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ماطر بن عوٌض الظفٌري / عاٌض بن نافع الرحٌلً والمساعد للشئون التعلٌمٌة سعادة / سعادة مدٌر التعلٌم بحفر الباطن 

رافع بن رسن العنزي ورئٌس مجلس االدارة والرئٌس التنفٌذي للبورد الدولً / وسعادة مدٌر التدرٌب واالبتعاث سعادة 

    9001الخلٌجً للجودة فى حفل التؤهٌل للحصول علً شهادة االٌزو 
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 نطبق انعًم

––––



: انتحهيم انتنظيًي : أوالً   
•‘‘

‘

•

•

•

•



انفنيانتحهيم : ثبنيًب   

 املمبرنت املزجعيت: ثبنثًب  

•

•



: انتحهيم االسرتاتيجي : رابعًب   

•

•

•



 يزاحم انتنفيذ
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 انتسىيميتإعذاد انذراسبث 

‘



ا االسرتاتيجي نهتسىيك انتخطيط 
ً
 وانبحىثعهي انذراسبث يعتًذ



 واملنتجبثإعذاد اخلطط اإلعالنيت وانرتوجييت نهسهع 



 واملبيعبثإعذاد أنظًت انتسىيك 







وين هذه األنظًت



تببع األنظًت



تببع األنظًت



WRAP

ETI

BSCI

FTM

تببع األنظًت



LEEDمعٌار رئاسة الطاقة والتصمٌم البٌئً  -20

تببع األنظًت

LEED



تببع األنظًت
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 نظى اإلدارة انبيئيت 14001أيشو 

•

•

•

•

•

•

•

•





:يشــًم 9001:2015فىائذ نظبو إدارة اجلىدة أيشو   



 يشــًم 9001:2015نظبو إدارة اجلىدة أيشو تببع فىائذ 



 26000يعيبر املسئىنيت اجملتًعيت أيشو 



 26000يعيبر املسئىنيت اجملتًعيت أيشو 



 26000يعيبر املسئىنيت اجملتًعيت أيشو 





27001أيشو 

ٌتطلب نظام اإلدارة طبقاً للمواصفة 
:من الشـركات  ISO 27001الدولٌة 

هو نظام إدارة ٌعكس التزام المنظمات إلى وجود ( ISMS)نظام إدارة أمن المعلومات 

.ضوابط محددة ألمن المعلومات و ٌتم تنفٌذها بشكل جٌد

تصمٌم وتنفٌذ جناح متماسك وشامل لضوابط أمن المعلومات أو غٌره من سـٌاسـات 
للتصدي لهذه المخاطر التً ( مثل تجنب المخاطر أو نقل المخاطر)التعامل مع المخاطر 

.تعتبر غٌر مقبولة أشكال

هو نظام إدارة ٌعكس التزام المنظمات إلى وجود ضوابط محددة ( ISMS)نظام إدارة أمن المعلومات 
.ألمن المعلومات و ٌتم تنفٌذها بشكل جٌد



:هي ISO 27001 انفىائذ انزئيسيت املرتتبت عهي تطبيك املىاصفت انذونيت
أن تكون بمثابة امتداد للنظام الجودة الحالٌة لتشمل األمن

أن توفر فرصة لتحدٌد وإدارة المخاطر على المعلومات األساسٌة واألصول نظم

توفر الثقة واالطمئنان لشركائها التجارٌٌن والعمالء؛ بمثابة أداة تسوٌقٌة

ٌسمح بإجراء استعراض مستقل وضمان لكم على ممارسات أمن المعلومات

انها مناسبة لحماٌة المعلومات الهامة والحساسة

توثٌق المصداقٌة والثقة واالرتٌاح مع المتعاملٌن مع الشـركة أو الهٌئة من المواطنٌن والعمالء

ٌوضح الوضع األمنً وفقا للمعاٌٌر المقبولة دولٌا



29990أيشو 
:الخدمةخدمات التعلم للتدرٌب والتعلٌم الغٌر رسمً المتطلبات األساسٌة لمزودي 

تحدد المتطلبات 
األساسٌة لمقدمً خدمات 
التعلم فً غٌر مراحل 

.التعلٌم االسـاسـً

الهدف من هذه 
المواصفة الدولٌة هو 
تقدٌم نموذج عام لجودة 

الممارسة المهنٌة 
واألداء، و إٌجاد 

مرجعٌة مشتركة لمقدمً 
الخدمات التعلٌمٌة 

LSPs) ) ًوعمالئهم ف
تصمٌم وتطوٌر وتقدٌم 
التدرٌب الغٌر نظامً، 

.  والتعلٌم والتنمٌة

هذا المعٌار الدولً 
ٌستخدم مصطلح 

بدالً من " خدمات التعلم"
من أجل " التدرٌب"

تشجٌع التركٌز على 
المتعلم ونتائج هذه 

العملٌة، والتؤكٌد على 
مجموعة كاملة من 

الخٌارات المتاحة لتقدٌم 
.الخدمات التعلٌمٌة



29990أيشو 
:ذلكتغطً جمٌع أنواع الخدمات التعلٌمٌة بما فً  29990مواصفة أٌزو 

المدربٌن 
.المسـتقلٌن

مقدمً 
التدرٌب 
.الخاص

المنظمات التً 
تقدم الدورات 

.التدرٌبٌة

أقسـام التدرٌب 
الداخلً فً 
.الشـركات

التعلٌم المفتوح 
التً تقدمها 
.الجامعات

هذه المواصفة الدولٌة تركز على كفاءة مقدم 
وتهدف إلى مساعدة ( LSPs)الخدمة 

المنظمات واألفراد الختٌار مقدم الخدمة 

األفضل و األمثل لتلبٌة احتٌاجاتهم التعلٌمٌة 
.و ضمان تطوٌر الكفاءات والقدرات



31000انذويل إلدارة املخبطز أيشو املعيبر 

.لمعالجة المخاطر التً تهدد عملك

المإسسات التً تدٌر المخاطر بفاعلٌة هً األكثر نجاًحا فً حماٌة نفسها واالستمرار فً 
وٌكمن التحدي الحقٌقً ألي عمل فً القدرة على ممارسة النشاطات والوظائف . تنمٌة أعمالهم

. الٌومٌة بؤفضل شكل مع تعمٌم هذه الممارسات لتشمل أهداف المإسسة الكبرى



إلدارة املخبطز؟ 31000يب املمصىد مبعيبر أيشو 
المعٌار الدولً إلدارة المخاطر، والذي ٌساعد المإسسات  31000ٌعد معٌار بً أس أٌزو 

كما ٌمكن . من خالل المبادئ واإلرشادات العامة التً ٌضعها على تحلٌل المخاطر وتقٌمها
اعتماد هذا المعٌار من جمٌع المإسسات سواء الخاصة أو الحكومٌة وذلك إلمكانٌة تطبٌقه 

.  على مختلف الوظائف كالتخطٌط واإلدارة واالتصاالت وغٌرها

عند تطبٌق المبادئ واإلرشادات الخاصة بمعٌار إدارة المخاطر فً شركتك ستكون قادر على تطوٌر 
الفاعلٌة التشغٌلٌة، وزٌادة ثقة المإسسات الحكومٌة وأصحاب المصالح بشركتك، كما ستتمكن من 

وسٌساعدك تطبٌق هذا المعٌار على تحسٌن أداء الشركة على صعٌد . تقلٌل الخسائر المحتملة
الصحة  والسالمة وعلى بناء نظام قوي قادر على اتخاذ القرارات المناسبة وتشجٌع اإلدارة الوقائٌة 

.  على كافة األصعدة



31000فىائذ ويشايب املعيبر انذويل إلدارة املخبطز أيشو 

تحسٌن الكفاءة 
التشغٌلٌة من 
خالل تطبٌق 
.اإلدارة الوقائٌة

استخدم سٌاسة 
إلدارة المخاطر 
تعمل على تعزٌز 
ثقة العمالء و 
.أصحاب المصالح

تطبٌق ضوابط 
تحلٌل  نظام إدارة 

المخاطر ٌإدي 
إلى خفض 

الخسائر ألدنى 
.مستوى

تحسٌن أداء نظام 
اإلدارة وزٌادة 

.مرونته

زٌادة القدرة على 
االستجابة بفاعلٌة 
للتغٌرات وحماٌة 
العمل أثناء عملٌة 

.التطوٌر



45001  نظبو إدارة انساليت وانصحت املهنيت أيشو  
لتمكن المنشآت بمختلف   OH&Sمتطلبات نظام إدارة السالمة والصحة المهنٌة  45001تحدد المواصفة القٌاسٌة أٌزو 

صورها من توفٌر أماكن عمل صحٌة وآمنة، وذلك بتقدٌم منظومة متكاملة للوقاٌة من إصابات العمل، والوقاٌة من 
.الصحة السٌئة

أي منشؤة ترغب فً إنشاء وتطبٌق نظام إدارة سالمة وصحة مهنٌة،  45001تناسب المواصفة القٌاسٌة أٌزو 
.بهدف تحسٌن السالمة والصحة المهنٌة بها، بغض النظر عن حجمها ونوعها ونوع أنشطتها

بعوامل مهمة تتعلق بالمنظمة مثل سٌاق المنظمة، وعوامل تتعلق باحتٌاجات  45001تهتم المواصفة القٌاسٌة أٌزو 
.وتوقعات عمالئها وأي أطراف ذات عالقة معها

جوانب أخرى للسالمة والصحة المهنٌة مثل صحة ورفاهٌة  45001كما دمجت المواصفة القٌاسٌة أٌزو 
.العمال

http://www.iso-tec.com/wp-content/uploads/2018/04/iso-45001-2.jpg


50001نظبو إدارة يىارد انطبلت أيشو 
بؤي منشؤة إلى  50001ٌهدف تطبٌق معاٌٌر المواصفة العالمٌة أٌزو 

توفٌر أنواع الطاقة المختلفة المستخدمة بها، وهً مواصفة خاصة بإدارة 

الطاقة بؤنواعها الكتساب مهارات ترشٌد الطاقة بؤنواعها، مما ٌوفر على 

المنشؤة شتى أنواع الطاقة المستخدمة سواء طاقة كهربٌة أو طاقة 

أو ( إلخ. …سوالر، بنزٌن، غاز، فرٌون)المحروقات بؤنواعها المختلفة 

.طاقة الضغوط سواء هواء أو هٌدرولٌك، وغٌره من أنواع الطاقة

ٌُمّكن هذا النظام جمٌع المنشآت من اتباع أسلوب منهجً فً تحقٌق  كما 

:حسٌن المستمر ألداء الطاقة، بما فً ذلك ما ٌلً

.كفاءة الطاقة

.أمن الطاقة

.استخدام الطاقة

.استهالك الطاقة



50001تببع أيشو 

إلدددى مسددداعدة  50001ٌهددددف معٌدددار أٌدددزو 
المنشدددآت للحدددد مدددن اسدددتخدام الطاقدددة لددددٌها، 
وبالتددالً تكددالٌف الطاقددة وانبعاثددات الغددازات 

.المسببة لالحتباس الحراري

لقددددد أصددددبحت افدارة الفعالددددة للطاقددددة مددددن 
المتطلبدددات األساسدددٌة هدددذه األٌدددام، وأفضدددل 
طرٌقدددة لتحقٌدددق ذلدددك هدددو بالحصدددول علدددى 
اعتمدداد المعٌددار الدددولً فدارة الطاقددة أٌددزو 

50001.

ٌوضددح هددذا المعٌددار أفضددل الممارسددات المتبعددة فددً مجددال 
إدارة الطاقة عالمٌاً، ألند  تدم تطدوٌره مدن قبدل خبدراء إدارة 

دولة حول العالم لمساعدة الشركات  60الطاقة فً أكثر من 
علددى ترشددٌد اسددتهالك الطاقددة بؤنواعهددا، وتقلٌددل التكددالٌف 

.بافضافة إلى االلتزام بالمتطلبات البٌئٌة



 SA8000املسبءنت االجتًبعيت  

هو مواصفة دولٌة لتقٌٌم  SA 8000نظام المساءلة االجتماعٌة 
المسئولٌة االجتماعٌة لجهات األعمال تجاه مجتمعاتها، والجهات 

SA 8000المستفٌدة من تطبٌق نظام 

المتطلبات وطرٌقة التدقٌق المناسبة لتقٌٌم الظروف  SA 8000تحدد مواصفة 
المحٌطة بمكان العمل بما فً ذلك عمالة األطفال والعمالة القسرٌة واألمور 

المتصلة بالصحة والسالمة فً مكان العمل وحرٌة االرتباط والتمٌٌز 
والمضاٌقات فً مكان العمل وافجراءات التؤدٌبٌة وساعات العمل واألجور 

ومسئولٌة افدارة فً تهٌئة وتحسٌن ظروف العمل المناسبة



االلتزام تجاه مواردها 
البشرٌة كقٌمة وأصل 

.من أصولها القٌمة

إظهار التزامها تجاه 
موظفٌهم أمام األطراف 

.األخرى المعنٌة

التحقق بشكل مستقل من 
سجل مسئولٌتها 

.االجتماعٌة

نتستهذف  SA8000املسبءنت االجتًبعيت   تصًيى نظبومت  
 :جهبث كيبنبث األعًبل انتي تهذف إىل حتميك



تببع
جهة إصدار / إصدارها عن جهة تسجٌل الشهادة ٌتمفإن   SA 8000التً تجنٌها الشركات من الحصول على شهادة بخصوص الفوائد 

بتطبٌق العملٌات الداخلٌة الضرورٌة قامت    SA 8000لثقة العمٌل فً أن الجهة المعتمدة مقابل مصدًرا مستقلة، ومن ثم فهً تعتبر 

:االجتماعٌةالمساءلة لضمان حصول الموظفٌن على حقوقهم افنسانٌة األساسٌة، ولذلك فإن شهادة

تإدي لزٌادة والء  •
الموظفٌن ورفع كفاءتهم 

فً العمل

الحد من معدالت  •
.دوران العمالة

وضع قٌم الشركة  •
.موضع التنفٌذ

تحسٌن سمعة الشركة  •
فً السوق وعالمتها 

.التجارٌة

تحسٌن أوضاع تعٌٌن  •
واستبقاء الموظفٌن 

.وتطوٌر أدائهم



جيىس حببل ين انتسعت انتي جيب عهى اجلهت انشزكت االنتشاو بهب وال املببدئ 
 SA8000شهبدة  األحىال خمبنفتهب ننيم 

عمالة األطفال

العمالة الجبرٌة

الصحة والسالمة الحرٌة فً التعبٌر

التمٌٌز؛ سواء فً 
التعٌٌن أو األجور

الممارسات 
االنضباطٌة؛ سواء 

التحرش أو القهر أو 
ما شابه

ساعات العمل

األجور والمرتبات

نظام اإلدارة بالمنشؤة



ISO 21001أيشو 
أداة إدارٌة مشتركة للمنظمات التً تقدم منتجات وخدمات تعلٌمٌة قادرة على تلبٌة متطلبات  21001ٌوفر أٌزو •

.المتعلمٌن والمستفٌدٌن اآلخرٌن

:  إلى هذا المعٌار الدولً هًاستناًدا (  (EOMSالفوائد المحتملة لمنظمة لتنفٌذ نظام إدارة المنظمات التعلٌمٌة •

.  مع األهداف واألنشطة( بما فً ذلك المهمة والرإٌة)تحسٌن مواءمة السٌاسات ( أ

.  توفٌر التعلٌم الجٌد للجمٌع والمنصف للجمٌع( ب

. تٌسٌر التعلم الموج  ذاتٌاً وفرص التعلم مدى الحٌاة( ج

.  التعلم أكثر تخصًٌصا واالستجابة الفعالة لجمٌع المتعلمٌن وخاصة للمتعلمٌن ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة والمتعلمٌن عن بعد( د



تببع
اتساق العملٌات وأدوات 
التقٌٌم فثبات وزٌادة 

. الفعالٌة والكفاءة
.زٌادة مصداقٌة المنظمة

وسٌلة تمكن المنظمات 
التعلٌمٌة من إظهار 
التزامها بالممارسات 
.الفعالة فدارة الجودة

.ثقافة التحسٌن التنظٌمً

مواءمة المعاٌٌر الوطنٌة 
والخاصة لإلطار 

. الدولً

توسٌع مشاركة 
.  األطراف المهتمة

.تحفٌز التمٌز واالبتكار



BRCيىاصفت 

تبرهن على سالمة   (BRC)حصول الشركات على شهادة مواصفة اتحاد تجار التجزئة البرٌطانٌٌن 
المنتجات وسالمة عملٌات تعبئتها وتغلٌفها وتخزٌنها وتوزٌعها من جانب تجار التجزئة بدًء من 

مجمعات التجزئة الكبرى ومروًرا بالجمعٌات االستهالكٌة وتجار التجزئة المستقلٌن الذٌن ٌبٌعون 
مجموعات متنوعة وواسعة النطاق من المنتجات وكذلك المتاجر الواقعة فً مراكز المدن وخارج 

.المدن

تكفل هذه المعاٌٌر توحٌد ضوابط الجودة والسالمة والعملٌات التشغٌلٌة وتضمن استٌفاء 
.المصنعٌن اللتزاماتهم القانونٌة وتوفٌر الحماٌة للمستهلك النهائً



BRCهنبن ثالث فئبث رئيسيت ملىاصفت 

 لٌتم والتغلٌف التعبئة لمواد العالمٌة المواصفة تلك تصمٌم تم

 والتغلٌف التعبئة مواد تورٌد على القائمٌن موردٌن قبل من تطبٌقها

 تجار إلً منتجاتهم بتورٌد ٌقومون الذٌن األغذٌة تصنٌع لشركات

 مإخًرا تطبٌقها نطاق فً التوسع تم وقد .المتحدة بالمملكة التجزئة

 بالسلع الخاصة والتغلٌف التعبئة لمواد المصنعة الشركات لتشمل

 (الكرتون) المقوي الورق تصنٌع شركات واالستهالكٌة الدوائٌة
 إٌثٌلٌن البولً مادة من المصنعة الدوائٌة العبوات تصنٌع وشركات
.إلخ …العبوات وسدادات أغطٌة تصنٌع وشركات

انتعبئت وانتغهيفملىاد   (BRC-IOP)يىاصفت .2

 بتورٌد تقوم التً الشركات مع خاص بشكل المواصفة هذه تتناسب

 النظر بصرف المتحدة بالمملكة التجزئة تجار إلً األغذٌة منتجات

 الحصول ٌكون الحاالت بعض وفً .المنشؤ بلد أو نفس  المنتج عن

 إلً الغذائٌة المنتجات لتورٌد مسبًقا شرًطا BRC شهادة على

  مواصفة بتطبٌق قامت وقد .المتحدة المملكة فً التجزئة تجار
BRCأمثلة ومن .العالم أنحاء جمٌع فً المإسسات من عدد 

 ومعالجة تصنٌع شركات المواصفة هذه علٌها تطبق التً الشركات

.والمشروبات األغذٌة

نألغذيتانعبمليت  BRC يىاصفت .1



تببع

 المنتجات تورد التً المصنعة الشركات مع خاصة بصفة المواصفة هذه تتناسب

 أو نفس  المنتج النظر بصرف المتحدة المملكة فً التجزئة تجار إلً االستهالكٌة

 المدرجة المصنعة المنتجات تغطً لكً المواصفة هذه تصمٌم تم وقد .منشئ  بلد

European المنتجات لسالمة العامة األوروبً االتحاد اللوائح نطاق فً
Union General Products Safety Regulationsعام الصادرة  

 أمثلة ومن .االستهالكٌة بالمنتجات متعلقة أخرى تشرٌعات وأٌة 2005

 العناٌة منتجات فً المتخصصة الشركات المواصفة هذه تالئمها التً الشركات

 الشامبو ألغطٌة المنتجة والشركات الغسٌل لفرش المنتجة والشركات بالفم

إلخ …الشخصٌة العناٌة ومنتجات األطفال ومناشف

نهًنتجبث االستهالكيتBRCيىاصفت .3



BRCانميًت املضبفت نكيبنبث األعًبل ين االستعبنت ببستشبراث 

.بناء ثقة العمالء

.إثبات تطبٌق أفضل الممارسات الدولٌة

تحقٌق المٌزة التنافسٌة من خالل االعتماد لتورٌد المنتجات إلى 
BRCاألسواق البرٌطانٌة وعدد كبٌر من الدول التً تطبق معاٌٌر 





يىعذ انتذريب عهى بزايج اجلىدة انتذريبيت
TQCSI EGYPT  Training Plan

Month Category Course Name Certificate 

Accredited By

No. of 

Days

From To Fees 

(usd)

Quality CQI\IRCA ISO 9001:2015 

Auditor \ Lead Auditor Course

CQI\IRCA 5

Quality CQI\IRCA ISO 9001:2015 

migration (Transition) Course

CQI\IRCA 2

Food safety CQI\IRCA ISO 22000:2018 

Auditor\Lead Auditor Course

CQI\IRCA 5

Food safety CQI\IRCA ISO 22000:2018 

migration (Transition) Course

CQI\IRCA 2



 يىعذ انتذريب عهى بزايج اجلىدة انتذريبيت
OHS CQI\IRCA ISO 45001:2018 

Auditor\Lead Auditor Course

CQI\IRCA 5

OHS CQI\IRCA ISO 45001:2018 

migration (Transition) Course

CQI\IRCA 2

EMS CQI\IRCA ISO 14001:2015 

Auditor \Lead Auditor Course

CQI\IRCA 5

Laboratory ISO 17025 Implementation  

Course 

TQCSI 5

Quality CQI\IRCA ISO 9001:2015 

Auditor \Lead Auditor Course

CQI\IRCA 5

Quality CQI\IRCA ISO 9001:2015 

migration (Transition) Course

CQI\IRCA 2



 يىعذ انتذريب عهى بزايج اجلىدة انتذريبيت
Food safety CQI\IRCA ISO 22000:2018 

Auditor\Lead Auditor Course

CQI\IRCA 5

Food safety CQI\IRCA ISO 22000:2018 

migration (Transition) 

Course

CQI\IRCA 2

ISMS CQI\IRCA ISO 27001:2013 

Auditor \ Lead Auditor 

Course

CQI\IRCA 5

OHS CQI\IRCA ISO 45001:2018 

Auditor\Lead Auditor Course

CQI\IRCA 5

OHS CQI\IRCA ISO 45001:2018 

migration (Transition) 

Course

CQI\IRCA 2























 22000أيشو 



ISO 22000فىائذ شهبدة نظبو إدارة ساليت انغذاء وفمًب نهًىاصفت انذونيت 

•

•



•

•

•

•

•

•



O

O

O

O



 HACCPنظبو 

عبارة عن مجموعة من المبادئ واالرشادات التً اعتمدتها 
هٌئة الكودكس التابعة لمنظمة الصحة العالمٌة والمعروفة 

ٌعمل هذا   -بتحلٌل المخاطر الدولٌة ونقاط التحكم الحرجة 
النظام على تحدٌد األخطار والتدابٌر الالزمة لضمان سالمة 

الغذاء وذلك من خالل تحلٌل ومنع األخطار البٌولوجٌة 
والكٌماوٌة والفٌزٌائٌة بدًء من إنتاج المواد الخام والتورٌد 

.والمناولة إلى تصنٌع وتوزٌع واستهالك المنتج النهائً

ٌمكن تطبٌق نظام تحلٌل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة 
لسالمة الغذاء على كافة مراحل سلسلة الغذاء بدًء من افنتاج 
األولً إلى االستهالك النهائً، وهذا النظام متوافق مع أنظمة 

.9001إدارة الجودة مثل االٌزو 



HACCPانميًت املضبفت نكيبنبث األعًبل ين االستعبنت ببستشبراث 

.HACCPتحقٌق المٌزة التنافسٌة وزٌادة حجم األعمال من خالل فتح أسواق جدٌدة تفرض االلتزام بمتطلبات 

.ضمان سالمة وجودة المنتجات وزٌادة ثقة العمالء والموردٌن واألطراف أصحاب المصلحة

.إدارة مخاطر سالمة الغذاء بكفاءة وفاعلٌة

.توفٌر التكالٌف التً قد ٌتم تكبدها نتٌجة للمشكالت الناجمة عن عدم سالمة الغذاء وإهدار الموارد

.ضمان االلتزام بالقوانٌن واألنظمة ذات الصلة بسالمة الغذاء ومتطلبات الجودة
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