حي يى في ييذل إيغج
عضى في يجًىعت حي يى في َىسد
رعشَف ثبنؾشكخ

1

24/10/2011

رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في َىسد
خذيبث يخخصصت حىل انعبنى

 االخزقبفُخ
يع خجشاد واععخ وخذيبد رزًزع ثبالعزمالنُخ انزبيخ وانحُبدَخ

 انعبنًُخ
خذيبرُب يزىفشح فٍ كم أَحبء انعبنى

َ هزى ثؾشكبئُب
عٍ طشَك رىفُش خذيبد اعزؾبسَخ ؽبيهخ وثفضم خجشائُب انًىصىلٍُ

َ غزضًش فٍ يغبل (االَذيبط واالعزحىار)
َشكض عهً عاللبد انؾشاكخ انطىَهخ األيذ
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رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في
انُشأة وانخطىس



فٍ َهبَخ انمشٌ انزبعع عؾشلبيذ يغًىعخ يٍ انًؤعغبد انقُبعُخ انخبفخ
وانحكىيُخ ثزؾكُم عًعُبد نضًبٌ انغىدح فٍ رقُُع ورؾغُم انًشاعم انجخبسَخ.



أطهمذ رغًُخ  DÜVعهً هزِ انغًعُبد  ،وفٍ َهبَخ انًطبف أفجحذ انغهبد انخبفخ
هٍ انًغئىنخ عٍ هزِ انخذيبد.

3



وثعذ عذح عًهُبد يٍ االَذيبط واالعزحىار ثٍُ هزِ انغًعُبد انقغُشح  ،رى رؾكم يب َغًً اٌِ ثـ(رٍ َى فٍ).



رؾكهذ يغًىعخ رٍ َى فٍ َىسد فٍ انعبو 2004
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رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في
عذة ششكبث في أنًبَيب

رٍ َى فٍ َىسد

رٍ َى فٍ رىسَغٍ
رٍ َى فٍ ساَُالَذ
رٍ َى فٍ عبسالَذ
رٍ َى فٍ عىد
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رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

يعهىيبث أعبعيت

رٍ َى فٍ يُذل إَغذ





انجذاَخ فٍ انعبو 1984
فٍ عبو  1986رأعُظ رٍ َى فٍ فٍ انًًهكخ انعشثُخ انغعىدَخ
فٍ انعبو  1987رأعُظ رٍ َى فٍ يُذل إَغذ
فٍ انعبو  2010وفم عذد انًىظفٍُ إنً أكضش يٍ 350

يغًىعخ رٍ َى فٍ َىسد
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رىاسَخ رؾكم انغًعُبد:
 :1869 رؾكم TÜV Nord e.V.
 :1872 رؾكم RWTÜV e.V.
 :1873 رؾكم TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt
e.V.
 :2004رؾكم يغًىعخ رٍ َى فٍ َىسد
عذد انًىظفٍُ فبس 14000
انًذاخُم فٍ انعبو  2010أكضش يٍ  922يهُىٌ َىسو

رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في ييذل إيغج
انهيكم اإلداسي
حي يى في ييذل إيغج – راث يغئىنيت يحذودة
انشئيظ انخُفيزي  :جًبل انبعيجبٌ
َبئب انشئيظ  :يبسكىط نيشخشيبٌ

انًكخب انخُفيزي واإلداسي

وحذة انشؤوٌ انًبنيت
وانشؤوٌ انمبَىَيت
وانًىاسد انبششيت

لغى انخذيبث انصُبعيت

لغى انخذسيب وانخعهيى

لغى خذيبث انبيئت
وانصحت وانغاليت

لغى يُح انشهبداث وانخذليك

بئداسة انغيذ يبسكىط نيشخشيبٌ

بئداسة انغيذ يبَىج شيخي

بئداسة انغيذ ييشصا شيشبَي

بئداسة انغيذ شيبى دافيض
• دوساث داخهيت
وخبسجيت يخخصصت
• دوساث يخىفشة بعذة نغبث
• بشايج حذسيبيت يخخصصت
في لطبعبث
انُفط وانغبص
انهُذعت
انصحت وانغاليت
إداسة انًشبسيع

بئداسة انغيذ شيبى دافيض

بئداسة انغيذ شيبى دافيض

•
•
•
•
•
•
•

•
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حطىيش األعًبل
انخغىيك
ححهيم األعىاق
اإلداسة انعبيت نهششكت
َظبو اإلداسة انخبص ببنششكت
إداسة يُطمت أفشيميب
إداسة يكبحب:
• عىسيب
• انيًٍ
• انعشاق
ححذيذ االعخشاحيجيت انعبيت نهششكت

24/10/2011

•
•
•
•
•

انًحبعبت
انًُىيم انًصشفي
انخىظيف
انخذسيب
إَشبء انششكبث

•
•
•
•

انشلـببت كطشف ثبنث
حمييى احخًبنيت انًخبطش
سلببت انجىدة
اعخًبد انخصبييى

• خذيبث َظبو إداسة انبيئت
وانصحت وانغاليت
إليبسة أبىظبي
• َمييى انًخبطش
• حمييى األثش انبيئي
• آنيت انخًُيت انُظيفت
• اعخذايت

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أيضو 9001
آيضو 14001
أوشبط 18001
آيضو 22000
انهبعب
BRC
آيضو 20000
بي إط 25999
آيضو 27001
آيضو 29001
آيضو 10001
آيضو 30001

رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في ييذل إيغج
انًىالع وانخذيبث

خذيبرُب فٍ يُطمخ انؾشق األوعط
 انخذيبد انقُبعُخ

 انزذسَت وانزعهُى
 أكبدًَُخ رٍ َى فٍ
 انزذسَت انخبؿ ثأَظًخ اإلداسح
 انزذسَت انخبؿ ثبنجُئخ  ،انقحخ وانغاليخ
 خذيبد يُح انؾهبداد وانزذلُك
 خذيبد انجُئخ  ،انقحخ وانغاليخ

عًهيبث عٍ بعذ
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يكخب

رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في ييذل إيغج
انخذيبث انصُبعيت
Industrial Services









يزبثعخ األَظًخ انزؾغُهُخ وانزحمك يٍ َغبحهب فٍ
انًىلع
إداسح انزهىس انهىائٍ
رخًٍُ األخطبس
انغُطشح عهً انضىضبء انقُبعُخ
انطبلخ وركُىنىعُبرهب
أَظًخ األَبثُت
فحـ ورمُُى خضاَبد انضغط
رمُُى االخزجبساد غُش االرالفُخ

Industrial Services










اعزًبد انزقبيُى
انشلبثخ كطشف صبنش
انزفزُؼ عهً انًىالع
انزفزُؼ عهً انًىسدٍَ (حىل انعبنى)
فحـ واعزًبد انشافعبد ويعذارهب
سلبثخ انغىدح
رحهُم أعجبة انفؾم ورمذَى انزىفُبد
رمُُى احزًبنُخ انًخبطش
فحـ انًشكجبد

عضء يٍ خذيبرُب  ،رفضم ثبنغؤال عٍ خذيبرُب األخشي
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رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في ييذل إيغج
انخذسيب وانخعهيى
 دوساد داخهُخ ”داخم يمش انعًُم“ وخبسعُخ يزخققخ.
 دوساد رعهًُُخ يزىفشح ثعذح نغبد.
 ؽهبداد يعزًذح.
انًىاضُع انًغطبح
انزذسَت انخبؿ ثبنجُئخ وانقحخ وانغاليخ:








آَىػ – اإلداسح األيُخ
َُجىػ – انؾهبدح انعبنًُخ نهقحخ وانغاليخ
انًهُُخ
 HAZOPنهًذساء
رىعُخ ثًخبطش انًىاد انكًُبوَخ
رحذَذ يخبطش انعًم
ًَزعخ عىدح انهىاء
إداسح انُفبَبد

انزذسَت انخبؿ ثأَظًخ اإلداسح









انغىدح وانجُئخ
انقحخ وانغاليخ
فحخ وعاليخ األغزَخ
أيٍ انًعهىيبد
انقحخ وانغاليخ انًهُُخ فٍ يىالع انزعًُش
أيٍ وعاليخ انًالحخ انغىَخ
اعزًشاسَخ األعًبل
انزذسَت انخبؿ ثًزذاونٍ انغزاء فٍ أثى ظجٍ

أكبدًَُخ رٍ َى فٍ








انُفط وانغبص
انفحـ واالخزجبس
دوساد خبفخ ثبنهُذعخ انكهشثبئُخ
وانًُكبَُكخ
إداسح انًؾبسَع
اإلداسح انجحشَخ
انكًُبوَبد وانجُزشوكًُبوَبد
رمُُخ انًعهىيبد

عضء يٍ خذيبرُب  ،رفضم ثبنغؤال عٍ خذيبرُب األخشي
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رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في ييذل إيغج
خذيبث يُح انشهبداث وانخذليك



أَظًخ اإلداسح انخبفخ ثبنقحخ وعاليخ األغزَخ:










آَضو 22000
انهبعت
IFC
BRC
انخ

أَظًخ اإلداسح انخبفخ ثزمُُخ انًعهىيبد:












آَضو 27001
آَضو 20000
انخ

أَظًخ إداسح أخشي:








انًغبئهخ االعزًبعُخ SA8000
انطبلخ آَضو 50001
اعزًشاسَخ األعًبل – ثٍ إط 25999
إداسح انًخبطش آَضو 31000
انخ

أَظًخ إداسح انغىدح:

أَظًخ اإلداسح انجُئُخ:






آَضو 14001
إًَبط
انخ

أَظًخ اإلداسح انخبفخ ثبنقحخ وانغاليخ انًهُُخ:






آَضو 9001
آَضو  – 29001نهُفط وانغبص
أَضو  – 16949يقُعٍ انغُبساد
أٌ إط  – 9100نهًالحخ انغىَخ
انخ

أوؽبط 18001
SCC
انخ

انزذلُك كطشف صبٌ:


انزذلُك عهً انًىسدٍَ

عضء يٍ خذيبرُب  ،رفضم ثبنغؤال عٍ خذيبرُب األخشي
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رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في ييذل إيغج
خذيبث انبيئت وانصحت وانغاليت



خذيبد انقحخ وانغاليخ:













رمُُى انًخبطش
رمُُى انًخبطش عهً انقحخ
رمُُى يخبطش انحشَك
دساعبد يخبطش انزؾغُم – HAZOP
رحذَذ انًخبطش – HAZID
انغُطشح عهً انًخبطش انغغًُخ – COMAH
دساعبد االعزعذاد نهطىاسا وخطط االعزغبثخ
رحذَذ انًخبطش نهًعذاد
دساعبد انزحمُك ثبنحىادس
اعزؾبساد خبفخ ثبنحشائك
رذلُك ؽبيم نهغاليخ
رىسَذ يهُذعٍ عاليخ



خذيبد انخبفخ ثبنجُئخ:











خذيبد إطبس انجُئخ وانقحخ وانغاليخ انًهُُخ انخبؿ
ثئيبسح أثى ظجٍ (رطىَش ورطجُك ورذلُك)
رمُُى األصش انجُئٍ
انزمُُى انجُئٍ االعزشارُغٍ
CEMP, OEMP & DEMP
دساعبد خبفخ ثئداسح انُفبَبد
انكؾف عهً انًىالع
خذيبد آنُخ انزًُُخ انُظُفخ
انخذيبد انخبفخ ثبَجعبصبد انكشثىٌ
اعزذايخ و LEED
رىسَذ يهُذعٍ ثُئخ

عضء يٍ خذيبرُب  ،رفضم ثبنغؤال عٍ خذيبرُب األخشي
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رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في ييذل إيغج
يؤهالث واعخًبداث يحهيت وعبنًيت
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رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في ييذل إيغج
عًالئُب

انًًهكت انعشبيت انغعىديت

اإليبساث انعشبيت انًخحذة

 آسايكى
 ثُزشوغبص
 عبثك
 انؾشكخ انغعىدَخ نهكًُبوَبد
 حذَذ
 انؾشكخ انغعىدَخ نهجالعزُك
 انخفغٍ
 انحًشاٍَ فىكظ

 ؽشكخ أثى ظجٍ انىطُُخ نهجزشول
 هُئخ انجُئخ – أثى ظجٍ
 ؽشكخ أثى ظجٍ نهذائٍ – ثشوط
 ؽشكخ أثى ظجٍ نزكشَش انُفط – ركشَش
 ؽشكخ طبلخ انًغزمجم – يقذس
 ؽشكخ خذيبد يطبس أثى ظجٍ
 ؽشكخ أثى ظجٍ نهقحخ – فحخ
 هغشح وعىاصاد دثٍ
 غشفخ رغبسح وفُبعخ أثى ظجٍ
 يحطخ انطىَهخ نهطبلخ
 يطبس انؾبسلخ
 انًُطمخ انحشح ثشأط انخًُخ
 انغشَش نألغزَخ
 ثشكبد
 إكغزُشاٌ
 هُئخ انطشق وانًىافالد ثذثٍ
 فُىال انخهُظ
 انًُطمخ انحشح ثبنحًشَخ

يغًىعخ يخزبسح يٍ عًالئُب
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رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في ييذل إيغج
عًالئُب

دونت انكىيج

دونت لطش

 ؽشكخ َفط انكىَذ
 ؽشكخ انجزشول انىطُُخ انكىَزُخ
 هُئخ انكهشثبء وانًبء انكىَزُخ

 لطش نهجزشول
لطش نهغبص
 ساط غبص
 ؽشكخ لطش نهجزشوكًُبوَبد

عهطُت عًبٌ

يًهكت انبحشيٍ

 يقفبح عًبٌ
 يقفبح فحبس
 ؽشكخ انعًبَُخ انهُذَخ نهغًبد
 انعًبَُخ نهحفش

 هُئخ كهشثبء ويُبِ انجحشٍَ
 كهُخ انؾشطخ
 ؽشكخ غبص انجحشٍَ انىطُُخ
 ؽشكخ َفط انجحشٍَ

يغًىعخ يخزبسح يٍ عًالئُب
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رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

حي يى في ييذل إيغج
عًالئُب

انجًهىسيت انيًُيت























حىحبل يًٍ نالعخكشبف واالَخبج
انششكت انيًُيت نهغبص انطبيعي انًغبل
دي إٌ أو يًٍ اص
أو أو في يًٍ
حيهيًٍ
كُيذيبٌ َكغٍ بخشونيى يًٍ
دوف اَشجي نيًخذ
ششكت انًغيهت العخكشبف واَخبج انبخشول
اويم عيشػ سوي نيًخذ
ورسفىسد اويم ييذيم ايغج نيًخذ
ييذكى يًٍ
شهًبشجش نًب وساء انبحبس اط ايت
حًُيت نهُفط واالَشبءاث انًحذودة
كبنفبني بخشونيى لبشص انًحذودة
هبنيبيشحىٌ
ششكت صبفش نعًهيبث االَخبج واالعخكشبف
ششكت دوو نهخجبسة وانًمبوالث انًحذودة
يجًىعت ششكبث أيغـكى
َبحـكى
انششكت انيًُيت نهصُبعت وانخجبسة عي اط عي
َبيبشط
هىن انعبنًيت نهخًىيم واالَشبءاث انًحذودة

انجًهىسيت انعشبيت انغىسيت
 اثٍ حُبٌ نهقُبعبد انذوائُخ
 انذسح نألغزَخ انًعهجخ
 ؽشكخ إًَُغب نهقُبعبد انذوائُخ

انًًهكت األسدَيت انهبشًيت
 انًؤعغخ األسدَُخ نهزطىَش
 غشَظ نهكًُبوَبد

جًهىسيت انعشاق
 انًشكض انًؤلذ نهعهىو وانقُبعخ
 آَشَظ نألَظًخ

يغًىعخ يخزبسح يٍ عًالئُب
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رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

شكشًا الهخًبيكى

Email:

رٍ َى فٍ يُذل إَغذ – رعشَف ثبنؾشكخ

For more information, you can contact us through the below address:Quality for Oil Field Services Co. Ltd,
P . O .Box :16122
Beirut St, Sana'a Republic of Yemen
Tel: +967 1 432150 Fax: +967 1 424795 Mob: +967 711 650 262
QFOFS@yemen.net.ye Or trainingmanager@yemenquality.com Website: www.yemenquality.com
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