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من مسارات عربات الترام إلى إنترنت األشياء ،ارتبط إرث المعهد
البريطاني للمعايير ارتباطا ً وثيقا ً بكيفية عمل ‘األشياء’ ،وذلك لحرصه
على أن تعمل األشياء بسالمة ،وأن تعمل األشياء بطريقة صحيحة.
قبل أكثر من مائة سنة ،أفضى معيارنا األول إلى تقليل عدد مقاييس
مسارات الترام من  75إلى  .5واليوم نقدّم أكثر من 58000معيار،
وك ّنا قد أسسنا المعايير الثالثة األكثر اعتماداً في العالم ،وهي :إدارة
الجودة ،واإلدارة البيئية ،والصحة والسالمة المهنية.
ونحن نساعد المؤسسات في جميع أنحاء العالم كذلك على تنفيذ هذه
الممارسات السليمة الجماعية ،و ُندرّ ب 134000منتدب ونبذل
ُ
 191000يوم في تقييم واعتماد األنظمة اإلدارية ك ّل سنة .كما نقدّم
ما يقرب من 60000يوم استشاري سنوياً ،بالعمل مع المؤسسات
من الداخل لمساعدتها في تحسين مرونتها.
أما فِرقنا العتماد المنتجات فتبذل اآلالف من الساعات في المختبرات
كل سنة لفحص النوافذ واألجهزة اإللكترونية واألجهزة الطبية
وغيرها من أنواع المنتجات الكثيرة ،بحيث يعلم الناس أ ّنهم آمنون
في بيوتهم وفي مواقع عملهم وفي أماكن تل ّقي الرعاية الطبية
المتخصصة .إنّ المُنتج الذي يخضع لالختبار واالعتماد من قِبل
المعهد البريطاني للمعايير يحوز على العالمة القصوى للثقة.
وبصفتنا مؤسسة توزيع غير ربحيّة ومستقلة وحاصلة على ميثاق
ملكي ،فنحن قادرون على إعادة استثمار %100من أرباحنا مجدداً
َّ
موظفونا أحد األصول األساسية التي نستثمر
في شركتنا .يُش ّكل
فيها .فشغفنا وخبراتنا ونزاهتنا وطبيعتنا الشاملة والتزامنا بالتحسين
المستمر هو ما يميّز المعهد البريطاني للمعايير عن غيره.
ً
موثوقية .وأكثر أمناً.
ونحن نم ّكن المؤسسات من أن تصبح أكثر
ً
ً
حركة .وبجمع
مسؤولية .وأكثر قو ًة .وأكثر ابتكاراً .وأسرع
وأكثر
ً
ً
ُ
هذه الميزات معا ،نتيح ألي مؤسسة أن تصبح أكثر مرونة ،بما
يعطيها القدرة القصوى على االستمرار والصمود على مرّ السنين.
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ما مدى الثقة
في مؤسستكم؟
ال ُب ّد أن يتمكن عمالؤكم من الثقة في مؤسستكم .ولتحقيق ذلك يتعيّن
عليكم أن تؤ ّكدوا لهم بأنّ منتجاتكم وعملياتكم وقراراتكم المتعلقة
باألعمال يعوّ ل عليها وآمِنة وأخالقية ومستدامة.
إنّ بناء عالمة تجارية تحظى بالثقة يبدأ بااللتزام.
اسألوا أنفسكم ،هل يستطيع العمالء أن يثقوا في سالمة منتجاتكم
والتعويل عليها؟ هل ترسّخون عمليات ضمان الجودة على جميع
ّ
موظفوكم في محيطٍ آمِن؟ هل
المستويات في مؤسستكم؟ هل يعمل
تضعون خطة احتياطية؟
إنّ عالمة ™Kitemark من المعهد البريطاني للمعايير هي الرمز
األقصى للثقة.
ّ
ُ
ّ
فنحن نختبر منتجاتنا وخدماتنا بدقة ،ونقلد الطريقة التي ستستخدم بها،
وبالتالي فبتطبيقنا لمراجعات متواصلة يمكن لعمالئكم التأكد من أنهم
آمِنون .إنّ عالمة ضمان المعهد البريطاني للمعايير هي كذلك رم ٌز
للثقة ،سوا ًء بسبب معيار آيزو  9001البارز لنظام إدارة الجودة ،أو
معيار آيزو  22301ال َمعني باستمرارية األعمال  -ويشعر عمالؤكم
بذلك باالطمئنان لمواصلتكم تحسين الطريقة التي تؤدّون أعمالكم بها.
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من عمالء المعهد البريطاني
للمعايير يصرّ حون بأن شهادة اعتماد
استمرارية األعمال (آيزو )22301
أوجدت الثقة بأعمالهم*

ٌ
موثوق بها

191
ألفا ً
يُجري المعهد البريطاني للمعايير
أكثر من  191000عملية تدقيق
ك ّل سنة في  154بلداً
*برنامج صوت العمالء من المعهد البريطاني للمعايير 2017
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ما مدى األمان
الذي تتحلّى به مؤسستكم؟
إنّ المؤسسة اآلمِنة تكون محمي ًّة بشكل أفضل من التهديدات.
تحتاج الجهات صاحبة المصلحة المعنيّة بعملكم  -المستثمرون
ً
والموظفون والعمالء على حد سواء  -إلى أن تكون
واثقة من أنّ
مؤسستكم آمِنة ويُعتمد عليها.
ويتعلّق األمن بالتقييم وإدارة المخاطر وتخفيفها ،مثل الفيضان والحريق
ّ
وتعطل سلسلة التوريد .ويتطلّب
والسرقة والجريمة اإللكترونية
ذلك حماية جميع أصولكم ،المادية وغير المادية ،التي تتراوح من
األشخاص والمقرات إلى المِلكيّة الفكرية وبيانات العمالء.
ُتساعد خدمات وحلول المعهد البريطاني للمعايير في ح ّل هذه
التحديات .ويتيح لكم مدير امتثال المورّ دين إجراء إشرا ٍ
ف
ش ّفاف على شبكات سالسل التوريد المع ّقدة ،وتو ّفر خدمة التدقيق
 Sنظرة فاحصة على مخاطر سلسلة التوريد الجغرافية.
 CREEN
ٌ
ونحن كذلك جهة ذات سمعة وقورة في توفير نظام إدارة أمن
المعلومات المعت َمد على أوسع نطاق في العالم ،من خالل معيار
آيزو /ومعيار اللجنة الكهروتقنية الدولية،ISO/IEC 27001
والذي يعمل كأساس في مواجهة تحديات أمن المعلومات التي
تواجهها مؤسستكم .وبجمعها بخدمات فحص االختراق الدولي ،فنحن
نساعد في ضمان أن تكون أنظمتكم الحيوية آم ً
ِنة أكثر .ويمكننا أن
نساعدكم في اتباع منهج استباقيّ لتخفيف المخاطر العالمية ،وتأمين
عملكم ،وفي أن تصبح مؤسستكم أكثر مرونة.

%65
من عمالء المعهد البريطاني للمعايير
يصرّحون بأن شهادة االعتماد في أمن
المعلومات ()ISO/IEC 27001
تح ّد من المخاطر على األعمال*

آ ِمنة

%90
من المؤسسات الكبيرة قد تعرّ ضت
الختراق أمني**
*برنامج صوت العمالء من المعهد البريطاني للمعايير2017
**استقصاء اختراقات أمن المعلومات من "برايس ووترهاوس كوبرز" لعام 2015
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ما مدى المسؤولية
التي تتحلّى بها مؤسستكم؟
إنّ المؤسسة المسؤولة يديرُها قادةٌ يتميّزون بحس المسؤولية،ويتصرّفون
بطريقة قانونية وأخالقية عند إدارتهم للمخاطر واقتناص الفُرص.
وتضمن األعمال المسؤولة صحة موظفيها وعافيتهم؛ وتطرح
منتجات وخدمات مضمونة الجودة ،وممتثلة للقوانين المعمول بها.
وتتحكم مثل هذه المؤسسات في تأثيرهاعلى البيئة ،وتقلّل استهالكها
للطاقة وانبعاثات الكربون بالتعامل مع النفايات بطريقة سليمة.
وتستوفي التزاماتها تجاه عمالئها ،وتورّ د منتجات آمِنة ويعوّ ل عليها
وتحافظ على خدماتها الحيوية.
وبوعيها بالمجتمع الذي تعمل داخله ،تسعى الشركات إلى العمل
بطريق ٍة تعاونية مع عمالئها ومورّ ديها وشركائها ،حتى تعود
بالمنافع على جميع الجهات المعنيّة صاحبة المصلحة ول ُتساهم في
نجاحها التجاري.
يُقدّم المعهد البريطاني للمعايير نطاقا ً عريضا ً من الخدمات البيئية
والصحية والمراعية للسالمة بما يشمل اعتماد االمتثال للمعايير مثل
معيار آيزو  14001لإلدارة البيئية وآيزو  50001إلدارة الطاقة.
وبالنسبة إلى العمالء الذين ال يحملون شهادات اعتمادنا ،نقدّم أيضا ً
ً
مجموعة من الخدمات االستشارية ضمن الخدمات البيئية ،والتصميم
المُراعي للمقاييس البشرية ،والسماح بالهواء ،والنمذجة ،إلى جانب
الحلول المسؤولة في سالسل التوريد.

%65
من المستهلكين يقولون إنهم على
استعداد لدفع مبالغ أكبر مقابل الحصول
على عالمات تجارية مستدامة*

مسؤولة
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من عمالء المعهد البريطاني للمعايير
يصرّ حون بأن شهادة اعتماد اإلدارة
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*تقرير نيلسن لالستدامة العالمية
**برنامج صوت العمالء من المعهد البريطاني للمعايير 2017
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ما مدى القوة
التي تتحلّى بها مؤسستكم؟
يبدأ تميّز المؤسسة بالقوة عن طريق وجود قياد ٍة مُلهمة وفعّالة .فحُسن
إدارة الشركات وإدارة ال َمخاطر ووجود األشخاص المناسبين هي
عوامل أساسية في تقوية مؤسستكم.
وحتى تكون مؤسستكم قوية ،فال بُد لها أن تتحلى بالقدرة على
حماية أصولها والتغلّب على حاالت االنقطاع عن العمل .ويش ّكل
فهم سلسلة التوريد الخاصة بكم عنصراً بالغ األهمية في ذلك ،وهو
ما يسمح لكم بمراقبة امتثال المورّ دين وتحديد نقاط الضعف وإدارة
التعرّ ض للمخاطر.
عالم متغيّر ،تظهر
إنّ المؤسسة القوية هي القادرة على التكيّف .ففي ٍ
فيه تهديدات وفُرص جديدة باستمرار ،ال ُب ّد ألعمالكم من االستجابة
إلى قوى التحوّ ل ،التي تتمثل في التقدّم التقني واالبتكار وحتى
االستدامة والعولمة.
ومن الناحية العملية فإنّ جعل مؤسستكم أكثر قو ًة يتطلّب اتخاذ
إجراءات .ويعني ذلك تنفيذ أنظمة وعمليات إدارة فعّالة تتسم
بالكفاءة ويعوّ ل عليها.
ويمكن لمنتجات وخدمات المعهد البريطاني للمعايير ،التي يقدّمها
الخبراء ،أن ُتساعد مؤسستكم في أن تكون أكثر قو ًة.
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من المؤسسات ُتفيد بأنها تن ّفذ ترتيبات
الستمرارية األعمال من أجل التعامل
مع االنقطاعات اإللكترونية*

قوية
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من عمالء المعهد البريطاني للمعايير
الحاصلين على شهادة االعتماد
في إدارة الجودة (آيزو )9001
يصرّ حون بأنها تساعد في الح ّد من
احتمال حدوث األخطاء**
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*تقرير المرونة اإللكترونية لعام  2016من المعهد البريطاني للمعايير
**برنامج صوت العمالء من المعهد البريطاني للمعايير 2017
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ما مدى االبتكار
الذي تتحلّى به مؤسستكم؟
يتعلّق االبتكار بالقدرة على التكيّف ،وبالتفكير المستقبلي ،وتطوير
ممارسات وأفكار جديدة ُتساهم في إحداث تحوّ الت بالغة األهمية في
مجال العمل.
إنّ المعهد البريطاني للمعايير يفهم المعنى الحقيقي لالبتكار .فمنذ
معيار يتعلق بالمقاطع الفوالذية
عام  ،1901حينما وضعنا أوّ ل
ٍ
ً
لخطوط الترام ،شهد عملنا ارتقا ًء متواصال  -فنحن اليوم نطرح أكثر
من  58000معيار .وقد كنا وال نزال في الصدارة من حيث وضع
المقاييس على المستوى الوطني والدولي.
إنّ المعرفة التي تنطوي عليها المعايير التي ننشرها تساعد
المؤسسات في تحسين أدائها وفي إدارة مخاطرها وفي االبتكار
والنموّ  .ونحن نعمل عن كثب مع الحكومات والجهات التجارية
والتعليمية ومع الخبراء الفنيين لتطوير حلول لمساندة أجواء العمل
السريعة التغيّر والتقنيات الرقمية الحديثة والعلوم والممارسات
المستخدمة في المجاالت المختلفة .ونحن نعمل بال كلل لتحقيق الريادة
في استحداث معايير جديدة لتطوير الخبرات في مجاالت مثل إنترنت
األشياء ،والتصنيع الرقمي ،والممارسات األخالقية مع الروبوتات،
والمدن الذكية ،وأشياء كثيرة أخرى.

3
يعود منشأ أهم ثالثة معايير إدارية
األكثر تطبي ًقا في العالم إلى المعهد
البريطاني للمعايير

ابتكارية

11.5
ألفا ً
يستعين المعهد البريطاني للمعايير
بأكثر من  11500خبير لدعم
وضع المعايير
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ما مدى سرعة الحركة
التي تتحلّى بها مؤسستكم؟
إنّ سرعة اتخاذ القرار والقدرة على التكيّف في بيئة األعمال
الدائمة التغيّر اليوم هي أمر حيوي ألي مؤسسة تريد أن تحقق
االزدهار .ويعني ذلك أحيانا ً حماية مجال عملكم من مشاكل قد
يواجهها في المستقبل.
وعندما ُتضطر الشركات إلى تعديل برامج عملها مع التغير
االجتماعي ،فعند ذلك تتخذ المسائل التنظيمية وغيرها من العوائق غير
ً
أهمية حاسمة .تو ّفر الخدمات
المتوقعة والرؤى والخبرات الخارجية
االستشارية لدى المعهد البريطاني للمعايير هذه الرؤية الثاقبة الفريدة.
ولمساعدتكم في التكيّف سريعا ً مع تحديات العصر الحديث ،يستطيع
مستشارونا بناء وتحسين عالقات األعمال الداخلية والخارجية،
وتوصيف العمليات وتعزيزها ،وتوحيد القيادة وإشراك الموظفين.
وسوا ًء كان البرنامج قصيراً أو لفترة ثابتة أو أكثر تفصيالً،
يمكننا طرح رؤية ثاقبة مصممة خصيصًا لتالئم بعض المجاالت
مثل المجاالت البيئية والصحية والسالمة وسالسل التوريد وأمن
المعلومات وغير ذلك.

5
لقد وسّع المعهد البريطاني للمعايير
خبراته سريعا ً في الخدمات االحترافية
عن طريق خمس عمليات استحواذ قام
بها في األشهر الـ 12الماضية.

 58ألفا ً
ويقدّم المعهد البريطاني للمعايير بنجاح
 58000يوم استشاري كل عام.
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ما مدى المرونة
التي تتحلّى بها مؤسستكم؟
إنّ المؤسسة التي تتحلّى بالمرونة التنظيمية هي تلك التي تتوقع
التغيير المتنامي وحاالت التعطيل المفاجئة على حد سواء وتتكيّف
معها من أجل بقائها وازدهارها في عالم ديناميكي ومترابط.
ٌ
وموثوق بها وابتكارية
وال بُد أن تكون قوية وآمِنة ومسؤولة
وسريعة الحركة.
وتعني المرونة أن تسعى المؤسسة إلى تضمين أفضل الممارسات
السليمة في سائر أعمالها .ويتطلب ذلك التحسين المستمر ،وليس
فقط في موظفيها ومنتجاتها وخطوات عملها ،بل كذلك في المجاالت
الرئيسية من عملياتها ومعلوماتها وسالسل توريدها إلتاحة اتخاذ
القرار بصور ٍة أسرع وأكثر فاعليّة.
ويستطيع المعهد البريطاني للمعايير أن يساعدكم في تحقيق ذلك.
فنحن قادرون على إرشادكم وتمكينكم من بناء القدرات واألهلية
العول في سائر جوانب مؤسستكم.
والقوة وقابلية َ
ّ
ونسخر خبرتنا في مكافحة التهديدات واقتناص الفُرص ومواجهة
المستقبل بكل ثقة.

%88
يعتقد المجيبون على االستقصاء
العالمي الذي أجرته وحدة االستخبارات
االقتصادية بتكليف من المعهد البريطاني
للمعايير ( )BSI/EIUأنّ المرونة
ً
أولوية في أعمالهم*
التنظيمية تش ّكل

َمرنة

%60
من عمالئنا يرون أنّ المعهد البريطاني
للمعايير هوشري ٌك موثوق به ذو مصداقية
في مساعدتهم على تحقيق المرونة**
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*تقرير صادر عن وحدة االستخبارات االقتصادية بتكليف من المعهد البريطاني للمعايير (BSI/EIU) حول المرونة التنظيمية
**من بين  3700عميل ت ّم استطالع آرائهم في االستقصاء الخاص بعالمة المعهد البريطاني للمعايير لعام 2016
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حلول المعهد البريطاني للمعايير

المعرفة
إنّ معرفتنا وحلولنا لسير العمل ُتساعد المؤسسات في ح ّل تحدياتها
االستراتيجية والتشغيلية من أجلتحقيق أداء أفضل وذي قيمة .ونقدّم نطاقا ً
شامالً من حلول توحيد المقاييس لنساعدكم في تلبية االحتياجاتالصناعية
والحكومية واحتياجات المستهلكين والجهات ال َمعنيّة صاحبة المصلحة.

هيئة المعايير الوطنية

إنّ المعهد البريطاني للمعايير هو هيئة المعايير الوطنية في المملكة المتحدة المعيّن من
حكومة المملكة المتحدة .ونحن نضطل ُع بوضع المعايير الدولية واألوروبية والبريطانية.
المعايير  -التفكير الجماعي ذو الممارسات السليمة
ّ
تمثل المعايي ُر الخالصة الحكيمة لما يبدو عليه الشيء "الجيد".
وتكون المعايير عبارة عن أطر عمل صريحة قائمة على توافق اآلراء لتبادل المعرفة بين
الجهات ال َمعنيّة صاحبة المصلحة.
ُت ّ
غطي المعايير المنتجات والخدمات والعمليات بما يمنح المؤسسات من جميع األنواع
واألحجام جواز العبور إلى األسواق والتجارةويمنح المستهلكين الثقة.

المعرفة
الضمان
االمتثال

و ُتستخدم المعايير على نحو متزايد في رعاية االبتكاروتدع ُم استيعاب السوق للتقنيات
الناشئة في مجاالت مثل:
• التصنيع الرقمي
• المدن الذكية
• األمن اإللكتروني
• الرعاية الصحّ ية الرّ قمية
• التكنولوجيا الماليّة
نحن ملتزمون بتعميق عالقاتنا في مجال العملوالمجتمع األوسع للجهات ال َمعنيّة صاحبة
المصلحة ،حيث نجمع معا ً الرؤى الثاقبة للخبراء واألشخاص الذين يستخدمون المعايير
واحتياجات المستهلكين ومتطلبات الجهات التنظيمية.
المُشاركة
اعملوا معنا لتبادل خبراتكم والمساعدة في وضع المعايير المستقبلية .هناك طرق كثيرة
يمكنكم من خاللها المشاركة في تطوير المعايير ،وتشمل اقتراح أفكار لمعايير جديدة،
والمشاركة في استشارات عامة حول المعايير ،أو في أن تصبحوا أحد أعضاء لجان
تطوير المعايير.
تطوير المعايير الخاصة بكم
إنّ المواصفات المتاحة للعموم (PAS) توحّ د معايير عناصر المنتج أو الخدمة أو العملية.
ً
استجابة الحتياجات
وتو ّفر مساراً مكفوالً ألي نوع من المؤسسات لتطوير وثيقة المعايير
السوق .كما أنّ البدء بالمواصفات المتاحة للعموم (PAS) يضعكم في موقع القيادة لتحديد
برنامج العمل في قطاع عملكم .ويمكن أن يساعدكم في العمل مع الجهات التنظيمية،
وتحديد مستوى متفق عليه لحُسن الممارسة و/أو الجودة وبناء الثقةفي من َتج ابتكاري أو
خدمة ابتكارية.
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الضمان
ُتتاح خدمات الضمان التي نقدّمها حول العالم على أيدي الخبراء .وسوا ًء
أردتم اعتماداً لنظام إداري ،أو تدريب يقدّمه أحد مدرّ سينا ذوي الخبرة أو
ضمان سالمة منتجاتكم ،فيمكننا مساعدتكم في جعل أعمالكم أكثر مرونة.

المرونة التشغيلية
شهادة اعتماد األنظمة اإلدارية
تتصف المؤسسة المرنة بفهمها الكامل لطريقة إدارتها وللبيئة التي تعمل فيها .ويشمل
إنّ شهادة اعتماد النظام اإلداري ُتظهر
لعمالئكم ومورّ ديكم وموظفيكم ومستثمريكم ذلك تحديد التحسينات التشغيلية في سائر أنظمة منتجاتها/خدماتها وعملياتها من أجل تلبية
احتياجات عمالئها بمرور الوقت ،وصوالً إلى كيفية تقدير المؤسسة ألفرادها وكيفية
أنكم ملتزمون بتحقيق األداء األفضل.
وبمجرد تطبيقكم للنظام اإلداري ،نزوّ دكم التقييم والحكم على نفسها .ويتطلّب ذلك وجود دليل على أن المؤسسة غير راضية عن
أدائها وأنها تتحدّى نفسها على الدوام لتحسين أدائها وتحقيق نموّ ها بطريقة مستدامة.
باألدوات والتدريب والخبرات لضمان
يمكن للمعهد البريطاني للمعايير أن يساعدكم من خالل مجموعة من معايير األنظمة
إضافة أقصى قيمة لمؤسستكم .وننجح
كل عام في استكمال  191000يوم من اإلدارية التي تشمل:
عمليات التدقيق.
• إدارة الجودة -SO 9001( Iوالمشتقات القطاعية)

ً
مكتبة إلكترونية شاملة للمعايير ُتتيح
المعايير البريطانية عبر اإلنترنت (BSOL) ُتع ّد المعايير البريطانية عبر اإلنترنت (BSOL)
االطالع على أكثر من  58000معيار بريطاني وأوروبي إلى جانب المحتوى من
الجمعية األميركية الختبار المواد (ASTM) ،واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)
والمنظمة الدولية للمعايير (ISO) .وهي منصة سهلة التصفح ومفصّلة حسب متطلبات
معاييركم المعيّنة .ويُتاح لكم حرية االشتراك في المجموعة الكاملة أو في الوحدات
القائمة على المواضيع أو بناء مكتبتكم المعدّلة حسب الحاجة.
وجه االمتثال
ُم ِّ

مُوجِّ ه االمتثال هو خدمة معلومات رقمية قوية ُتتيح االطالع على معايير األجهزة
الطبية والمعلومات المحدّثة عن المتطلّبات في المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي.
و ُتصمَّم األدوات الذكية مثل التنبيهات المب ِّكرة حول التغييرات والملفات التوصيفية
الخاصة باألجهزة المحدَّدة وتع ّقب التغييراتلتوفير الوقت والمال عليكم؛ ولمساعدتكم
في الوصول إلى األسواق بصور ٍة أسرع وتعظيم العائد الذي تحققونه على االستثمار.
وهي الطريقة الذكية والبسيطة إلدارة امتثال األجهزة الطبية.

تطبيقEurocodes PLUS

يُعد تطبيق Eurocodes PLUS من أدوات البرمجيات الفريدة التي تحوّ ل
 25000صفحة من القوانين األوروبية إلى نصوص رقمية ،مما يجعله طريقة أكثر
سرعة وكفاءة للتصميم مع مراعاة القوانين األوروبية واإلحالة إلى مراجع من الماضي.
ويمكنكم اختيار المعلومات ذات الصلة بتصميمكم وإنشاء المستندات المخصصة لتبادلها
مع فريقكم والتعاون من خاللها .وليست هناك طريقة أفضل من ذلك بكل بساطة
لالستفادة القصوى من وقتكم المبذول في التصميم.

العضوية في المعهد البريطاني للمعايير

في عالم تنافسي ّ
باطراد ،قد تعني المعايير الفرق بين النجاح والفشل ،ولذلك تستخدم
ٍ
بشكل أكبر وأكثر .وأن تكون مؤسستكم عضواً في المعهد
المؤسسات تلك المعايير
ٍ
البريطاني للمعايير يعني الوصول الكامل إلى فريق من خبراء المعلومات ،واستالم
المعلومات المحدّثة حول المعايير عن طريق بوابة العضويّة الخاصة بنا ،واالستمتاع
بخصومات كبيرة على أسعار المعايير والمؤتمرات .و ُت ّ
مثل العضوية أيضًا رسالة قوية
إلى عمالئكم حول مدى التزامكم بأعلى المعايير.

كتالوج المعايير عبر اإلنترنت

هل تبحثون عن معيار معيّن؟ البحث عن المعايير وشراؤها
من خالل الكتالوج الخاص بنا عبر اإلنترنت:shop.bsigroup.com

• اإلدارة البيئية ISO 14001 -
• إدارة الطاقة ISO 50001 -
• الصحة والسالمة الوظيفية -OHSAS 18001/ISO 45001*
• استمرارية األعمال ISO 22301 -
• العالقات التعاونية ISO 44001 -
• مكافحة الرشوة ISO 37001 -
المرونة المعلوماتية
ال ُب ّد للمؤسسات في عالم اليوم أن تكون موثوقا ً بها في حماية المعلومات الحساسة.
ويتعيّن على المؤسسة التي تتصف بالمرونة أن ُتدير منظومة معلوماتها  -المادية
ً
بداية من المنبع وحتى التخلص
والرقمية وملكيتها الفكرية  -على امتداد دورة حياتها،
منها بطريقة آمنة .يتطلّب ذلك اعتماد أمن المعلومات  -وهي مُمارسات مدروسة تتيح
للجهات ال َمعنيّة تجميع المعلومات وتخزينها والدخول إليها واستخدامها بطريق ٍة آمنة
وفعّالة .يمكن لألنظمة اإلدارية أن تساعد في:
• أمن المعلومات ISO/IEC 27001 -
• إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ISO/IEC 20000 -
• األمن السحابي -ISO/IEC 27017 وCSA STAR
• المعلومات القابلة للتعريف الشخصي في النظام السحابي ISO/IEC 27018 -
مرونة سلسلة التوريد
ّ
مع االتساع
المطرد في تغطية شبكات سالسل التوريد عبر القارّ ات وتزايد تعقيدها فإنّ
القدرة على تحديد كم المخاطر على سالسل التوريد وتخفيفها على امتداد عمليات الشراء
والتصنيع والنقل ودورة حياة المبيعات يش ّكل أهمية بالغة .ويتعيّن على المؤسسات
تعريف ال َمخاطر الحرجة للحد من حاالت التعطيل والمساعدة في الحماية من حاالت
التعرض للمخاطر التشغيلية والمالية على الصعيد العالمي وحماية سمعتها من الضرر.
يمكن للمعهد البريطاني للمعايير أن يساعد في ما يلي:
التأهيل المُسبق لسلسلة التوريد PAS 7000 -
التطبيق البرمجي ™Entropy من
المعهد البريطاني للمعايير
يساعدكم هذا التطبيق في تحقيق الفائدة
القصوى من أعمالكم وأنظمتكم اإلدارية.

ويو ّفر تطبيق ™Entropy من المعهد البريطاني للمعايير أحد الحلول القوية في
تحسين األعمال القادرة على تقليل التكاليف والجهد المبذول في تدبير االمتثال وإدارة
المخاطر وأنشطة التدقيق التي تستوفي المعايير المعترف بها .تستخدم الشركات من كل
األحجام هذا التطبيق حول العالم لتوحيد عملياتها الحرجة ودفع التحسين المتواصل.

*تاريخ اإلصدار المتو ّقع بحلول عام 2018

مؤسسة...
هي مؤسسة...
الناجحة هي
المؤسسة الناجحة
للمعايير :المؤسسة
البريطاني للمعايير:
المعهد البريطاني
19 المعهد

مؤسسة...
هي مؤسسة...
الناجحة هي
المؤسسة الناجحة
للمعايير :المؤسسة
البريطاني للمعايير:
المعهد البريطاني
20 المعهد

االمتثال

شبكة تقييم تعرّ ض سالسل التوريد للمخاطر (SCREEN)
خدمات سالسل التوريد وحلولها
تقدّم مجموعة إدارة المخاطر حالً كامالً
إنّ نظام SCREEN هو نظام استخباراتنا العالمي اإللكتروني لسالسل التوريد ،ويقيس
لزيادة الشفافية وتطوير سلسلة توريد أكثر عوامل الخطر على المستوى القُطري من خالل  20تقييما ً خاصا ً بنا لمخاطر سالسل
استدامة وأمنا ً للتعامل مع األمن والمسؤولية التوريد على المستوى القُطري .يُستخدم نظام SCREEN عالميا ً من قِبل المستوردين
االجتماعية للشركات وتهديدات استمرارية والمص ّنعين والجمعيات والحكومات لتقييم وتحديد كميات تعرّ ض سالسل التوريد للخطر
األعمال .ويمكن أن تعمل كل خدمة وح ٍّل المحت َمل والتهديدات في أكثر من  200بلد.
باستقاللية من أجل التعامل مع االحتياجات مدير امتثال المورّ دين (SCM)
المعيّنة ،أو تقديم رؤى ال نظير لها في
إنّ أداة SCM هي أداة إلدارة التدقيقات والمخاطر عبر الويب ،وتربط نظام معلوماتنا في
عملياتكم على مستوى العالم.
سالسل التوريد بعمليات شركتكم ومورّ ديكم العالمية.
ويمكن وضع خريطة للتهديدات على عملياتكم العالمية وتع ّقبها وتخفيفها ،وعلى المورّ دين
الضروريين وكيانات سالسل التوريد األخرى من خالل عمليات تقييم متعددة .مراقبة
التقدّم المحرز على أساس سنوي المتعلقة ببرامج إدارة سلسلة التوريدلحكومتكم وشركتكم.
خدمات استشارية لسالسل التوريد
يعمل مستشارو المخاطر لدى المعهد البريطاني للمعايير مع المؤسسات لفهم وتحديد
المخاطر على العالقات الحرجة المتبادلة في سالسل التوريد على امتداد رحلة المن َتج.
ويسمح تعريف الجوانب األعلى مخاطر ًة للمؤسسة بإدارتها وتخفيفها وتخطيطها بفعالية.
نظام التدقيق للتحقق من المورّ دين VerifEye™ -
تسمح خدمة التدقيق من عمليات سالسل التوريد للمؤسساتباالطالع كليا ً على ممارسات
مورّ ديها حول العالم .ويؤكد المدققون الخبراء داخل القُطر د ّقة المعلومات التجارية
لمورّ ديكم والسياسات واإلجراءات التي يتخذونها بما يتفق مع متطلبات مؤسستكم وأهدافها.
خدمات احترافية

أكاديمية التدريب التابعة للمعهد
البريطاني للمعايير
نضع في أكاديمية التدريب التابعة للمعهد
البريطاني للمعايير هدفا ً واحداً نصب
أعيننا  -وهو نقل خبراتنا إليكم .وبصفتنا
ً
جهة رائد ًة في العالم في وضع المعايير،
تحظى معرفتنا الخبيرة بطلب مرتفع.

األمن اإللكتروني ومرونة المعلومات لدى المعهد البريطاني للمعايير
نحن نقدّم خبراتنا إلى المؤسسات حول تعريف الهوية والحماية واالمتثال وإدارة
المعلومات التي تتعلق بها .ونعمل على ح ّل الصعوبات المعلوماتية التي تواجهها
المؤسسات من خالل مجموعة من االستشارات والتكنولوجيا والبحوث والتدريب.
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•نحن نقيّم مالحظاتكم وآراءكم لضمان تطوير برامجنا بشكل دائم بما يحقق رضاكم
ويرفع معدالت نجاحكم.
• نحن ندرّ ب أكثر من  134000شخص سنويا ً
• يحظى مدرّ بونا بتقييم يبلغ  9.2من  10من قِبل منتدبيهم
• أساليب تعلّمية متسارعة رائدة في مجال العمل المحدد
• الريادة في طرُق تقديم دورات التعلم اإللكترونية الجديدة المبتكرة

شهادة اعتماد ال ُمن َتجات
ً
مجموعة من خدمات
نحن نعرض
االختبار واالعتماد بما فيها تطوير
المنتجات الجديدة والتقييم المُسبق وتحليل
الفجوة واختبار الدفعات واختبار االمتثال
الكامل .ولدينا مجموعة من أوسع
إمكانات االختبار واالعتماد في العالم بما
يمنحكم الثقة في منتجاتكم ومساعدتكم في
الوصول إلى األسواق العالمية.

خدمات استشارية
يشهد عالم األعمال تطوراً ّ
مطرداً ،ويش ّكل ذلك تحديات دائمة التغيّر بالنسبة إلى
ً
ً
ومعرفة وخبر ًة عملية لمساعدة
رؤية ثاقبة فريدة
المؤسسات .ونحن نفهم ذلك ونقدّم
شركتكم على االزدهار.
خدمات وحلول البيئة والصحة والسالمة من المعهد البريطاني للمعايير
تواجه األعمال اليوم تعقيدات القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة
(EHS) .ويو ّفر الفريق االستشاري من خبراء المعهد البريطاني للمعايير حلوالً استشارية
استراتيجية وإدارية وف ّنية وتشمل التقييمات واالمتثال والترخيص وإدارة ال َمخاطر وحلول
المعلومات وإعداد التقارير والتدريب وغير ذلك .إنّ خبراءنا حائزون على الشهادات
الضرورية والمعارف المتخصصة للتوجيه ويتميزون بالتعامل مع التحديات التنظيمية
ونتائج قابلة للقياس كمياً.
والتشغيلية بنجاح ،بما يُح ّقق أقصى استفادة من الموارد
َ

•ُ تصمَّم دوراتنا المُشجعة على المشاركة لضمان حصولكم على المعرفة والمهارات التي
تحتاجون إليها من أجل تحقيق النجاح.

عالمة ™Kitemark
عالمة ™Kitemark من المعهد البريطاني للمعايير هي عالمة الجودة التي يمتلكها
المعهد البريطاني للمعايير ويديرها.
وهي أحد الرموز األكثر شهرة للجودة والسالمة وتقدّم قيمة حقيقية للمستهلكين واألعمال
والممارسات الشرائية .من السالمة من الحريق إلى السالمة الكهربائية ،إلى المواصفات
المتعلقة بخوذات الفروسية وزجاج األمان  -يمكنكم التأكد من أنّ منتجاتكم أو خدماتكم
َ
والمنتظم حتى تستوفي متطلبات السالمة المشددة.
تخضع لالختبار الصارم
عالمة مطابقة المواصفات األوروبية CE
نحن كجه ٍة معت َمدة من إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي قادرون على الدخول
منتجكم يستوفي جميع متطلبات الحصول
إلى السوق األوروبية من خالل ضمان أنّ
َ
على عالمة مطابقة المواصفات األوروبية CE .وتسمح لكم عالمة مطابقة المواصفات
األوروبية CE بتسويق منتجاتكم بطريقة قانونية وتوزيعها داخل السوق األوروبية و ُتظهر
منتجكم يمتثل لجميع التوجيهات واللوائح األوروبية.
أنّ
َ
كثير من التوجيهات واللوائح األوروبية سنعمل بالشراكة معكم
وكجه ٍة معت َمدة لتقييم
ٍ
لمساعدتكم في فهم المتطلبات األساسية واالمتثال لها.

الصحية
األجهزة الطبية والرعاية
ّ
ّ
تتمثل مهمّتنا في ضمان سالمة
المرضى بينما ندعم إتاحة تكنولوجيا
األجهزة الطبية لهم في الوقت المناسب.
ونجتهد لتحديد المعايير العالمية من
خالل االعتماد الدقيق االستجابي القابل
للتنبؤ والتقييماتوالتخمينات المطابقة
للمواصفات.

يو ّفر المعهد البريطاني للمعايير خدمة عالمية رفيعة الطراز لمص ّنعي األجهزة الطبية -
مع مجموعة من خدمات شهادات اعتماد المن َتجات وآيزو  13485إلدارة جودة األجهزة
الطبية  -لتقييم مطابقة المن َتجات ومراجعة التصميم ،وشهادة االعتماد ،والتدريب،
وتوحيد المقاييس.
ونحن جهة معت َمدة حاصلة على الموافقة للعمل في دول االتحاد األوروبي وكنا الرواد
في سبل مساعدة المص ّنعين من خالل توجيههم نحو المتطلبات التنظيمية المتشابكة.
ونحظى باعتراف المفوّ ضية األوروبية ونعمل مع ثالثة توجيهات لألجهزة الطبية،
 Fتايوان
ونحمل تنويها ً من CMDCAS (كندا) ،وقانونPMD (اليابان) ،و DA
(بموجب برنامجTCP) ،وهونغ كونغMDCO (بموجبCAB هونغ كونغ)،
وخدماتCAB ماليزيا ،وINMERTO (البرازيل) .ونحن معيّنون بصفة مؤسسة
تدقيق في برنامج تدقيق األجهزة الطبية (MDSAP).
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ّ
موظفونا
من خالل ما يتصف به
من شغ ٍ
ف وخبرة ،يرسّخ المعهد
البريطاني للمعايير عامل التميّز في
المؤسسات في جميع أنحاء العالم
لتحسين أدائها ومرونة أعمالها.

