل مستشار ا�يزو المدرب

 
 صيانة كبيرة موفرة للتكاليف لنظام إدارة ا�يزو الخاص بك عن طريق مستشار ا�يزو ذو التدريب

العالي بغض النظر عن حجم المؤسسة
الحد من مخاطر ا�عمال وتحسين أداء عملك

تصبح أكثر استدامة
 في االقتصاد العالمي ل¸سواق والتكنولوجيات الجديدة الناشئة بسرعة، تساعد المعايير في وضع

القواعد وإنشاء ا�طر، مما يسهل االبتكار بنجاح
 النجاح هو كل شيء عن أدائك على كل مستوى في مؤسستك. تعزز معايير ا�يزو ثقافة التحسين

المستمر

االستعانة بمصادر خارجية لصيانة نظام إدارة ا�يزو الخاص بك توفر

استشارات نظام إدارة االستعانة بمصادر خارجية وخدمات المراجعة

"ا�دارة تقوم با�مور بشكل صحيح، والقيادة تفعل ا�شياء الصحيحة"
"الجودة مجانية، ولكن أنظمة ا�دارة التي تزداد ليست كذلك"

"يعمل الناس في النظام، وتقوم ا�دارة بإنشاء النظام"
"أصبحت خدمات إدارة ا�يزو سهلة "

يرجى تحديد اقتباس من هذه االقتباسات أو تقديم واحد أفضل إذا لزم ا�مر

:

:



 ستعين ايه بي سي لالستشارات التجارية مستشار ا�يزو ديناميكي محترف يعمل معك على
 أساسيات المستمرة  لمساعدتك في تنفيذ وصيانة نظام إدارة ا�يزو الخاص بك. سيضمن

 االستشاري اتباع العمليات وا�جراءات الموثقة واالحتفاظ بالسجالت المناسبة وفًقا لمتطلبات
.نظام ا�دارة الخاص بك

كيف ستعمل؟

 سيتم تحديد التكلفة وفًقا للمتطلبات المسبقة للموافقة عليها، وستكلفك أقل بكثير من
محترفين الجودة و/ أو المدقق الداخلي بدوام كامل

سيتم االتفاق على خطة السداد لتناسب متطلباتك الفردية
 بشكل عام سيكلفك ثلث الراتب السنوي للمدقق الداخلي وهو يعتمد حصرًيا على حجم"

"المؤسسة

كم يكلف؟

المركز الرئيسي: طريق أنس بن مالك، حي الملقا
الرياض، المملكة العربية السعودية

المكتب الفرعي: مجمع ار أبراج بحيرات الجميرا
شارع الشيخ زايد دبي، ا�مارات العربية المتحدة

اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات وجلسة استشارية
مجانية مع الخبراء التقني 

:

:



 تم تصميم برامج التدريب الخاصة بنا خصيًصا للتعامل مع تطوير الموظفين المنتظميين وتعزيز الكفاءة الموجهة نحو العمل لجلب
 أفضل المواهب من فريقك. برامجنا التدريبية مخصصة بنسبة ٪100 لتلبية االحتياجات الخاصة لمؤسستك. إنها شاملة ومع ذلك يتم

 تقديمها بأبسط منهجية ومليئة بالتفاعالت التي تتكون من العروض التقديمية للصفوف، والمراجعات المفترضة، والمهام، ولعب ا�دوار،
واالمتحانات ، وما إلى ذلك

تدريب موظفي الشركة

يزو -9001 دورة المراجع الداخلي
أيزو14001 -  دورة المراجع الداخلي

أيزو 45001 -  دورة المراجع الداخلي
أيزو -22000 دورة المراجع الداخلي
أيزو -27001 دورة المراجع الداخلي

أيزو 13485 - دورة المراجع الداخلي
أيزو 17025 - دورة المراجع الداخلي
أيزو 15189 - دورة المراجع الداخلي

نظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة - دورة المراجع الداخلي
أيزو 22301 - دورة المراجع الداخلي
أيزو 37001 -  دورة المراجع الداخلي
أيزو -16949 دورة المراجع الداخلي

اتحاد التجزئة البريطاني  - دورة المراجع الداخلي
أيزو 28000 - دورة المراجع الداخلي
أيزو 39001 - دورة المراجع الداخلي
أيزو 50001 - دورة المراجع الداخلي

أيزو 55001 - دورة المراجع الداخلي
أيزو 20000 - دورة المراجع الداخلي

أيزو 9001 - دورة المراجع الرئيسي

دورة القيادة الدفاعية
دورة إدارة الكوارث

دورة السالمة الكهربائية
دورة إدارة الطوارئ
دورة خطة ا�خالء

دورة تدريبية في ا�سعافات ا�ولية
دورة النظافة الداخلية

دورة التحقيق في الحوادث
دورة معهد السالمة والصحة المهنية

دورة الصحة والسالمة المهنية
دورة تصريح العمل

دورة خطة الوقاية من الحرائق
دورة تدريبية حول تحليل المخاطر

دورة السالمة في علوم الشيخوخة
دورة العمل في المرتفعات

التدريب على التوعية ا�ساسية بالصحة والسالمة والبيئة
التدريب على التحقيق في الحوادث

التدريب على تحليل المخاطر
تدريب طرق البيانات

التدريب على خطة الوقاية
تدريب تصريح العمل

تدريب صحيفة بيانات سالمة المادة
تدريب مراقبي الحريق

تدريب طفاية حريق

أيزو 14001 - دورة المراجع الرئيسي
أيزو 45001 - دورة المراجع الرئيسي
أيزو 22000 - دورة المراجع الرئيسي
أيزو 27001 - دورة المراجع الرئيسي

أيزو 13485 - دورة المراجع الرئيسي
أيزو 22301 - دورة المراجع الرئيسي

أيزو 37001 - دورة المراجعي الرئيسي

دورات المراجع الداخلي

دورات المراجعين الرئيسيين

دورات الصحة والسالمة
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تواصل معنا

استشارات ا�عمال    شهادة أيزو    تدريب موظفي الشركات    خدمات المراجعة    استشارات االعتماد     خدمات رعاية ا�يزو

504 5025 11 669+
333 506 995 669+
info@absiso.com

www.absiso.com

المكتب الرئيسي: طريق أنس بن مالك، حي الملقا، الرياض، المملكة العربية السعودية

مكتب الفرع: أبراج بحيرة الجميرا، شارع الشيخ زايد ، دبي ، ا�مارات العربية المتحدة
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