
البورد الدولي الخليجي للجودة 

منح شهادات األيزو–استشارات –تدريب 



والتودري  يعتبر البورد الدولي الخليجي للجوود  لستتاوارا 
  إحووودي بيوووو  الخبووور  روووي ااتتاوووارا  ا داريووو  والتووودري

ا نخبو  والتأهيل لمنح اهادا  األيزو والتميوز  ويوووب بادارتهو
جواا  مميز  من كبوار الخبوراو و ااتتاواريين روي اوتي الم

العلميوو   والتووي تووفهلهب رووي إرووداد توووارير ومخرجووا  رموول
. مميز  ري كار  األناط  و الوطارا  ااقتصادي  



ن تضوب روي إضار  لذلك يحرص البورد الدولي الخليجي للجوود  لستتاوارا  والتودري  رلوي  
موجبوو  رضووويتها خبووراو رووي تخصصووا  مختلالوو  يووتب ااتووتعان  بهووب رنوود الضوورور  وذلووك ب

زون  روي كما  ن المبادئ و الووارد الصارم  التي تطبوهوا نيوو هووراي. اتالاقيا  تعاون ماترك 
نهوا   رملها والتي ا تحيد رنها تح  إي ظرف من الظروف جعلها ري مكان  مرموق  بين  قرا
ري  روون  ن خبراوهووا يعملووون رلووي توووديب  رضوول المعووايير لويووا  جوودوي ااتتاووارا  والتوود
جووال المودموو  لعمسانووا    و تتركووز خوودماتنا المودموو  إلووي رمسانووا الكووراب موون المتووت مرين و ر

األرموووال   والاوووركا  و المفتتوووا  و الهياوووا  ااقتصوووادي    و الجهوووا  الحكوميووو  و الاوووب 
: حكومي    و المنظما  المحلي  ري 

















رويض الظاليري ماطر بن/ رايض بن نارع الرحيلي والمتارد للااون التعليمي  تعاد  / تعاد  مدير التعليب بحالر الباطن 

بورد الدولي رارع بن رتن العنزي وراي  مجل  اادار  والراي  التناليذي لل/ وتعاد  مدير التدري  واابتعاث تعاد  

9001الخليجي للجود  رى حالل التأهيل للحصول رلي اهاد  اايزو 









االستشارات اإلدارية والمالية
والتسويقية



oاب تطووور  ا دار  ااتووتراتيجي  بتوورر  كبيوور  خووسل األرووو

بالتعامول الوليل  التابو  لتركيزها رلي العمل ككيوان وااهتمواب

يووب رريق والمرن والكالاو  والالارلي  مع التغيرا  المتتوبلي  

: خسلن العمل بالارك  بتناليذ مراحل ا دار  ااتتراتيجي  م

التحليل 

االستراتيجي

التخطيط 

االستراتيجي
متابعة التنفيذ

الرقابة 

والتنفيذ 



oمي  والوظيالي  تزويد المفتتا  باألتالي  واألت  العلمي  المتعلو  بارداد وتطوير الهياكل التنظي

اد وتطوير ومبررا  ودواري إراد  التنظيب وتنمي  قدراتهب رلي األتالي  التحليلي  المتعلو  بارد

.الهياكل التنظيمي  وكيالي  التغل  رلي مااكل التطبيق ومواوم  التغيير 



oاو  العملي  لتعيين تأتي  همي  اتتاار  إرداد التوصيالا  الوظيالي  التي تتارد الاركا  ري زياد  الكال

لممنوح  واتتوطا  الموارد الباري  وتنظيب العمل داخل الارك  وتنظيب التلطا  والصسحيا  ا

ا  وتوييب لااغلي الوظااف وتحديد المخرجا  المطلوب  من كل وظيال  بما يتارد رلي رتب التيات

.األداو لكل وظيال  وتم ل  تاتاً لتصميب نظب الروات  والمزايا للموظالين 



oدا  إرداد اللوااح التنظيمي  الذي تتارد الموظالين رلي التعرف ورهب  هداف ومهاب مختلف الوح

ي  لكل التنظيمي  داخل المناأ  من خسل تحديد  هداف كل إدار  وتحديد المتاوليا  والمهاب الرايت

.  وحد  من وحدا  النظاب 



مناوت  وروق بواجراو دراتو  تحليليو  مك الو  لتويويب النظواب ا داري للارك  التووب 

مونه  رلموي مو وق ومتكامول بدرجو  راليو  مون الجوود  ودقو  المعلوموا  ورمووق 

ا داري التحاليل وموارنتها مع  رضل الممارتا  

(  Best Practice  )  لمتاحو  الحلوول التنظيميو  والبوداال التنظيميو  اوتووديب

. ومو و لمعالج  المااكل والوصل إلي قرارا  حاتم  بمعطيا  واضح  



تحويق درج  رالي  من التنتيق
والتكامل بين كار  ا دارا  

.واألقتاب 

العمل ورق  هداف ومهاب محدد  
.ومكتوب  لكل نااط وإدار  وقتب

العمل ورق  رضل معايير لألداو
.وبأقل التكاليف الممكن  

)  العمل ورق  رضل الممارتا 
Best Practice. )

.  تحتين األداو العاب للارك  
ضمان ردب وجود تداخل  و 

.ا دار  واألقتاب ازدواجي  بين

ضمان درج  رالي  من اانتجاب 
ي  والتجان  ري ا دار  واانتياب

.  ري العمل



نطاق العمل

إجراو تحليل اامل ومك ف لكار  الوحدا  التنظيمي  

اري  ورق منها رلمي متكامل للعملي  ااتتابالمناأ  ( وظااف –اع  – قتاب –إدارا  –قطارا  ) 

:يليمابحيث يامل كار  األناط  ويامل العمل رلي تناليذ 



: التحليل التنظيمي : أوالً 

.لتنظيمية االختناقات ا‘ التوازن التنظيمي ‘ االزدواجية ‘تحليل الهيكل التنظيمي للشركة ويشمل نطاق اإلشراف والتداخالت التنظيمية • 

الوحدات تحليل النشاط الرئيسي واالهداف العامة للشركة لتحديد مدي انسجام النشاط الرئيسي للشركة مع نشاطات وأهداف ومهام• 
.التنظيمية الحالية 

تحليل أهداف الوحدات التنظيمية وتشمل أهداف كل وحدة من الوحدات التنظيمية وعالقتها بمهامها وبالهدف العام للشركة • 
.وعالقتها مع أهداف كل وحدة من الوحدات التنظيمية األخرى 

.تحليل مهام واختصاصات كل وحدة من الوحدات التنظيمية وعالقة مهام الوحدة مع مهام الوحدات ذات العالقة • 

. تحليل العالقات التنظيمية لكل وحدة من الوحدات التنظيمية وعالقتها مع الوحدات التابعة لها والوحدات األخرى • 



الفنيالتحليل : ثانياً 

نظيب باجراو الموارن  المرجعي  من خسل موارن  التنظيب ا داري للارك  بالتالارك   تووب 

.ا داري لعدد من الاركا  التي تعمل ري نال  المجال 

المقارنة المرجعية: ثالثاً 

.تحليل مدي اتت مار توني  المعلوما  ري التنظيب ا داري •

.معوقا  األداو تحليل •



: التحليل االستراتيجي : رابعاً 

-: التحاليل ااتتراتيجي من خسل المحاور التالي  تووب الارك  باجراو 

.تحليل كالاو  التنظيب ا داري لتحويق األهداف ااتتراتيجي  •

.تحليل العسق  بين التنظيب ا داري وقيب ورفي  و رتال  الارك  •

. للارك تحليل العسقا  بين التنظيب ا داري واألهداف ااتتراتيجي  •



المرحلة األولي 
التهيئة واإلعداد

المرحلة الثانية 
جمع المعلومات

المرحلة الثالثة 
ميالتحليل التنظي

المرحلة الرابعة 
التحليل الفني

المرحلة الخامسة 
المقارنة 
المرجعية

المرحلة السادسة
التحليل 

االستراتيجي

مراحل التناليذ



تت مار تاير البحوث والدراتا  الحدي   إلي  ن مصادر التنار  بين المنات   صبح من خسل ااهتماب باا
ريك الباري من  جل بناو قدرا  المنات  راهتم  المنات  العالمي  والماهور  بهذا ااتت مار بل جعلت  ا

.  اتتراتيجي لتحويق  هدارها 

ج  المنات  بناو مجمور  من األدوا  والتونيا  الحدي   لمعالج  التحديا  التي توارلى ارك  التعمل 
:  وتطبيوها رند توديب ااتتاارا  التالي 



يوا  ا دارا  تصميب هيكلي  العمل وتحديد الوظااف والمتفوليا  المناط بها بأن تصوبح هيكل

ه و ن تكووون هووذ. و المفتتووا   ك وور انطباقوواً مووع  هوودارها ومتووفولياتها الراهنوو  والمتوقعوو  

إمكانيوا  وان تزيول‘ وان تفمن التنتيق الكامل بين الوحدا  ‘ الهيكليا  مختصر  وواضح  

صواو و  ن تعطوي دوراً  تاتويا لوظوااف التخطويط وا ح‘ اازدواجي  وتضار  الصوسحيا  

  لوتمكن ا دار  وتطبيق اروط التعيين لتوورير ااختصاصوا  والخبوراو الكاريو. والمعلوماتي  

.من انجاز مهامها بأرلى قدر من الكالاي  واقل كلال  ممكن  



اد من جه  وهو التركيز رلي تحويق التوارق والتطابق بين ا رر

وما يطر  من‘ وبين الوظااف والنمو الوظيالي من جه  األخري

.تغييرا  و  ورا  معرري  وتكنولوجي  



حاليزيو  تصميب وتطوير نظاب الروات  وتطووير تياتوا  ت

رضل بما يضمن تحتين الجود  ري األداو وتوديب خدما   

صووور  وياوومل  يضوواً تطبيووق نظوواب موحوود لتويوويب األداو ب. 

رلميووو  ورمليووو  ورادلووو  حيوووث  يوووتب مووون خسلهوووا توزيوووع 

ودمون  و والتعامل مع الذين ا ي‘ الحوارز للمتتحوين روط 

.رااد   ي يضيالون 



حوديث إرداد تياتا  لوااح ااون الموظالين با ضار  إلوي مراجعو  وت

الهوب موا اللوااح الموجود  حتي تم ل للارك   دا  يتوتخدمها الموظالوون ل

هوذه يتوقعون  من صاح  العمل وما يتوقع  صاح  العمل منهب وتعود

ال اللوووااح موون األهميوو  بمكووان  نهووا تتحااووي توووو الالهووب وتوووو ااتصوو

 ي وتم ل قارد  للدراع احواً رند وقوع  يو  إتواو   و خطوا مون جانو 

.من الطررين 



 ووول إروووداد نظوووب رمليووو  تووووويب األداو الووووظيالي التوووي تم

ار إحووودي الركوووااز التوووي يتوووتند إليهوووا روووي تحديووود متووو

الموظف ومدي  انتجام  موع العمول وحاجتو  للتطووير

 داو  : رهووووي و قصوووووره رووووي  داو واجبووووا  وظيالتوووو  

.وتطوير  إصسح  



أو اج نتوإ) يعتبر التسووي  المحوور االساسوي ألي مشورو  

ل ويعتموود التسوووي  الحووديا علووي االهتمووام بالعميوو( خدمووة 

ي أوالً قبووول البووودإل توووي اإلنتووواج أو الخدموووة المقدموووة وتنبنووو

: مل الشركة األساليب الحديثة تي عملية التسوي  وتش



التسويقيةإعداد الدراسات 

و  تزويوود العميوول بتصووور كاموول موون النووواحي التسووويقية للمشوور
موضووو  الدراسووة لتمكووين العميوول موون اتخوواذ قوورار  علووي أسووا  

وإعوووداد دراسوووة عووون سووووق السووولعة أو الخدموووة المزموووع ‘ سوووليم
. تقديمها و تحديد الجدوى التسويقية للمشرو  



والبحواعلي الدراسات معتمًدا االستراتيجي للتسوي  التخطيط 

ة وهو االعتماد علي وضع أهداف اسوتراتيجي
يوول تحل: تسووويقية طويلووة الموودي تووي ضوووإل 

مهموووة المنظموووة وموقفهوووا داخليوووا وخارجيوووا  
.  ها وتحديد االستراتيجية المؤسسة وأهدات



والمنتجاتإعداد الخطط اإلعالنية والترويجية للسلع 

وهوووووو االعتمووووواد علوووووي وضوووووع أهوووووداف 
تووي إسووتراتيجية تسووويقية طويلووة الموودى

ضوووإل  تحليوول مهمووة المنظمووة وموقفهووا 
ية داخليوووا وخارجيوووا  وتحديووود اإلسوووتراتيج

.  المؤسسة وأهداتها 



والمبيعاتإعداد أنظمة التسوي  

نوو  تنظوويم وتطوووير نظووام التسوووي  وقيووا  موودي تحقيوو  الهوودف م

يقية و وتأثير  علي المبيعوات والعمول علوي تحسوين الخطوط التسوو

التنفيوذ زيادة انتشار السلع والتعرف علي الطرق التوي اتبعوت توي

.  ومدي مالإلمتها ونو  وكمية األهداف التي أمكن تحقيقها 



استشارات الجودة ومنح 
شهادات األيزو



األنظمةالتأهيل لشهادة األيزو وغيرها من 

البورد الدولي الخليجي للجودة لالستشارات والتدريبيقوم 

مختلف أنظمة اإلدارة والجودة المتواتقة مع المواصفات بإنشاإل 

، والمصانع، والمدار ، والمستشفيات،للشركات  ISOالعالمية 

وكذلك التأهيل. والمعامل، والوزارات، وغيرها حسب نشاط المنظمة

يزو والتدريب على التطبي  والحصول على الشهادة تي عدة أنظمة أ

...وغيرها



14001نظام إدارة البيئة أيزو -2

20000نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات أيزو -3

9001نظام إدارة الجودة أيزو -1

27001نظام إدارة أمن المعلومات أيزو -4

ومن هذ  األنظمة



22000نظام إدارة سالمة الغذاإل أيزو -6

هاسبنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة -7

45001يزو نظام إدارة السالمة والصحة المهنية األ-5

17025نظام إعداد معامل االختبار أيزو -8

تابع األنظمة



13485نظام إدارة جودة المعدات الطبية أيزو -10

50001نظام إدارة موارد الطاقة أيزو -11

15189نظام اعتماد المختبرات الطبية أيزو -9

10002نظام إدارة إرضاإل العمالإل أيزو -12

تابع األنظمة



WRAPنظام المسئولية العالمية لإلنتاج المعتمد  -14

ETIنظام المسئولية األخالقية للمنظمات  -15

BSCIنظام مبادرة العدالة االجتماعية لألعمال  -13

FTMنظام عالمة التجارة العادلة  -16

تابع األنظمة



 BRCنظام سالمة مواد التعبئة والتغليف -18

26000نظام إدارة المسئولية المجتمعية أيزو -19

CE markنظام عالمة المطابقة للسوق األوروبية  -17

LEEDمعيار رئاسة الطاقة والتصميم البيئي -20

تابع األنظمة

LEEDمعيار رئاسة الطاقة والتصميم البيئي -20



ISO 29990نظام خدمات التعلم للتعليم والتدريب الغير رسمي -22

 ISO 10014إرشادات لتحقي  الفوائد المالية واالقتصادية -نظام إدارة الجودة -21

تابع األنظمة





و  رلى تطوير  رمالهب من خسل الحصول رلى اهادا  موابل متطلبا  نظب الجود  العالمي  المعترف بها والمطب

نطاق واتع ري جميع  نحاو العالب

اركا  حاصل  اتتيالاو المتطلبا  واااتراطا  بدول  الارق األوتط والعالب ورلى المتتوي ا قليمي والدولي ك

رلى اهادا  ايزو كارط ارتمادها كمورد ومودب خدما 

تطوير  رمالهب من خسل الحصول رلى اهادا  موابل متطلبا  نظب الجود  العالمي  المعترف بها والمطبو  رلى 

نطاق واتع ري جميع  نحاو العالب

مسو رن حصول الارك  رلى اهادا  موابل مواصالا  الجود  العالمي  يعك  كالاوتها التي تتحوق برضا الع

خدماتها ومنتجاتها وهو ما يتحوق من خسل إنااو وتطبيق نظب الجود  وضمان ومراقب  الجود 

.تحويق الالارلي  داخليًا بالحد من األخطاو وإهدار الموارد وهو ما يفدي إلى التحتين المتتداب



د  يووب اتتااريو الارك  بتناليذ رملي  إنااو النظاب وتأهيل  ي مناأ  للحصول رلى الاهاد  رلى ر

يليمراحل منطوي  كما 

دراسة وتقييم الوضع القائم وتحليل الفجوة بين  وبين متطلبات المواصفة• 

إعداد الجدول الزمني وخطة العمل • 

نشر الوعي بين العاملين بالنظام الجديد وتدريبهم على متطلبات المواصفة• 

إنشاإل وثائ  النظام• 

اإلشراف على تطبي  النظام• 

.المراجعة الداخلية على النظام• 

.اإلجراإلات التصحيحية والوقائية•



نظم اإلدارة البيئية14001أيزو 

ز على وهو يرك. اإلدارة البيئية، شهادة معترف بها دوليا لتقييم مدى جودة إدارة المنظمة بمسؤولياتها البيئيةنظام 

.التحسين المستمر تي األداإل والكفاإلة للمنظمة ككل

EN ISO 14001توائد شهادة نظام اإلدارة البيئية وتقاً للمواصفة الدولية 

إنااو وتحتين الرراي  البياي •

الوري بالمتفولي  الخاص •

الاالاري  والحد من المخاطر•

الدارع الموظالين•

اارتراف ري الوق  المنات  للمااكل البياي •

المزيد من الضمانا  لتلبي  المتطلبا  الوانوني  وغيرها•

مزايا المنارت •

 دا  ا دار   واتتخداب منات  من الموارد•



دب حالياً هي المواصال  الوياتـي  األك ر اتـتخداماً ري العالب  و تتـتخ9001نظاب إدار  الجود   يزو 

.دول  حول العالب170مليون اــرك  ري 1من قبل  ك ر من 

هي  حدي الطرق الالعال    با  للعمسو  ن 9001:2015لألهداف التنار  ما بين الاركا    يزو 

9001:2008مزايا الحصول رلي اهاد  األيزو . ضمان الجود  هومن  هب األهداف لمفتتتك

.العمسو وتخاليض التكاليفورضاو تاـمل الزياد  ري حجب المبيعا  



:ياــمل9001:2015روااد نظاب إدار  الجود   يزو 

تورير الخدما  للعمسو األك ر تطلبًا وإمكاني  كت  رمسو جدد من خسل زياد  رضاهب

إمكاني  الماارك  ري إجراوا  ااختيار رندما يتب وضع  وامر كبير   وخاص  ري ا دار  العام 

زياد  ري حص  المبيعا   األرباح والتوق من خسل كالاو  العمليا   وبالتالي زياد  رضا  صحا  األرمال

االتزاب بتلبي  المتطلبا  الوانوني  والتنظيب

نتجا  المودم  ضمان  با  رملي  التصنيع  وبالتالي  يًضا تورير نوري  متتور  ورالي  من الخدما  المودم  والم
.للعمسو



مي  زياد  ري نوري  نظاب ا دار   وتحتين البني  التنظي
ملها للمنظم  من  جل تحتين وزياد  رعالي  ري المنظم  بأك

  وانخالاض ري تخاليض تكاليف التاغيل-ري توليص تكاليف 
ي تكاليف المنتجا  غير مطابو  للمواصالا   ورورا  ر

.المواد الخاب والطاق  وغيرها من الموارد

زياد  ري  و  الجها  الرقابي  العام  والدول   نااو نظاب 
التحكب الذاتي ااتتجاب  بمرون  للتغيرا  ري العمسو 
ومتطلبا  التاريع  رضس رن التغييرا  داخل المنظم  

رلى تبيل الم ال التكنولوجيا  الجديد   والتغيرا  )
.(التنظيمي   الخ

ياــمل9001:2015نظاب إدار  الجود   يزو تابع روااد 



يعمل معيار المتاولي  المجتمعي   يزو

ع بالمفتت  رلى تمكينها من الجم26000

ا  و بين المارتا  األم ل تواو للعاملين به

.العمسو  و المنارتين  و غيرهب

26000معيار المسئولية المجتمعية أيزو 



ي الميز  تف ر المتاولي  المجتمعي  رلى الاركا  ر

او رلى التنارتي  والتمع  وقدرتها رلى جذ  وا بو

العاملين والزباان والعمسو والمتتخدمين  

والمحارظ  رلى معنويا  الموظالين  والتزامهب 

وإنتاجيتهب  والعسق  بالاركا  والحكوما  

.وا رسب والموردين والنظراو والمجتمع كل 

26000معيار المسئولية المجتمعية أيزو 



وهي مواصال  تدر  وتطبق لسنتالاع 

.تدام بمعاييرها  بهدف تحويق التنمي  المت

ز  ويتضح تأ ير تطبيوها من خسل المي

مسو التنارتي  للمناأ   وتمعتها وجذ  الع

إليها  والتزاما  الموظالين  ورسقتها 

.بالمنات  األخري

26000معيار المسئولية المجتمعية أيزو 



المصطلحا  والتعاريف-2المجال-1

مبادئ المتاولي  المجتمعي -4رهب المتاولي  المجتمعي -3

إدراك المتاولي  المجتمعي  -5
والماارك  مع األطراف المعني 

الموضورا  الجوهري  -6
للمتاولي  المجتمعي 

ممارتا  إدماج المتاولي  -7
المجتمعي  خسل المناأ 



27001 يزو 

فة يتطلب نظام اإلدارة طبقاً للمواص
:من الشـركات ISO 27001الدولية 

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

.ضوابط محددة ألمن المعلومات و يتم تنفيذها بشكل جيد

تصميم وتنفيذ جناح متماسك وشامل لضوابط أمن المعلومات أو غير  من سـياسـات
للتصدي لهذ  المخاطر التي ( مثل تجنب المخاطر أو نقل المخاطر)التعامل مع المخاطر 

.تعتبر غير مقبولة أشكال

هو نظام إدارة يعكس التزام المنظمات إلى ( ISMS)نظام إدارة أمن المعلومات 
.وجود ضوابط محددة لأمن المعلومات و يتم تنفيذها بشكل جيد



:هيISO 27001الالوااد الرايتي  المترتب  رلي تطبيق المواصال  الدولي 

 ن تكون بم اب  امتداد للنظاب الجود  الحالي  لتامل األمن

 ن تورر ررص  لتحديد وإدار  المخاطر رلى المعلوما  األتاتي  واألصول نظب

تورر ال و  وااطمانان لاركااها التجاريين والعمسو؛ بم اب   دا  تتويوي 

يتمح باجراو اتتعراض متتول وضمان لكب رلى ممارتا   من المعلوما 

انها مناتب  لحماي  المعلوما  الهام  والحتات 

ن والعمسوتو يق المصداقي  وال و  واارتياح مع المتعاملين مع الاـرك   و الهيا  من المواطني

يوضح الوضع األمني وروا للمعايير الموبول  دوليا



29990 يزو 

مزودي خدمات التعلم للتدريب والتعليم الغير رسمي المتطلبات الأساسية ل

:الخدمة

تحدد المتطلبا  
األتاتي  لمودمي خدما 
التعلب ري غير مراحل
.التعليب ااتـاتـي

الهدف من هذه المواصال  
ج الدولي  هو توديب نموذ
راب لجود  الممارت  

المهني  واألداو  و إيجاد 
ي مرجعي  ماترك  لمودم
الخدما  التعليمي  

LSPs) ) ورمساهب ري
ديب تصميب وتطوير وتو

  التدري  الغير نظامي
.  والتعليب والتنمي 

هذا المعيار الدولي 
يتتخدب مصطلح 

ن بداً م" خدما  التعلب"
من  جل " التدري "

تاجيع التركيز رلى
المتعلب ونتاا  هذه 
العملي   والتأكيد رلى
مجمور  كامل  من 
ديب الخيارا  المتاح  لتو
.الخدما  التعليمي 



29990 يزو 

:ذلكتغطي جميع أنواع الخدمات التعليمية بما في 29990مواصفة أيزو 

المدربين 
.المتـتولين

مودمي 
التدري  
.الخاص

المنظما  التي
تودب الدورا  

.التدريبي 

   قتـاب التدري
الداخلي ري 
.الاـركا 

توح التعليب المال
التي تودمها 
.الجامعا 

مودب هذه المواصال  الدولي  تركز رلى كالاو 
وتهدف إلى متارد  ( LSPs)الخدم  

المنظما  واألرراد اختيار مودب الخدم  

لتعليمي  األرضل و األم ل لتلبي  احتياجاتهب ا
.و ضمان تطوير الكالاوا  والودرا 



31000الدولي  دار  المخاطر  يزو المعيار 

.لمعالج  المخاطر التي تهدد رملك

مرار ري المفتتا  التي تدير المخاطر بالارلي  هي األك ر نجاًحا ري حماي  نالتها وااتت
الوظااف ويكمن التحدي الحويوي ألي رمل ري الودر  رلى ممارت  النااطا  و. تنمي   رمالهب

. اليومي  بأرضل اكل مع تعميب هذه الممارتا  لتامل  هداف المفتت  الكبري



 دار  المخاطر؟31000ما الموصود بمعيار  يزو 

المعيار الدولي إلدارة المخاطر، والذي يساعد المؤسسات 31000يعد معيار بي أ  أيزو 
كن كما يم. من خالل المبادئ واإلرشادات العامة التي يضعها على تحليل المخاطر وتقيمها

يق  اعتماد هذا المعيار من جميع المؤسسات سواإل الخاصة أو الحكومية وذلك إلمكانية تطب
.  على مختلف الوظائف كالتخطيط واإلدارة واالتصاالت وغيرها

طوير عند تطبي  المبادئ واإلرشادات الخاصة بمعيار إدارة المخاطر تي شركتك ستكون قادر على ت
تتمكن من الفاعلية التشغيلية، وزيادة ثقة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصالح بشركتك، كما س

عيد وسيساعدك تطبي  هذا المعيار على تحسين أداإل الشركة على ص. تقليل الخسائر المحتملة
وقائية الصحة  والسالمة وعلى بناإل نظام قوي قادر على اتخاذ القرارات المناسبة وتشجيع اإلدارة ال

.  على كاتة األصعدة



31000روااد ومزايا المعيار الدولي  دار  المخاطر  يزو 

تحسين الكفاإلة
التشغيلية من 
خالل تطبي  
.اإلدارة الوقائية

استخدم سياسة 
إلدارة المخاطر 
تعمل على تعزيز
ثقة العمالإل و 
.أصحاب المصالح

تطبي  ضوابط 
تحليلنظام إدارة 

المخاطر يؤدي 
إلى خفض 

الخسائر ألدنى 
.مستوى

تحسين أداإل نظام
اإلدارة وزيادة 

.مرونت 

زيادة القدرة على
لية االستجابة بفاع
ة للتغيرات وحماي
ة العمل أثناإل عملي

.التطوير



45001نظاب إدار  التسم  والصح  المهني   يزو 

لتمكن المنشآت بمختلف  OH&Sمتطلبات نظام إدارة السالمة والصحة المهنية 45001تحدد المواصفة القياسية أيزو 
صورها من توتير أماكن عمل صحية وآمنة، وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية من إصابات العمل، والوقاية من 

.الصحة السيئة

أي منشأة ترغب تي إنشاإل وتطبي  نظام إدارة سالمة وصحة مهنية، 45001تناسب المواصفة القياسية أيزو 
.بهدف تحسين السالمة والصحة المهنية بها، بغض النظر عن حجمها ونوعها ونو  أنشطتها

ت بعوامل مهمة تتعل  بالمنظمة مثل سياق المنظمة، وعوامل تتعل  باحتياجا45001تهتم المواصفة القياسية أيزو 
.وتوقعات عمالئها وأي أطراف ذات عالقة معها

جوانب أخرى للسالمة والصحة المهنية مثل صحة ورتاهية 45001كما دمجت المواصفة القياسية أيزو 
.العمال

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


50001نظاب إدار  موارد الطاق   يزو 

بأي مناأ  إلى 50001يهدف تطبيق معايير المواصال  العالمي   يزو 

بادار  تورير  نواع الطاق  المختلال  المتتخدم  بها  وهي مواصال  خاص 

رلى الطاق  بأنوارها اكتتا  مهارا  ترايد الطاق  بأنوارها  مما يورر

المناأ  اتى  نواع الطاق  المتتخدم  تواو طاق  كهربي   و طاق  

 و ( إلخ. …توار  بنزين  غاز  رريون)المحروقا  بأنوارها المختلال  

.طاق  الضغوط تواو هواو  و هيدروليك  وغيره من  نواع الطاق 

كما يُمّكن هذا النظاب جميع المنات  من اتباع  تلو  منهجي ري تحويق

:حتين المتتمر ألداو الطاق   بما ري ذلك ما يلي

.كفاإلة الطاقة

.أمن الطاقة

.استخدام الطاقة

.استهالك الطاقة



50001تابع  يزو 

إلوووى متوووارد  50001يهووودف معيوووار  يوووزو 
المناوووت  للحووود مووون اتوووتخداب الطاقووو  لوووديها  

ازا  وبالتووالي تكوواليف الطاقوو  وانبعا ووا  الغوو
.المتبب  لسحتبا  الحراري

لووووود  صووووبح  ا دار  الالعالوووو  للطاقوووو  موووون 
المتطلبوووا  األتاتوووي  هوووذه األيووواب  و رضووول
طريوووو  لتحويوووق ذلوووك هوووو بالحصوووول رلوووى
ارتموواد المعيووار الوودولي  دار  الطاقوو   يووزو

50001.

ل يوضووح هووذا المعيووار  رضوول الممارتووا  المتبعوو  رووي مجووا
دار  إدار  الطاق  رالمياً  ألنو  توب تطوويره مون قبول خبوراو إ

دول  حول العالب لمتارد  الاركا  60الطاق  ري  ك ر من 
اليف رلووى تراوويد اتووتهسك الطاقوو  بأنوارهووا  وتوليوول التكوو

.با ضار  إلى االتزاب بالمتطلبا  البياي 



 SA8000المساإللة االجتماعية  

هو مواصال  دولي  لتوييب  SA 8000نظاب المتاول  ااجتماري  
ها  المتاولي  ااجتماري  لجها  األرمال تجاه مجتمعاتها  والج

SA 8000المتتاليد  من تطبيق نظاب 

ظروف المتطلبا  وطريو  التدقيق المناتب  لتوييب ال SA 8000تحدد مواصال  
المحيط  بمكان العمل بما ري ذلك رمال  األطالال والعمال  الوتري  واألمور
المتصل  بالصح  والتسم  ري مكان العمل وحري  اارتباط والتمييز 

والمضايوا  ري مكان العمل وا جراوا  التأديبي  وتارا  العمل واألجور
ومتاولي  ا دار  ري تهيا  وتحتين ظروف العمل المناتب 



االلتزام تجا  مواردها 
البشرية كقيمة وأصل
.من أصولها القيمة

إظهار التزامها تجا  
موظفيهم أمام األطراف 

.األخرى المعنية

من التحق  بشكل مستقل
سجل مسئوليتها 

.االجتماعية

جهات لتستهدف SA8000المساإللة االجتماعية  تم تصميم نظام

:كيانات األعمال التي تهدف إلى تحقي 



تابع

جه  إصدار / إصدارها رن جه  تتجيلالاهاد  يتبران  SA 8000التي تجنيها الاركا  من الحصول رلى اهاد  بخصوص الالوااد 

بتطبيق العمليا  الداخلي  الضروري  قام    SA 8000ل و  العميل ري  ن الجه  المعتمد  موابل مصدًرا متتول   ومن  ب رهي تعتبر 

:ااجتماري المتاول  لضمان حصول الموظالين رلى حووقهب ا نتاني  األتاتي   ولذلك ران اهاد 

تفدي لزياد  واو  •
وتهب الموظالين وررع كالا
ري العمل

الحد من معدا   •
.دوران العمال 

وضع قيب الارك   •
.موضع التناليذ

ك  تحتين تمع  الار •
ري التوق ورسمتها 

.التجاري 

ين تحتين  وضاع تعي •
واتتبواو الموظالين
.وتطوير  دااهب



ألحوال يجوز بحال من االتتع  التي يج  رلى الجه  الارك  االتزاب بها وا المبادئ 
 SA8000اهاد   مخالالتها لنيل 

عمالة األطفال

العمالة الجبرية

الصحة والسالمة الحرية تي التعبير

التمييز؛ سواإل تي 
التعيين أو األجور

الممارسات 
االنضباطية؛ سواإل 
التحرش أو القهر أو 

ما شاب 

ساعات العمل

األجور والمرتبات

نظام اإلدارة بالمنشأة



ISO 21001 يزو 
تطلبا   دا  إداري  ماترك  للمنظما  التي تودب منتجا  وخدما  تعليمي  قادر  رلى تلبي  م21001يورر  يزو •

.المتعلمين والمتتاليدين اآلخرين

:  إلى هذا المعيار الدولي هياتتناًدا (  (EOMSالالوااد المحتمل  لمنظم  لتناليذ نظاب إدار  المنظما  التعليمي  •

. مع األهداف واألناط ( بما ري ذلك المهم  والرفي )تحتين مواوم  التياتا  (  

.  تورير التعليب الجيد للجميع والمنصف للجميع(  

. تيتير التعلب الموج  ذاتياً وررص التعلب مدي الحيا ( ج

. اص  والمتعلمين رن بعدالتعلب  ك ر تخصيًصا وااتتجاب  الالعال  لجميع المتعلمين وخاص  للمتعلمين ذوي ااحتياجا  التعليمي  الخ( د



تابع

اتتاق العمليا  و دوا 
اد  التوييب   با  وزي
. الالعالي  والكالاو 

. زياد  مصداقي  المنظم

وتيل  تمكن المنظما 
التعليمي  من إظهار 
التزامها بالممارتا  
.الالعال   دار  الجود 

.نظيمي وار  التحتين الت

  مواوم  المعايير الوطني
والخاص  لإلطار 

.  الدولي

توتيع ماارك  
.  األطراف المهتم 

.تكارتحاليز التميز وااب



BRCمواصفة 

تبرهن رلى تسم   (BRC)حصول الاركا  رلى اهاد  مواصال  اتحاد تجار التجزا  البريطانيين 
  بدًو من المنتجا  وتسم  رمليا  تعباتها وتغليالها وتخزينها وتوزيعها من جان  تجار التجزا
ذين يبيعون مجمعا  التجزا  الكبري ومروًرا بالجمعيا  ااتتهسكي  وتجار التجزا  المتتولين ال

مجمورا  متنور  وواتع  النطاق من المنتجا  وكذلك المتاجر الواقع  ري مراكز المدن وخارج
.المدن

تتيالاو تكالل هذه المعايير توحيد ضوابط الجود  والتسم  والعمليا  التاغيلي  وتضمن ا
.المصنعين التزاماتهب الوانوني  وتورير الحماي  للمتتهلك النهااي



BRCهناك  سث راا  رايتي  لمواصال  

عبئةالتلموادالعالميةالمواصفةتلكتصميمتم

ائمينالقموردينقبلمنتطبيقهاليتموالتغليف

صنيعتلشركاتوالتغليفالتعبئةموادتوريدعلى

جارتإليمنتجاتهمبتوريديقومونالذينالأغذية

نطاقفيالتوسعتموقد.المتحدةبالمملكةالتجزئة

وادلمالمصنعةالشركاتلتشملمؤخرًاتطبيقها

الدوائيةبالسلعالخاصةوالتغليفالتعبئة

(كرتونال)المقويالورقتصنيعشركاتوالاستهلاكية

مادةمنالمصنعةالدوائيةالعبواتتصنيعوشركات

داتوسداأغطيةتصنيعوشركاتإيثيلينالبولي

.إلخ…العبوات

التعبا  والتغليفلمواد  (BRC-IOP)مواصال  .2

اتالشركمعخاصبشكلالمواصفةهذهتتناسب

تجزئةالتجارإليالأغذيةمنتجاتبتوريدتقومالتي

أوسهنفالمنتجعنالنظربصرفالمتحدةبالمملكة

لىعالحصوليكونالحالاتبعضوفي.المنشأبلد

غذائيةالالمنتجاتلتوريدمسبًقاشرًطاBRCشهادة

تقاموقد.المتحدةالمملكةفيالتجزئةتجارإلي

فيالمؤسساتمنعددBRCمواصفةبتطبيق

بقتطالتيالشركاتأمثلةومن.العالمأنحاءجميع

ومعالجةتصنيعشركاتالمواصفةهذهعليها

.والمشروباتالأغذية

لألغذي العالمي  BRCمواصال  .1



تابع

نعةالمصالشركاتمعخاصةبصفةالمواصفةهذهتتناسب

المملكةفيالتجزئةتجارإليالاستهلاكيةالمنتجاتتوردالتي

تمدوق.منشئهبلدأونفسهالمنتجالنظربصرفالمتحدة

المصنعةالمنتجاتتغطيلكيالمواصفةهذهتصميم

لسلامةالعامةالأوروبيالاتحاداللوائحنطاقفيالمدرجة

Europeanالمنتجات Union General Products Safety

Regulationsمتعلقةأخرىتشريعاتوأية2005عامالصادرة

هذهائمهاتلالتيالشركاتأمثلةومن.الاستهلاكيةبالمنتجات

لفمباالعنايةمنتجاتفيالمتخصصةالشركاتالمواصفة

أغطيةلالمنتجةوالشركاتالغسيللفرشالمنتجةوالشركات

إلخ…الشخصيةالعنايةومنتجاتالأطفالومناشفالشامبو

للمنتجا  ااتتهسكي BRCمواصال  .3



BRCالويم  المضار  لكيانا  األرمال من ااتتعان  باتتاارا  

.بناو  و  العمسو

.إ با  تطبيق  رضل الممارتا  الدولي 

جا  إلى تحويق الميز  التنارتي  من خسل اارتماد لتوريد المنت
BRCير األتواق البريطاني  وردد كبير من الدول التي تطبق معاي



التدريب على الجودة



مورد التدري  رلى برام  الجود  التدريبي 

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



مورد التدري  رلى برام  الجود  التدريبي 

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



مورد التدري  رلى برام  الجود  التدريبي 

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



االستشارات التربوية 
والتعليمية



ي كل يعتمد نجاح األداو التعليمي داخل المدار  رلى اآللي  المتع  ر
ويق مدرت  واادوا  التربوي  و همي  التخطيط ااتتراتيجي لتح

الغاي  والهدف المناود ويووب خبراو الارك  بوضع الخطط 
لنجاح ااتتراتيجي  الاامل  للمدار  الحكومي  واألهلي  لتحويق ا

ف التي تف ر والتميز والتنبف بالتهديدا  المحتمل  وتوليل نواط الضع
رلي األداو والتنبف بالالرص المتتوبلي  

عميدها بالعمل بتناليذ الخطط ااتتراتيجي  مباار  رند تتووب الارك  
ي ورق خط  رمل يتب توضيح الخطوا  الرايتي  والجدول الزمن

.لتناليذ هذه الخط  



ار  يدرك خبراإل الشركة أن التخطيط المالي للمدار  هو الشريان الرئيسي للعمل وخاصة للمد
ة األهلية ويقوم خبرائنا بوضح الخطط المالية المناسبة لكل مدرسة وت  احتياجاتها المالي

.والمستقبلية 



يعتبر تقييم أداإل المدار  ومراجعة أعمالها من 
من األساليب الحديثة التي تم اعتمادها تي كثيراً 

المدار  المتميزة لمعرتة مسار المدرسة وهل هي 
ك تسير تي المسار الصحيح المخطط ل  أم ال و كذل

وصول يتم وت  آلية حديثة يعمل بها خبراإل الشركة لل
.  إلي نتائج كاملة وموضوعية



يووب النجاح ا داري رلي رد  ات  من  همها قدر  الويادا  
الواام  رلي را  العمل رلي التعامل وا دار  بأتلو  اداري 
خبراو تليب ورق خطط متبو  معلوم  األهداف والنتاا  ولهذا يووب
ادا  الارك  رلي وضع خطط وبرام  تدريبي  للمعلمين والوي
داريإالمدرتي  ورق نظاب  مدرو  لتحويق األهداف ورق نظاب 

.وخطط متتوبلي  



ي الوضايا تووب الارك  بارداد البحوث التربوي  المتعمو  ر
ع  تناليذ التربوي  األتاتي  ومتابع  و رصد نتااجها ومتاب

ا  مورراتها وتوصياتها وإصدار نتاا  البحوث والدرات
لمعرر  مدي قدر  المدار  والمفتتا  التعليم  رلي
براو تحويق  هدارها وتلبي  طموحا   ولياو األمور ويووب خ
الارك  بطرح ااقتراحا  السزم  لتحتين  داو 

.المفتتا  التعليم  



ألداو وتحديد يووب خبراو الارك  بوضع خطط لإلدارا  التعليم  لويا  وتوييب ا

.األناط  وبرام  لرراي  الطس  الموهوبين وتنمي  هذه الودرا  



ن من الخدما  التي تودمها الارك  هو وضع خطط تنوي  محدد  األهداف للمدرت  ولمدراو المدار  ليتمك

رف من مباار  العمل باكل صحيح ورق نظب ان مدير المدرت  هو المتاول األول ري مدرتت  وهو الما

الهمها رلي جميع افونها التربوي  والتعليمي  وا داري  ويلزب رلي  ا حاط  الكامل  بأهداف المرحل  وت

من جميع والتعرف رلي خصااص طسب  وتهيا  البيا  التربوي  الصالح  لبناو اخصي  الطال  ونموه

مهاب كل الجوان  وإكتاب  الخصال الحميد ولن تتحوق هذه األهداف إا بوضع خطط تالصيلي  موضح ريها

.ررد ري العملي  التعليم  وما رلي  من واجبا  



متارد  الطس  رلي 
  اكتااف جدارتهب الذهني
واخصياتهب وميولهب 

المهني 

اط نُعرف الطال  رلي نو
قوت  ونواط ضعال 

تحديد برام  التدري  
والتطوير السزم  ل 

ر معرر  التخصص األك 
مسام  ل 



استشارات سالمة الغذاإل



22000أيزو 

متطلبات أي منشأة تي سلسلة -نظم إدارة سالمة األغذية 

لغذائية، المعايير الدولية وتكييفها للمنظمة تي السلسلة ا" الغذاإل

ي والتي ترغب تي ضمان مستهلكيها، أن منتجاتها مصنوعة ت

.االمتثال لمتطلبات معيار أعال  للحصول على الغذاإل سالمة



ISO 22000توائد شهادة نظام إدارة سالمة الغذاإل وتقاً للمواصفة الدولية 

ربار  رن معيار دولي يوضح متطلبا  نظاب إدار  تسم  الغذاو حي ما يحتاج  ي كيان يعمل 22000مواصال  األيزو •

ذااي  رند ضمن تلتل  األغذي    با  قدرت  رلى ضبط األخطار التي تهدد تسم  الغذاو بهدف التأكد من تسم  المواد الغ

تلتل  يتري المعيار رلى كار  كيانا  األرمال بصرف النظر رن حجمها والتي تعمل ري  ي مجال من مجاا . اتتهسكها

.الغذاو وتتعى إلى تطبيق  نظم  تورر منتجا  آمن  بصور  متتمر 

ظاب  دار  المتطلبا  السزم  التي تمكن كيان األرمال من تخطيط وتطبيق وتناليذ وصيان  وتحديث ن22000يحدد األيزو •

المتتهلكين بهدف تسم  الغذاو؛ وإ با  االتزاب بالمتطلبا  الوانوني  والرقابي  ذا  الصل  بتسم  الغذاو؛ وتوييب احتياجا 

ف األخري تعزيز رضاو المتتهلك؛ وا بسغ رن ماكس  تسم  الغذاو بطريو  رعال  إلى الموردين والمتتهلكين واألطرا

.المعني ؛ وضمان التزاب كيان األرمال بتيات  تسم  الغذاو لدي 



:على المستوى الداخليتوائد 1.

.من المخاطر المرتبطة بسالمة الغذاإلالحد •

.االلتزام بالمتطلبات القانونية والرقابيةتحقي  •

.سمعة كيان األعمال وثقة األطراف أصحاب المصلحةتعزيز •

.الشفاتية بشأن المسائلة والمسئوليات المقررةتحقي  •

.وتحديا األنظمة بصورة مستمرةتحسين •

.أنظمة ضبط ومراقبة األخطار على كاتة مراحل سلسلة التوريدتطبي  •



توائد تناتسية2.

O ن الفرصة للشركات المنتجة للغذاإل للمناتسة بحرية تي المزيد مإتاحة

.األسواق العالمية

O الضمان بشأن الجودة والسالمة واالعتماديةتوتير.

O األمثل للموارداالستغالل.

O إمكانيات النمو والتنمية االقتصاديةزيادة.



 HACCPنظاب 

ربار  رن مجمور  من المبادئ وااراادا  التي ارتمدتها 
  هيا  الكودك  التابع  لمنظم  الصح  العالمي  والمعرور

هذا يعمل-بتحليل المخاطر الدولي  ونواط التحكب الحرج  
م  النظاب رلى تحديد األخطار والتدابير السزم  لضمان تس
الغذاو وذلك من خسل تحليل ومنع األخطار البيولوجي  

توريد والكيماوي  والاليزيااي  بدًو من إنتاج المواد الخاب وال
.يوالمناول  إلى تصنيع وتوزيع واتتهسك المنت  النهاا

  يمكن تطبيق نظاب تحليل المخاطر ونواط التحكب الحرج
نتاج لتسم  الغذاو رلى كار  مراحل تلتل  الغذاو بدًو من ا 

م  األولي إلى ااتتهسك النهااي  وهذا النظاب متوارق مع  نظ
.9001إدار  الجود  م ل اايزو 



HACCPالويم  المضار  لكيانا  األرمال من ااتتعان  باتتاارا  

.HACCPبا  تحويق الميز  التنارتي  وزياد  حجب األرمال من خسل رتح  تواق جديد  تالرض االتزاب بمتطل

.ضمان تسم  وجود  المنتجا  وزياد   و  العمسو والموردين واألطراف  صحا  المصلح 

.إدار  مخاطر تسم  الغذاو بكالاو  ورارلي 

.اردتورير التكاليف التي قد يتب تكبدها نتيج  للماكس  الناجم  رن ردب تسم  الغذاو وإهدار المو

.ضمان االتزاب بالووانين واألنظم  ذا  الصل  بتسم  الغذاو ومتطلبا  الجود 



Dr. Waleed Abdulaal Attia
Chairman & founder of GIBQ
Quality & H.R. Consultant
E- mail : wsuezcanal@gmail.com
E-mail: ceo@gibq-eg.com
www.Gaast-edu.com
www.gibq-eg.com
Mobile KSA : +966551715783
Mobile EG. : +201285323438
Tel: +20222748144
Cairo - Saly Mall - Naser City - 7th floor
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