
تأهيل المنشآت للحصول على شهادة
الآيزو والتميز الأوربي والجوائز العالمية

 



مكتب إداري يقدم حلول استشارية وادارية، ونمتلك
العديد من الشراكات الدولية والإقليمية التي تمكننا من
امتلاك فريق ضخم من الخبراء المحليين والدوليين. يضم

فريق الخبراء لدينا مستشارين قادرين على تطوير عمل
المنظمات وتحسين أدائها من خلال:

حلول مبتكرة وفعالة ومستدامة - الأساليب العلمية -
مناهج فعالة - البرامج الذكية

 

من نحن؟



نقوم بتأهيل الجهات المختلفة
الساعية للحصول على:

1.  شهادة الآيزو
2.  التميز الأوربي

3.  الجوائز العالمية أو الإقليمية 
من خلال العمل مع العميل بشكل مكثف لاستكمال جميع 

المتطلبات المطلوبة، فنحن نقوم بعمل:
Gap Analysis  تحليل الفجوة ·

· التدقيق الداخلي
· تأهيل وتدريب الموظفين 

· إعداد دليل الجودة (Quality Manual) -بالتعاون مع العميل-
· تجهيز الوثائق المطلوبة ومراجعتها -بالتعاون مع العميل-

· تعبئة النماذج -بالتعاون مع العميل-
· خدمات ما بعد الحصول على الشهادة أو الاعتماد 

· المتابعة والتطوير
· وغيرها

 

ماذا نقدم؟



أمثلة على مواصفات الآيزو التي نقوم
بتأهيل الجهات لها:

 
1.ISO 9001: Quality Management System

3.ISO 10004: Quality management — Customer satisfaction
— Guidelines for monitoring and measuring

4.ISO 45001: Occupational Health and Safety Management
System

5.ISO 14001: Environmental Management System (EMS)

6.ISO 22301: Business Continuity Management System

7.ISO 22316: Organizational Resilience

8.ISO 37301: Compliance Management System

9.ISO 31000: Risk Management System
 

2.ISO21001:Management System for Educational Organizations
(EOMS) 



10. ISO/IEC 17025: Laboratory Management System

11.ISO 13485: Medical Devices Quality Management System

12.ISO 28000: Supply Chain Security Management System

13.ISO 26000: Social Responsibility System

14.ISO 30301: Management System for Records

15.ISO 22000: Food Safety Management System

16. ISO/IEC 27001: Information Security Management System

وغيرها، بالإضافة إلى:
(HACCP) 1.  الهاسب

2.  نموذج التميز الأوربي
(EFQM)

3.الجوائز العالمية والإقليمية 



من نستهدف ؟

  المنشأت الصغيرة والمتوسطة
 

الشركات العائلية

المصانع والمستشفيات

المدراء والتنفيذيون

المؤسسات و الهيئات الحكومية والقطاع غير الربحي
 

جميع الجهات التي تريد تطبيق مواصفات وأدلة الآيزو
لديها

 
جميع الجهات التي تسعى للحصول على شهادة الآيزو أو

التميز الأوربي أو الجوائز العالمية والإقليمية
 



·     شراكات دولية وإقليمية متخصصة
·     توفر العديد من الخدمات المتخصصة من خلال شراكات

دولية رائدة في مجالات التطوير الإداري والاستشارات والتدريب
والتمكين والحلول  التقنية

·     عدد كبير من مواصفات الآيزو التي نستطيع تقديم الخدمات
الاستشارية والتأهيلية والتدريبية لها في مكان واحد

·     فريق عمل متخصص وصاحب خبرة طويلة 
·     القدرة على تحقيق نتائج مثبتة ومستدامة وقابلة للقياس

·     التنفيذ وفق الاحتياج الحقيقي للعميل 
·     تصميم الحلول المناسبة والفعالة بعد تشخيص الاحتياج

الفعلي للعميل
·     الخبرة في سوق العمل

·     الاحترافية والجودة العالية
·     الدعم المباشر للعميل 

·     العمل مع العميل كفريق واحد 
·     عائد عاٍل على الاستثمار 

 

مالذي يميزنا؟



شركائنا
بالنجاح



Markoadvance Advancemarko

+966570320866 Hello@markoadvance.com

تواصل معنا:


