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 تعريفية رسالة /م
 ... طيبة تحية
  -المحدودة أن تقدم خدماتها في مجال التأهيل لألنظمة التالية: الهندسية  للخدمات الرخ شركةيسر 

 ISO 9001/2008نظام ادارة الجودة 
 .ISO 14001/2008 وفق المواصفة  نظام ادارة البيئة

 .OHSAS 18001/2007نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية 

 -:التالية  والمواصفات االنظمة لمتطلبات االصدارات أحدث وفق للتأهيل االمكانية شركتنا لدى تتوفرو
   ISO 22000      االغذية سالمة نظام -  
      ISO 17025 المختبرات فحص نظام -  
           ISO 31000        المخاطر ادارة نظام -  
 HACCP           االغذية سالمة نظام -  

 والتأهيل الجودة أنظمة مجال في الشركة شهادات  :اوآل

 -:على حاصلة الشركة
 والسيطره للتقيس المركزي من الجهاز  8002/1009ISOالجودة العراقية مطابقة لمتطلبات  شهادة 1- 

 . / وزارة التخطيطالنوعية
 الفرنسية Bureau Veritas  شركة من\I SO 9001   2008  المطابقة الدولية لمتطلبات نظام شهادة 2- 

 
لمنظمة المواصفات  العالمية المواصفات بموجب HSE  /IOSH المهنية والسالمة الصحة شهادة -3

 . OHSASالبريطانية 
 وغير الحكومية الحكومية للشركات الجودة أدارة نظام لتطبيق ألتأهيل وأنشطة أعمال لممارسة جازةأ -4

 المركزي الجهاز منالصادر  8098\98\6والمؤرخ في    93539منح الترخيص  المرقم   كتاب بموجب
  . التخطيط وزارة /النوعية والسيطرة للتقييس

 والتأهيل التدريب "ثانيا
 الكفاءةوتحسين رفع في بالغة أهمية من له لما والتدريب التأهيل لموضوع خاصا اهتماما شركتنا أولت
 وبالتنسيق العالم في الفنية واإلدارية العلوم احدث لمواكبة والخاصة الحكومية القطاعات في للعاملين األداء

 الجودة . أدارة نظام لتطبيق أنشطة التأهيل مجال في متخصصة عالمية شركات مع
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 والشركة مستعدة للتعاون معكم في:
 أقامة ندوات ومحاضرات التوعية في مجال نظام أدارة الجودة وحسب حاجة الزبون . -أ
 

 - :في القيادية الكوادر أداء تطوير و المتمرسين و الفنين كفاءات لتطوير األساسي التدريب -ب
 وتنظيم دورات الفنية االستشارات وتقديم واإلدارية الصناعية والمجاالت والغاز والنفط الصناعة مجاالت -  

 االنكليزية وشركة   RCCةشرك مع وبالتعاون HSE /IOSH & NEBOSH المهنية والسالمة بالصحة    

ISQ      البرتغالية. 

 
 شركات والعمل مستمر لتأهيل العديد من  الشركات األخرى قامت شركتنا بانجاز اعمال التأهيل لعدة -ج

 شركات تأهيل وكذلك  ISO 9001/2008  لمتطلبات "الجودة وفقا شهادة على الحصول أجل من ألعدادها
 -التالية: لألنظمة أخرى

 المهنية والسالمة الصحة أدارة نظام وكذلك ISO 14001\2004  البيئة ادارة نظام -
2007  /OHSAS 18001. 

 
والغاز  النفط حقول مشاريع من لعدد EIA  البيئى دراسة وتقييم األثر  مشاريع من عدد شركتنا أنجزت -د

 لصالحوكذلك COFFEY شركة مع بالتعاون 2 /القرنة غرب حقل في العالمية النفط شركات لصالح بعض
 . GAZPROM شركة لصالح COFFEY شركة مع وبالتعاون بدرةالنفطي وحقل  LUKOIL شركة

 
 . والعالمية المحلية الشركات مع للنشاطات أعاله مقدمه عروض عدت بدراسة حاليا الشركة تقوم -هـ
 
 . الغراف/ حقل   الناصرية محافظة في PETRONAS شركة لصالح EIA البيئي االثر بتقييم المباشرة -و
 
  

 احتياجاتكموالشركة على استعداد لتقديم خدماتها وبما يتالئم مع 
 تعاونكم شاكرين ......ظنكم حسن عند نكون أن آملين

 مع التقدير....
 
 

                                                                                            المدير المفوض
ندسية المحدودةشركة الرخ للخدمات اله                                                                                            


