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عن الشركة
تأسست الشركة عام 2006
رأٍَذ ّووخ  QMSػٍ ٝأٌٍ ػٍّ١خ ل٠ٛخ  ،فّ ٝٙووخ هائلح ف ٟري٠ٚل لغبع األػّبي ثبٌقلِبد اإلٍزْبه٠خ اٌفٕ١خ
ٚاإلكاه٠خ ٚاٌزله٠ت ؽ١ش رملَ فلِبرٙب ٌىال ِٓ اٌْووبد  ٚاٌّؤٍَبد  ٚإٌّظّبد فِٖ ٝو ٚاٌْوق األٍٚظ.
٘ٚلف اٌْووخ اٌوئ ٛ٘ َٝ١رمل ُ٠فلِبد اٍزْبه٠خ  ٚرله٠ج١خ ػٍ ٝأػٍَِ ٝز ٜٛثْىً ٍ٠ج ٝاؽز١بعبد ػّالئٕب ٠ ٚفٛق
رٛلؼبر.ُٙ

تقدم  QMSخدمات عديدة للقطاع الصناعى ،قطاع التصنيع الغرائى ،القطاع الززاعى و القطاع التجازى بما فى
ذلك:





اإلػلاك ٌٕظُ اٌغٛكح
ِواعؼخ اٌّٛهكٓ٠
إكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ  ٚاالكاهح
ثواِظ اٌزله٠ت

ػٍّ١خ رغ٠ٛوِ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ ٌزؾَٓ وفبءح ٚفبػٍ١خ إٌّظّخ ٚرؼي٠ي للهاد إٌّظّبد
ِ
ٚرٙلف اٌْووخ اٌ ٟاٌَّبّ٘خَ ثْىً ْٔظ فٟ
ٚاٌْووبد ٌزؾم١ك أ٘لافٙب اإلٍزوار١غ١خ ٚاإللزٖبك٠خ ٚ .....هٍبٌزٙب اإلعزّبػ١خ.
رزؼٙل ّووخ  QMSثبٌؼًّ ػٍ ٟى٠بكح اٌٛػٚ ٟاٌزو٠ٚظ ألّ٘١خ أٔظّخ اإلكاهح اٌفؼبٌخٚ ،رٍؼت اٌْووخ كٚها ْٔ١غبَ ف ٟاٌؼل٠ل ِٓ
اٌٍغبْ اٌٛعٕ١خ ٚاٌل١ٌٚخ ٌٍَّبػلح ف ٟرْى ً١اإلرغب٘بد ٚاٌَ١بٍبد ٌٚزّضِٖ ً١بٌؼ ػّالئٕب ؽٛي اٌؼبٌُ.

كود الشركة في مركز تحديث الصنــــــاعة I – 0265 -:
وكود الشركة في نظام إطار العمل بالمركز I- 10013 -:

خدمات QMS
تقدم  QMSخدمات عديدة للقطاع الصناعى ،قطاع التصنيع الغذائى ،القطاع الزراعى و القطاع التجارى من خالل اربع
مجاالت للخدمات وهي كالتالي:

إعذاد نظاو ادارة انجودة
ٔزغٍغ إٌ ٝرغ٠ٛو ِٙبهارىُ َِٚبػلرىُ ػٍ ٝرٕف١ن ٚرؾَٔ ٓ١ظُ اإلكاهح اٌقبٕخ ثىُ
ففو٠ك ٔظبَ إكاهح اٌغٛكح ٌلٕ٠ب ٠م َٛثؼٍّ١بد اإلػلاك ثّب ٠زٛافك ِغ أٔ ِٓ ٞظُ إكاهح اٌغٛكح
اٌج١ئخ،اٌَالِخ ٚاٌٖؾخ اٌّ١ٕٙخ ....اٌـ ثئٍزقلاَ أفضً اٌّّبهٍبد ٚاٌّٛإفبد ٚإٌّبمط
ٚإٌظُ ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌمٛأ ٓ١ألكاء ػٍّ١بد رؾٍ ً١اٌفغٛاح ٚ ٚضغ اٌقغظ اٌزٕف١ن٠خ ٚاٌغلاٚي
ٚاٌٛصبئك ٚ ،و١ف١خ إػلاك ١ٕٚبغخ ٚصبئك اٌغٛكح اٌّغٍٛثخ  ٚاٌزؾمك ِٓ اٌؼٍّ١بد
ٚاٌزضجذ ِٓ ٕؾزٙب ٚ ،رله٠ت ِٛظف ٟاٌْووخ ٚ ،اٌَّبػلح ف ٟإفز١به ّووخ اٌزفز.ِ١

فزيقنا ننظى ادارة انجودة نذيت انخبزة فى اإلعذاد ننظى ادارة انجودة انتانيت:
اال٠ي1009 ٚ
اال٠ي00000 ٚ
اال٠ي00007 ٚ
اال٠ي98009 ٚ
اال٠ي93847 ٚ
اال٠ي05009 ٚ
األ٠ي /ٚر ٟإً 94181
اال٠ي90485 ٚ
اال٠ي95007 ٚ
اال٠ي97941 ٚ

اٌَالِخ ٚاٌٖؾخ اٌّ١ٕٙخ 94009
ِٕ FDAظّخ اٌغناء ٚاٌلٚاء األِو٠ى١خ
ّٙبكح API
ّٙبكح IOP
ّٙبكح ٌٍَّٕٛ ECOTEXعبد
ّٙبكح ASME Code
ّٙبكح CE Mark
ّٙبكح ٌٍَّٕٛ WRAPعبد
ِ( UL Markغبثمخ األعٙيح ٌؼالِخ اي )UL

ّ٠ٚىٕٕب أ٠ضبً رمل:ُ٠







ِوالجخ إٌّزغبد ٚػٍّ١بد اٌزٛه٠ل ٌٍؼّالء.
ِزبثؼخ االعواءاد اٌزٖؾ١ؾ١خ.
رؾل٠ل ِغبالد رؾَ ٓ١اٌؼٍّ١بد ٚرغ٠ٛو٘ب.
ل١بً وفبءح اٌؼبٍِ – ٓ١اٌؼٍّ١بد – إٌّزغبد ٚإٌّظّخ ٚرغ٠ٛو اٌؼٍّ١بد.
رمل ُ٠اٌز١ٕٛبد ٌإلكاهح ثغو٠مخ َِزمٍخ ِٛٚضٛػ١خ.

( BRCإرؾبك رغبه اٌزغيئٗ اٌجو٠غبٔ١خ)
ٔ HACCPظبَ رؾٍ ً١اٌّقبعو ٔٚمبط اٌزؾىُ اٌؾوعخ
( IFSإٌّٛفخ اٌل١ٌٚخ ٌالغن٠خ)
رَى ٛإفز١به اٌغج١ؼخ
F2F
االٔظّٗ اٌؼضٚ ٗ٠ٛاٌّؼب١٠و (اٌْووبد فمظ)
عٍٛثبي عبة
LEAF
SA 8000

إكاهح عٛكح اٌّٛهك ٓ٠ثوىد وئؽل ٜأُ٘ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ ف ٟإٌَٛاد اٌمٍٍ١خ اٌّبض١خ
ؽ١ش ٠جني لغبع اٌزٖٕ١غ اٌؼبٌّ ٚ ٝرغبه اٌزغيئخ اٍزضّبهاد وج١وح ف ٟإٌظُ ٚاٌؼٍّ١بد
ٌزؾَ ٓ١عٛكح اٌّٛهك ،ٓ٠فمل ّّٕذ ِواعؼٗ اٌّٛهكٌَّ ٓ٠بػلح اٌَّزقلٌٍِ ٓ١جؾش فٟ
اٌؼٍّ١بد اٌزغبه٠خ اٌؾوعخ فٍ١ٍٚ ٝخ اٌزٖٕ١غ ٚأ٠ضبً ٌٍَّبػلح ف ٝثٕبء  ٚرور١ت رًٍََ
اٌؼٍّ١بد ٚا١ٌ٢بد ٌزَ ً١ٙرمل ُ٠اٌزمبه٠وٚ ،اٌّواعؼخ ٔٚزبئغٙب ،فمل إٔجؾذ عيءاً ِّٙبً
ِٓ ٚصبئك اٌْووخ ٟ٘ٚ ،رغغِ ٟغبالد هئ١َ١خ ِضً ِوالجخ اٌغٛكح ٚاكاهح اٌج١ئخ ٚ ،إكاهح
اٌّقبىْ ٚاكاهح اٌّٛاك ٚرٖٕ١غ إٌّزغبد ،اٌزقغ١ظ ٚاٌّْزو٠بد  ٚرؾم١ك غ١و٘ب ِٓ اٌقلِبد
 ِٓٚصُ فئْ إكاهح اٌّٛهكٌ ٓ٠ؼّالئٕب ٘بِخ علا ٌضّبْ عٛكح إٌّزغبد ٚاٌقلِبد  ٚإٌظبَ ٚهضب اٌؼّالء.

إكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ ٘ ٝاٌز ٝرّىٓ إٌّظّخ ِٓ ٕٚف ٚظبئف اٌّٛظف ٚ ٓ١اإلكاهِ ٓ١٠غ اٌزلل١ك
ػٍ ٝاوزَبة ٚرغج١ك اٌّٙبهاد ٚاٌّؼبهف ٚاٌقجواد ٚ ،ػاللبد اٌّٛظفٚ ٓ١رقغ١ظ اٌّٛاهك
ػٍِ ٝقزٍف اٌَّز٠ٛبد  ،ف ٝٙرؼزّل ػٍ ٝاٌّفب٘ ُ١اٌّزملِخ ف ٝػٍُ إٌفٌ اٌزٕظٔٚ ّٟ١ظو٠خ إٌظبَ .
ف٘ ٝنا اٌَ١بق ٠ى ِٓ ْٛاألّ٘١خ إٌظو ف ٟوً ِٓ اٌؼٛاًِ اٌلافٍ١خ ٚاٌقبهع١خ اٌزّ٠ ٟىٓ أْ ٠ىْٛ
ٌٙب رأص١و ػٍ ٝرؼ ٓ١١اٌّٛظف .ٓ١فبٌؼٛاًِ اٌقبهع١خ ّ٠ىٕٙب اْ رى ْٛاٌمٛح اٌلافؼخ ٌٍّٕظّخ ،
ٚرًّْ لضب٠ب ِضً االرغب٘بد اٌؾبٌ١خ ٚاٌّمجٍخ ِٓ ٍٛق اٌؼًّ ِضً اٌّٙبهاد ٚاٌزؼٍَِٚ ُ١زٜٛ
االٍزضّبه اٌؾى ِٟٛف ٟاٌٖٕبػبد اٌـ ،..ػٍ ٝاٌؼىٌ ِٓ اٌزأص١واد اٌلافٍ١خ أٍ ًٙف ٝاٌَ١غوح  ٚاٌزٕجؤ ٚاٌوٕل  ،ػٍٍ ٝج ً١اٌّضبي
أٍبٌ١ت اإلكاهح ٚاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ .
ّ٠ QMSىٕٙب رمل ُ٠اٌقلِبد اٌزبٌ١خ:
 تقييم االحتياجات التدريبية و خطة تنمية الموارد البشرية



إعادة هيكلة الشركات وتطويرها



التحليل الوظيفي  ،التوصيف الوظيفي ،خلق و تطوير الوظائف



نظم تقييم األداء وخطة تحسين األداء



خطط التطوير الموظفين والخالفة



التخطيط لعملية التوظيف



تخطيط نظم األجور والبدالت التنافسية



وضع خطط المرتبات



انشاء نظم اداره الموارد البشريه

ٔظواً ٌٍزغ١واد اٌَو٠ؼخ ف ٝاٌظوٚف اإلعزّبػ١خ ٚظوٚف اٌج١ئخ فمل ىاك اٌغٍت ػٍ ٝاٌزله٠ت
ف ٝاٌّغبي اٌٖٕبػ ، ٝاٌزغبه ٚ ٜاٌيهاػٌّٛ ٝاع ٗٙاٌزغ١واد ٚاٌزى١ف ف ٝاٌزوو١ت
ٚاإلٍزوار١غ١بد ٚاٌَ١بٍبد  ٚ ،ؽ١ش أْ ٘١بوً اٌْووبد اٌؾل٠ضخ ٘١بوً َِغؾخ ٌنا فالثل ٌٍّٛظف ٓ١أْ ٠ىٛٔٛا ِزؼلكٚا اٌّٙبهاد ،
ٌنٌه اٌزله٠ت ف ٟاٌٛلذ اٌؾبٌ ٟأِو ال ثل ِٕٗ .
ٔٚز١غخ ٌٙنٖ اٌؾبعخ اٌّبٍخ ٌٍجواِظ اٌزله٠ج١خ ػٍ ٝوبفخ اٌَّز٠ٛبد فمل لبَ َِزْبهٚا  QMSثزٕف١ن لبئّخ ِٓ اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ وغيء
ِٓ ِٙبَ ٌ QMSزؾَ ٓ١لغبع اٌزله٠ت ف ٝوبفخ أؾبء ِٖو.
 ِٓٚاٌّؼٍ َٛاْ اٌزله٠ت اٌفؼبي ٠جلأ ثبٌزقغ١ظ ٚاإلػلاك اٌغ١ل فئْ َِزْبهٚا ٠ QMSزؼبٛٔٚا ِغ ػّالء اٌْووخ ٌضّبْ ػٍّ١خ إفز١به
اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ ثؾ١ش رؼزّل ػٍّ١خ اإلفز١به ػٍِ ٝؾز ٜٛاٌجؤبِظ ٚروو١جخ  ٚرأص١وٖ ثؾ١ش ٠زفك ِغ االؽز١بط اٌزله٠ج.ٌُٙ ٝ
رم QMS َٛثْىً ِٕظُ ثّواعؼخ ٚرؾل٠ش اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ ثٕبءً ػٍ ٝرمٚ ُ١١رؼٍ١مبد اٌؼّالء ٚثٙنا ٔضّٓ ٍالِخ اٌّؼٍِٛبد ٔٚزؼٙل
ثزٛف١و فلِخ رله٠ج١خ ِّزبىح.
ٌ QMSلٙ٠ب لبئّخ ثبٌزله٠جبد اٌزٌٙ ٝب ػاللخ ثبٌمغبع اٌٖٕبػ ، ٝاٌزغبه ٚ ٜاٌيهاػ.ٝ





مجال الجوده.
مجال االداره ( االداره  .اداره الموارد البشريه  .واالداره الماليه )...
مجال التسويق.
المجال الزراعى.

