ﻛﯾزد اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن
ﺣﻠول اﻷﯾزو اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
كيزد استشاريون هي شركة استشارات إدارية عالمية تضم استشاريين على قدر عالي من الكفاءة في اإلدارة ،التسويق ،اإلعالنات وحقوق االمتياز مع خبرة
ألكثر من عقد قدمت خاللها مجموعة واسعة من الخدمات التي تناسب العمالء باحتياجاتهم المتنوعة.
فريقنا الفريد الذي يجمع بين المهارة العملية وخبرة الموضوع يمكننا من تقديم استشارات إدارية مبتكرة تنعكس بشكل إيجابي على استراتيجية وسمعة وتطور
عمالئنا المستمر.

تقدم كيزد خدمات االعتماد والتدريب االستشارية الشاملة لآليزو
ماذا نعمل؟
نحن نساعد المؤسسات على تصميم وتطوير التالي:







 ،BPRإجراء النمذجة وإعادة النمذجة
استشارات األيزو
 نظام إدارة الجودة
 نظام إدارة البيئة
 نظام إدارة الصحة والسالمة
 سالمة الغذاء
 إدارة الطاقة
 اعتماد المختبر
 أمن المعلومات
 استمرارية األعمال
مراجعة األيزو
شهادة األيزو والتدريب ذات الصلة
حق االمتياز

منهجنا
فلسفة األعمال :تطوير وتعزيز عالقة طويلة األمد ينتفع منها جميع األطراف بناء على الثقة واالحترام المتبادل




ملكية المشروع لضمان المنافع لمؤسسات العميل
نجاح بنسبة  %100وإرضاء العميل
سهولة تنفيذ الحلول وإكمال المشروع في وقته.

امتدادنا
نعمل عالميا ً من خالل شركائنا وفروعنا في






الرياض ،المملكة العربية السعودية
مسقط ،عُمان
الكويت
سنغافورة
أوروبا ،الهند

النقاط الهامة








استشارات األيزو
التدريب والتطوير
دراسات الجدوى ،تقييم المشروع ونمذجة األعمال
استشارات إدارة حقوق االمتياز
إعادة هيكلة األعمال
تصميم وتطوير إجراءات التشغيل القياسية ) / (SOPكتيبات األعمال
إدارة الحدث

استشارات األيزو
تختص كيزد في نطاق واسع من معايير االعتماد لنظام إدارة األيزو .يقدم استشاريونا تدريب وخدمات استشارية على مستوى عالمي لتحقيق نظام إدارة
الجودة آيزو  ،9001نظام إدارة البيئة آيزو  ،14001نظام إدارة سالمة الدواء آيزو  ،(HACCP) 22000نظام إدارة السالمة والصحة المهنية OHSAS
 ،18001المساءلة االجتماعية  ،SA8000نظام إدارة أمن المعلومات آيزو  ،27001آيزو  ،50001آيزو  17025وأنظمة إدارية أخرى .نقدم واحدة من
أكثر المجموعات شمولية في الخدمات االستشارية ،المنتجات والتدريب في مجاالت إدارة الجودة ،إدارة التسويق ،إدارة الموارد البشرية ،واإلدارة المالية
واإلدارة االستراتيجية للمؤسسات في كل جميع المحاور الصناعية لبناء مؤسسة متقدمة ومربحة بخلق ميزة تنافسية مستمرة في السوق .االختالف األساسي
الوحيد كاستشاريون في كيزد ،هو أننا ال نجعل الشركة تحتك مباشرة بالجهات المانحة للشهادات وال نشترك بهياكل "الدفع للعب" .هذه هي الطريقة الوحيدة
لكي نضمن أفضل منفعة لعمالئنا ونحافظ على الموضوعية .حقيقة ،الكثير من استشاريونا ،مراجعينا ومدربينا الذين نستخدمهم هم نفسهم المستخدمين بواسطة
الجهات المانحة للشهادات.

فريقنا
لدينا فريق مؤهل بشكل ممتاز ومحترفين ذو خبرة بمهارات تحليلية واستشارية في حل المشاكل .يتكون فريقنا من خبراء النطاق وخبراء فنيين لتقديم حلول
استشارية على مستوى عالمي ،قوة استشاريونا الجوهرية هي في العمل مع المؤسسة لالنتفاع من الموارد وتنفيذ استراتيجيات نمو بنجاح .تبدأ المهمة بتقييم
تدقيق لألشخاص ،اإلجراءات واالستراتيجيات .يحدد استشاريونا القوى التنافسية والتهديدات وكذلك فجوات األداء واحتمالية النمو .لضمان التنفيذ واإلتقان،
سيطور استشاريونا خطط تنفيذ وخطط مراقبة .التحليل الفريد من األسفل إلى األعلى الستشاريونا يضمن التطبيق الناجح لجميع مستويات اإلدارة .الحصول
على شهادتكم بفعالية يعتمد على الجودة وكفاءة االستشاري الذي توظفونه .إنهم يساعدون ويقدمون المشورة ،مثل المدربين .إنهم يساعدونك على فهم ما هو
المطلوب والضروري لشركتكم للوصول إلى المعايير الموضوعة من قبل اآليزو .تشمل االستشارات بشكل موسع تطوير األنظمة المستدامة ،تقديم استشارات
احترافية ،التدريب ،التوجيه ،التوثيق ،التنفيذ ،المراجعة واالعتماد للمعايير المختلفة لنظام إدارة اآليزو.

تنفيذ اآليزو
تعتقد كيزد أنك إذا أردت أن تنتفع من فريقك ومؤسستك إلى أقصى حد،
يجب عليك التركيز على
 4أساسيات :الناس ،اإلجراء ،األداء واإلنتاجية.
حلول استشارات وشهادات اآليزو المقدمة من قبل استشاريونا المحترفين تضمن أنك لن تحصل على الشهادة فحسب بل ستحصل أيضا ً على المنافع الحقيقية
للمعايير المحددة .منهجنا هو سهل وبسيط للفهم .ال نستخدم عبارات ثقيلة وغير مفهومة في تطبيقاتنا تؤدي إلى إبعاد الموظفين عن تطبيقات اآليزو مثل ما
هو مالحظ عادة لدى الشركات األخرى باستخدام خدمات الستشاريوا آيزو منتقين بطريقة رديئة.
نحن إحدى شركات استشارات اآليزو المتعددة بقاعدة عمالء عالمية وملف خدمات يغطي جميع معايير اآليزو في السعودية ،دبي وأبو ظبي ..نحن نقوم دوما ً
بتحديث مناهجنا االستشارية /التنفيذية ومعايير تسليم الخدمة لنتمكن من أن نقدم لك أفضل خدمات استشارة ،تدريب ،تطبيق واعتماد لآليزو.

تدريب وتطوير الناس





التدريب على تقييم المخاطر
التدريب على المراجعة الداخلية
التدريب على التطبيق
التدريب على مراجعة الحسابات الرئيسية

التدريبات المتعلقة بأنظمة إدارة األيزو







التدريب على معرفة األيزو ( 4ساعات إلى ساعات)
التدريب على تطبيق األيزو ( 2يوم)
التدريب على المراجعة الداخلية ( 2يوم)
التدريب على تطبيق األيزو ( 5يوم)
التدريب على مراجعة الحسابات الرئيسية ( 5يوم)
التدريب على نظام اإلدارة المتكاملة  3( IMSيوم)

تدريبنا مصمم  %100لالحتياجات المحددة لمؤسستك .إنها شاملة ولكنها تسلم بأبسط منهجية ومليئة بالمشاركات التي تتكون من عروض مميزة ،مراجعات
مصغرة ،مهام ،لعب الدور ،الفحوصات وهكذا بمساعدة استشاريين مدربين ومحترفين يعملون بأفضل طريقة ممكنة تجعل العميل راضي إلى حد كبير.

حل ول تدريب الشركات :مجموعة حلول تدريب الشركات تقدم للمؤسسات تدريب أيزو بتكلفة اقتصادية يعمل على تطوير القوة العاملة .برنامجنا مصمم
ومهيأ لتلبية االحتياجات المحددة لمؤسساتكم.

إعادة هندسة إجراءات األعمال
نقوم بإعادة هندسة وتحسين اإلجراءات لألعمال التالية.
التصنيع واإلنتاج
المخزون
المشتريات  /التوريد
اإلدارة المالية
المبيعات والتوزيع
إدارة الموارد البشرية

التسويق وإدارة الحدث
تشمل عروض خدماتنا
منتج جديد  /إطالق عالمة تجارية
تصميم استراتيجية التوزيع لتحقيق أهداف السوق المشتركة
تقدير قوة الثبات في السوق لتحقيق مستويات الخدمة المرغوبة للمهنة
تصميم نقطة أنشطة مبيعات
مراقبة قوة المبيعات
ابتكار أنظمة لجمع معلومات السوق للحصول على األسعار/استراتيجية الترويج
بدء استراتيجية لبدء األعمال في اإلمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية السعودية والهند.

استشارات إدارة حقوق االمتياز
نحن نساعد الرواد على تسويق عالماتهم التجارية في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
تقييم العالمة التجارية وتحديد الملكية
تصميم وبناء أنظمة دعم لصاحب حق االمتياز
االمتياز القانوني واالمتثال للقوانين التشريعية
دليل التشغيل لنظام االمتياز
تسويق حقوق االمتياز

استراتيجية مدخلة ودراسات جدوى
تشمل إمكانياتنا:
استراتيجية مدخلة لإلمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية السعودية والهند
إجراءات االستثمار األجنبي المباشر
تشكيل الشركة
خدمات احتضان األعمال
تسهيل تأسيس البنية التحتية
اقتناء الموهوبين
شركة حاصلة على شهادة األيزو 9001
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