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كلمة المدٌر التنفٌذي
مع بدء عصر الجودة فً منطقة الشرق األوسط  ,ومع بداٌة نمو الوعً االجتماعً
و االقتصادي بدا جلٌا أهمٌة قٌام شركات استشارٌة ذات رؤٌة متطورة نحو
مستقبل تكنولوجً ملًء بالتحدي و المنافسة متشبعة األطراف .
لقد تم تأسٌس شركة الخبرات الدولٌة لالستشارات من أجل تقدٌم خدمات استشارٌة
على مستوى عال من الدقة و الكفاءة و النوعٌة.
ولما كان أساس أي استثمار ناجح ٌعتمد على التخطٌط العلمً السلٌم والمتكامل بما ٌتضمنه
شمولٌة منهجٌة مبنٌة على أسس الواقع العلمً ورغبات المستثمر ،فمن هنا أصبحت الرؤٌة
حقٌقٌة والحلم واقعا ً وكان تأسٌس شركتنا الرائدة فً مجال االستشارات وتقدٌم الخدمات.

من

كما تم تدعٌم عمل شركة الخبرات الدولٌة بمستشارٌن على مستوى عال من الكفاءة باإلضافة إلى
اكتسابهم خبرات عملٌة حقٌقٌة تلبً طموح واحتٌاجات السوق الخلٌجٌة .
ما نطمح إلٌه دوما هو بناء عالقة استراتٌجٌة متكاملة مع جمٌع عمالء الشركة و اعتبار عمالئها
م ستقبلها ,لنرقى معا ً نحو األفضل.
محمد توفٌق سوقٌة

لرؤي نحو المستقبل
ا ة
تقدم شركة الخبرات الدولٌة خدمات استشارٌة صناعٌة و إدارٌة واقتصادٌة ومالٌة
وبٌئًة باإلضافة إلىالتدرٌب بكل أنواعه وأقسامه وخطط تطوٌر األعمال ودراسات
الجدوى االقتصادٌة للشركات والمنظومات االقتصادٌة العاملة فً مجال الخدمات
واالنتاج.
إن خدمات الشركة تقدم لكافة القطاعات االقتصادٌة برؤي ة معمقة نحو األلفٌه
الجدٌدة.
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و فرٌق العمل للشركة هو فرٌق متخصص وذو كفاءة عالٌة ولدٌه خبرات مكتسبة تمتد إلى أكثر من
عشر سنوات من العمل فً مجال االستشارات لتقدٌم األفضل واألسرع واألجود بأقل التكالٌف .
جمٌع
إن الخدمات االستشارٌة المقدمة من الشركة تدعمها خبرات تدرٌبٌه متنوعة تتفاعل مع
القطاعات االقتصادٌة فً المجتمع.
والخبرة
إن البنٌة التح تٌة للشركة والهٌكل التنظٌمً القائم ٌعمل على تقدٌم العلم والمعرفة
والمهارات من خالل برامجه التدرٌبٌة التً تطمح إلى التالً :
 برامج مكثفة متخصصة لتقدٌم المعرفة والتكنولوجٌا.
 نقل التكنولوجٌا عن طرٌق نقل المعرفة بواسطة مدربٌن أ كفاء عملو ا لدى كبرى الشركات
العالمٌة.
 تقدٌم األبحاث والنتائج العلمٌة المكتسبة من عمل الشركة.
 خبرات الشركة هً خبرات عملً ة ناتجة عن العمل على أرض الواقع داخل الشركات
والمؤسسات والمنظومات االقتصادٌة.

المهمات المنظورة

ولعلنا بعد وضع رؤٌتنا نحو المستقبل علٌنا أن نوضح طرٌق وأسلوب تحقٌق
هذه الرؤٌة.
رؤي المستقبل هً:
إن األهداف السامٌة والجلٌلة للشركة فً تحقٌق ة
التكالٌف
مساندة عمالء الشركة و تقدٌم أنظمة ترفع مستوى الجودة و تقلل
ووضع الخطط الفنٌة والهندسٌة واالقتصادٌة باستخدام أحدث أسالٌب التكن ولوجٌا
العلمٌة و النظم اإلدارٌةوالتجارٌة القائمة.
اعتبار العمالء شركاء استراتٌجًٌن والبنٌة الرئٌسٌة للشركة.
العمل الدؤ وب والمستمر لتصبح شركة الخبرات الدولٌة لالستشارات أفضل شركه
تقدم خدمات استشارٌة متخصصة فً منطقة الخلٌج العربً والدول المجاورة لها
ودراسة الطرٌق نحو المستقبل.
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خدمات الشركة
تقوم شركة الخبرات الدولٌة لالستشارات بتقدٌم أفضل الخدمات االستشارٌة فً مجاالت عد ة وضمن مساحات
متنوعة وبأدوات متكاملة للنهوض بالشركات والمنظومات االقتصادٌة نحو المستقبل
إن الخدمات االستشارٌة للشركة هً:
دراسات الجدوى الفنٌة واالقتصادٌة :و تشمل الدراسات التسوٌقٌة والدراسات الفنٌة والهندسٌة
ضاف إلى الدراسات البٌئٌة ودراسات المردود البـٌئً
والدراسات المالٌة واالقتصادٌة هذا باإل ة
دراسات خطط تطوٌر األعمال و تقٌٌم الشركات  :بٌن مستثمرٌن محلٌٌن و أجانب ودراسات نقل
التكنولوجٌا والدراسات العلمٌة البحثًة و تقٌٌم المؤسسات و الشركات
نظام الجودة اإلدارٌة العالمٌة  :بأحدث إصدارا ته لعام ( 2000نظام اآلٌزو  9000تعدٌل سنة )2000
ودلٌل الجودة
والتأهٌل للحصول على الشهادة العالمٌة والتوثٌق والتدرٌب على التوثٌق وتوثٌق سٌاسات
وإجراءات العمل وإرشادات العمل والتدرٌب على عملٌات التدقٌق الداخلً وتنفٌذ عملٌات التدقٌق الداخلً.
نظام اإلدارة البٌئٌة :بأحدث إصدارا ته لعام ( 1996نظام اآلٌزو ) 14000والتأهٌل للحصول على
الشهادة العالمٌة ،والتوثٌق والتدرٌب على التوثٌق وتوثًق سٌاسات ودلٌل الجودة وإجراءات العمل و إرشادات
العمل والتدرٌب على عملٌات التدقٌق الداخلً وتنفٌذ عملٌات التدقٌق الداخلً.
نظام المختبرات العالمٌة المعتمدة ( :نظام اآلٌزو  ) 17025والتأهٌل لعملٌات االختبار والتقٌٌس العالمٌة
ضمن مختبر عالمً معتمد ،والتأهٌل للحصول على الشهادة العالمٌة والتوثٌق والتدرٌب على التوثٌق وتوثٌق
سٌاسات ودلٌل الجودة وإجراءات العمل وإرشادات العمل والتدرٌب على عملٌات التدقٌق الداخلً وتنفٌذ هذه
العملٌات.
نظام السالمة والجود ة الغذائٌة( :نظام التحكم بالنقاط الحرجة )HACCPوالتأهٌل للحصول على
الشهادة العالمٌة والتوثٌق والتدرٌب على التوثٌق والتدرٌب على عملٌات التدقٌق الداخلً.
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مجاالت
التخصص
للشركة مجاالت تخصص متعددة ومتنوعة ومتشعبة تنبع من الخبرات
العملٌة لألفراد العاملٌن ل دٌها نتٌجة عملهم فً شركات عالمً ة أمثال Ford
 )company - General Motors) Barnes & Noblesوتقدٌمهم لهذه
الشركات العالم ٌة دراسات وأعمال تطوٌر مستمرة بأسلوب علمً متخصص
ومتفان فً تقدٌم األفضل.
واإلداري تخصصات تشمل:
ة
ولشركة الخبرات الدولٌة لالستشارات الصناعٌة











إعادة هندسة األعمال واألنشطة .
خارطة األنشطه الهندسٌة.
التحكم بالجودة إحصائً.
أسالٌب الجودة الشاملة.
أنظمة الجودة العالمٌة (أال ٌزو  ,9000االٌزو ,140000االٌزو ,17025أال ٌزو 18000
غذي )
نظام السالمة الصناعٌة ونظام جودة وسالمة األ ة
اإلدارة عن طرٌق الحاسب اآللً.
نقل التكنولوجٌا.
الدراسات والبحث العلمً.
التدرٌب والدورات والندوات والبرامج التدرٌبٌة المتخصصة.
حساب التكالٌف عن طرٌق دراسة العملٌات واألنشطة.
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الهٌكل التنظٌمً لشركة الخبرات الدولٌة

اإلدارة العلٌا ( الشركاء)

اإلدارة التنفٌذ ٌة

االستشاري

إدارة شؤون
الموظفٌن
و الموارد
البشرٌة

قسم
السكرتارٌة

اإلدارة المالٌة

قسم المحاسبة

إدارة دراسات
الجدوى

إدارة التنظٌم
اإلداري
و البٌئً

قسم
المستشارين

قسم
المستشارين

إدارة التدرٌب

قسم المدربٌن
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دراسة الجدوى الفنٌة واالقتصادٌة
لقد امتد عملنا فً دراسات الجدوى االقتصادٌة لٌشمل القطاعات التالٌة:
1
2
3
4

 القطاع الصناعً الخاص . القطاع الزراعً بشقٌه الحٌوانً و النباتً. قطاع الشركات التجارٌة الخاصة و الشركات المساهمة. -القطاع النفطً الحكومً.

و ٌشمل إعداد دراسات الجدوى الفنٌة و االقتصادٌة األقسام التالٌة:
 - 1الدراسات التسوٌقٌة:
تشمل دراسات السوق باستخدام المسح المٌدانً و المسح المكتبً ،تقدٌر معدالت العر ض و
الطلب ،خطط الدعاٌة واإلعالن ،و الخطط التسوٌقٌة الالزم ة لتحقٌق الطاقة المقترحة.
 - 2الدراسة الفنٌة ( الهندسٌة ):
تحدٌد أسالٌب نقل التكنولوجٌا ،وضع البرامج الهندسٌة الالزمة ألعمال ال تشٌٌد و البناء و
دراسة البنٌة التحتٌة للمشروع و دراسة معدات وآلٌات المشروع.
 - 3الدراسات المالٌة و االقتصادٌة:
تشمل التحلٌل المالً و االقتصادي لالستثمار و مخاطر االستثمار و تحدٌد مدى جدوى إقامة
المشروع عند المؤشرات االقتصادٌة المقترحة.

دراسات خطط تطوٌر األعمال و تقٌٌم الشركات

تشمل دراسات خطط تطوٌر األعمال و هٌكلة و تنظٌم الشركات و
ووكاالت توزٌع من
دراسات خطط الحصول على وكاالت عالمٌة
شركات عالمٌة معتمدة.
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باإلضافة إلى خطط تطوٌر األعمال تقوم الشركة بتقٌٌم المؤسسات و الشركات فً األسواق
المحلٌة طبقا لألصول المملوك ة لهذه المنظومات االقتصادٌة باإلضافة إلى تقٌٌم شهرة هذه
الشركات داخل األسواق المحلٌة للوصول إلى أفضل تقٌٌم عملً بأسلوب مهنً متطور .
ولتقدٌم أفضل الدراسات للمنظومات االقتصادٌة قامت الشركة بابتكار البرنامج التالً:
1
2
3
4
5

 التقٌٌم والمسح المبدئً. التقٌٌم النوعً. تبادل اآلراء والمعلومات الفنٌة واالقتصادٌة م ع اإلدارة العلٌا. البحث المكتبً. -التقرٌر النهائً.

نظام إدارة الجودة

لدى الشركة برنامج متكامل لتطبٌق نظام إدارة الجودة
يشمل على سبع مراحل ضمن طور واحد متنوع بالمعرفة والتكنولوجٌا .
وتقوم الشركة بتطبٌق أحدث إصدارات نظام إدارة الجودة و هو نظام األٌزو  9001إصدار عام
التً تنتهً بعملٌة التدقٌق النهائً ،
2008و تشمل المراحل السبع المطبقة فً شركتنا و
وٌتضمن البرنامج المتكامل التالٌة:
1
2
3
4
5
6
7

 برنامج التدرٌب المبدئً. برنامج التدقٌق المبدئً. برنامج التدرٌب على التوثٌق. برنامج التوثٌق الفعلً. برنامج التدقٌق الداخلً. برنامج التدرٌب على التطبٌق. -برنامج التدقٌق النهائً المبدئً.
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نظام اإلدارة البٌئٌة
من أهم و أ دق األنظمة التً تطبقها الشركة نظام اإلدارة
البٌئٌة اآلٌزو  14001لعام  . 2004و ٌعتبر نظام إدارة
البٌئة من أهم األنظمة التً تقوم على:
تقلٌل التكالٌف التشغٌلٌة.
تقلٌل الفاقد.
تقلٌل المخلفات الناتجة عن التشغٌل.
زٌادة الكفاءة واإلنتاجٌة.
أما برامج تطبٌق نظام إدارة البٌئة فهً :
 -1برنامج التدرٌب المبدئً.
 -2برنامج إعداد األ هداف و النشاطات البٌئٌة.
 -3برنامج توثٌق نظام إدارة البٌئة.
 -4برنامج التدقٌق الداخلً.
 -5برنامج التدقٌق النهائً.

Management, Industrial & Economic Consultation
: (965) 22422123
: (965) 22422124

TEL.
FAX.

P.O. Box 4473 Hawally 32073 Kuwait
E-Mail : info@globalgec.com

شرك ة ال خبرات ال دول ٌة لالستشارا ت
Glo bal Exp er ien ce C ons ulti ng C o.

نظام السالمت والجىدة الغذائيت

لقد طورت شركة الخبرات الدولٌة برنامج اً من خمس مراحل لتطبٌق
نظام السالمة و الجودة الغذائٌة ،و هو:
1
2
3
4
5

 مراجعة البنٌة التحتٌة و النظم القائمة. برنامج التقٌٌم المبدئً و تطوٌر النظم. برنامج وضع األطر األولى لنظام السالمة الغذائٌة . برنامج التطبٌق و التدرٌب. -برامج التدقٌق الغذائٌة و عملٌات المتابعة.

وٌعتبر نظام السالمة والجودة الغذائٌة ( نظام تحلٌل مصادر الخطر و نقاط التحكم الحرجة ) من أهم
النظم ا لمتبعة فً دول االتحاد األوروبً التً أصدرت تشرٌعا ٌحتم على المنظوما ت االقتصادٌة
العاملة لدى االتحاد فً قطاع األغذٌة تطبٌق نظام السالمة والجودة الغذائٌة.
ولقد أصدرت حدٌثا دولة اإلمارات العربٌة تشرٌع ا ٌحتم على المنظومات االقتصادٌة العاملة فً
قطاع األغذٌة الحصول على هذه الشهادة الهامة.
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نظام المختبرات العالمٌة المعتمدة
المعتمدة
ٌعتبر نظام اعتماد المختبر ات من هٌئات عالمٌة من أحدث النظم المطبقة فً منطقة
الخلٌج العربً.
 25إلى أن أصبح ٌعرف بنظام
وقد حمل هذا النظام أرقام نظام األٌزو
( )17025المتوافق مع النظام األوروبً ( .(EN 45001

األٌزو

و لقد خلق نظام اعتماد المختبر ات ووضع هٌكلة إدارٌة و تشغٌلً ة متكاملة لنظم
اإلدارة نقلة نوعٌة فً إثبات مدى دقة وفاعلٌة أجهزة و عملٌات الفحص و
االختبار على اختالف تشعب أنماطها.
هذا التوجه خلق لدى العمال ء نوعاً من الثقة واألمان والطمأنٌنة بإٌجاد منتجات قٌاسٌة ذات مستوى
جودة موثوق به.
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بـــــــرام ــــــ ج الــــتـــدريــــــ ب
No.

Title

Days

الدورات التدرٌبٌة

1.

Preparation & Execution of Feasibility Studies

5

اإلعداد العلمً لدراسات الجدوى االقتصادٌة
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Activity Based Cash Flow Planning & Budgeting

3

إعداد المٌزانٌات المالٌة لتكالٌف األنشطة
Effective Negotiation and Time & Meeting Management

3

التفاوض الفعال و إدارة الوقت و االجتماعات
Advance Techniques In Feasibility Studies

5

النظم المتطورة فً إعداد دراسات الجدوى االقتصادٌة
Problem Solving & Decision Making Skills

3

مهارات حل المشاكل و اتخاذ القرارات
Environmental Polices, Objectives and Targets

4

) األهداف والمهام التنفٌذٌة (دروس عملٌة فً برامج البٌئة,السٌاسات البٌئٌة
Customer satisfaction ©
برامج إرضاء العمالء

2

Business Process Reengineering

3

إعادة هندسة و تنظٌم طرق العمل
Total Quality Management

5

إدارة الجودة الشاملة
Lead Auditor Course

5

)2000-9001المدقق األول لنظام إدارة الجودة (االٌزو
Environmental Lead Auditor Course

5

)1996 -14001 المدقق األول لنظام إدارة البٌئة (االيزو
Internal Quality Audit

2

التدقٌق الداخلً لنظم اإلدارة
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الشزكاث التي تم تدريبها ضمن بزامجنا التدريبيت

الشركة الكوٌتٌة لتزوٌد الطائرات بالوقود
شركة اعمار العربٌة
شركة ابوظبً للعملٌات البترولًة البرٌة
شركة بروجاكس انترناشٌونال
الكوٌت)
ألمنٌوم البحرٌن
سابك-حدٌد
شركة االتصاالت السعودٌة
شركة امباكت للدعاٌة واإلعالن
وزارة الشئون البلدٌة والزراعة
شركة خدمات التسوٌق االستشارٌة
الهٌئة العلٌا للسٌاحة
شركة المجموعة المشتركة
(دولة الكوٌت)
مجموعة شركات رضا شعبان
(تونس)
مجموعة شركات عبدالعزٌز الغانم
الكوٌت)
شركة التعبئة والصناعات البالستٌكٌة
شركة الصناعات الوطنٌة والبترولٌة
الكوٌت)
مؤسسة الخطوط الجوٌة الكوٌتٌة
الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االقتصادٌة العربٌة

(دولة الكوٌت)
(المملكة العربٌة السعودٌة)
(اإلمارات العربٌة المتحدة)
(دولة
(مجموعة البا -البحرٌن)
(المملكة العربٌة السعودٌة)
(المملكة العربٌة السعودٌة)
(اإلمارات العربٌة المتحدة)
(دولة قطر)
(ألمانٌا)
(المملكة العربٌة السعودٌة)

(شركة النواصً-
(دولة الكوٌت)
(دولة
(دولة الكوٌت)
(دولة الكوٌت)

Management, Industrial & Economic Consultation
: (965) 22422123
: (965) 22422124

TEL.
FAX.

P.O. Box 4473 Hawally 32073 Kuwait
E-Mail : info@globalgec.com

شرك ة ال خبرات ال دول ٌة لالستشارا ت
Glo bal Exp er ien ce C ons ulti ng C o.

نبذة عن أعمال و عمالء الشزكت
الخدمات المقدمة

اسم الشركة
شركة المجموعة المشتركة

المدٌر المسئول

* نظام األٌزو 2000:9001

السٌد /نبٌل عبد الحلٌم
تلفون4843325 :

شركة التعبئة والصناعات البالستٌكٌة

* تطبٌق نظام األٌزو 2000:9001
* نظام االٌزو 14001:2004

السٌدة /منى محرم
السٌدة /أنوار عبدهللا
تلفون2435897 :

مجموعة شركات عبدالعزٌز الغانم
(شركة النواصً)

* تطبٌق نظام األٌزو 2000:9001
* عقد سنوي لصٌانة نظام األٌزو
2000:9001

السٌد /فراس مجبور
تلفون2461564 :

شركة الصناعات الوطنٌة والبترولٌة

* تطبٌق نظام األٌزو 2000:9001
* شهادة تسجٌل منتج
NCP 3000 – KIWA-ATA

السٌد /ولٌد المهدي
السٌد  /حسٌن خضر
تلفون3262299 :

الشركة الكوٌتٌة لتزوٌد الطائرات فً
الوقود

* دورة التعرٌف بنظام اآلٌزو
2000:9001
*دورة التدقٌق الداخلً

السٌد  /مشعل عبدهللا التنٌب
ت4330487 :

* تقٌٌم مالً للمصنع

السٌد /سامً العام ر
تلفون3260060:

مزرعة الرشٌدي لزراعة األعالف
الجافة والخضراء

* دراسات جدوى فنٌة واقتصادٌة

السٌد /فالح الرشٌدي
م9029589 :

مؤسسة الخطوط الجوٌة الكوٌتٌة

* نظام إدارة الجودة الشاملة

مصنع الخلٌج لالستانلس ستٌل

السٌد /علً ابراهٌم
تلفون 4734010 :
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G lo ba l Ex pe rien ce C on su ltin g Co m pa ny
Industrial Consultation
Environmental Consultation
Financial Consultation
Training Services

(W.L.L.)

Economic Consultation
Management Consultation
Market Surveys
ISO Consultancy

Communication
Head Office:
Mohammed Al-Thunian Al-Ghanim street
Abdullah Omar AL-Yaqout Building
Near Al-Salhia Complex
Kuwait city, Kuwait
P.O. Box 4473 Hawally 32073 Kuwait
TEL.: (965) 22422123 FAX.: (965) 22422124
www.globalgec.com
Email: info@globalgec.com
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