
 

  ةتأهيل منشآتقديم استشارة ونموذج طلب خدمة 
 نقاط يجب أن تؤخذ في االعتبار عند تعبئة هذا النموذج: 

 ل والذي يمثل املنشأة.تعبئة وتوقيع جميع الصفحات في هذا الطلب من قبل الشخص املخو   يرجى ❖

 هو طلب مبدئي يتبعه إجراءات أخرى في سبيل تقديم الخدمة. ملركز خبراء الجودةإن تعبئة هذا الطلب وتقديمه  ❖

 ال توجد أي رسوم مالية مستحقة على تعبئة هذا النموذج. ❖

 . qectq.center@gmail.com  أو    info@qectq.com االليكتروني:لبريد لبعد تعبئته الرجاء ارسال الطلب  ❖

 770054474 967 +لالستفسار أو االستيضاح يرجى التواصل على جوال )واتس أب(:   ❖
 

 : معلومات عن املنشأة الطالبة الخدمة 

  اسم املنشأة: 

  العنوان:

  املوقع اإللكتروني )إن وجد(: 

  اإللكتروني:البريد 

 

 معلومات عن نشاط املنشأة: 

  مجال العمل األساس ي للمنشأة 

  اجمالي عدد املوظفين  

  عدد ورديات العمل 

  عدد العاملين في كل وردية

 منتجات أو خدمات املنشأة
 

 
 

 في حال كان هناك فروع للمنشأة وستدخل ضمن طلب الخدمة برجاء تسجيلها هنا:  فروع املنشأة:

 

 عدد املوظفين   املنتجات أو الخدمات التي يقدمها   العنـــــــــــــــــــوان سم الفرع ا م
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 :النظام املطلوب للتأهيلتحديد 

 
ا
 أمام الخانة الخاصة بها:  ( √بالتأشير بعلمة ) وذلك  لتأهيل منشأتكم، ةاملطلوب النظام/ األنظمةقم بتحديد خدمات   فضل

 طلب الخدمة  النظام المطلوب   م

  ISO 9001:2015 (QMS) نظام إدارة الجودة  1

     ISO 14001:2015 (EMS) نظام إدارة البيئة 2

    ISO 45001:2018 (OHSMS) الصحة والسالمة المهنية إدارة  نظام  3

  ISO 22000:2018 (FSMS)نظام إدارة سالمة الغذاء  4

  ISO 21001:2018( EOMS)نظام إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية  5

   ISO/IEC 27001:2022 (ISMS)نظام إدارة أمن المعلومات  6

   ISO 22301: 2019 (BCMS)نظام إدارة استمرارية األعمال  7

  ISO 50001:2018 (EnMS)نظام إدارة موارد الطاقة  8

  ISO 10002:2018 (Customer Satisfaction) رضاء العمالءإدارة  9

  Risk Management ISO 31001:2018))المخاطر إدارة  10

   HACCP نظام نقاط التحكم الحرجة 11

         GMPنظام ممارسة التصنيع الجيد  12
 

 معلومات عن الشخص املسؤول بمتابعة طلب الخدمة: 

 الهاتف الوظيفة  الكامل االسم 

   

 البريد اإللكتروني  الواتس الجوال

   
  

 

 خطوات إتمام التعاقد وما بعد تقديم طلب الخدمة: حول   ملحظات

 يقوم مركز خبراء الجودة بدراسة الطلب املقدم من املنشاة لتحديد إمكانية تنفيذه من عدمه.  ❖

 لعمل. تنفيذ  املطلوبة لواملالية التفاصيل الفنية   يشمل كافةللجهة الطالبة  ومالي يقوم مركز خبراء الجودة بتقديم عرض فني  ❖

 . الطرفين والتوقيع عليه منبعد االتفاق حول العرض الفني واملالي يتم كتابة عقد رسمي لتنفيذ الخدمة املطلوبة   ❖

 وهللا الموفق،،، 

 االسم:         

 الوظيفة:      

 التوقيع:                                                يرجى ارفاق نسخة من الهيكل التنظيمي للمنشأة )في حال توفره(.           -

 ختم املنشأة:   
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