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360 GRADI DI SICUREZZA

هناك فارق بسيط 
بين أن تكون في أمان وبين 

الشعور باألمان.
ونحن نحب أن نكون في 

الوسط.
ألنه من خالل احترام 
القانون ودوافع تحقيق 

الرفاهية، يمكن أن تتجدد 
ثقافة السالمة وأن تشكل 

حافز للنمو والتغيير.

360 درجة من السالمة
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الحديث عن السالمة 
له وجوه عدة

الصحة & السالمة
استشارات وشهادات وتدريب وطب العمل

.....................................................................................

الخصوصية & وحماية البيانات
استشارات معتمدة وتدريب ومسؤول حماية البيانات  

.....................................................................................

السالمة المتكاملة
تصميم وتركيب وصيانة أجهزة مراقبة بالفيديو وكشف التسلل 

ومراقبة المداخل 
.....................................................................................

الوقاية من الحرائق
تصميم وتدريبات وصيانة 

.....................................................................................

سالمة الغذاء
استشارات وتصميم وتدريب 

....................................................................................

الشهادات
إنجاز أنظمة متكاملة ISO 9001 و ISO 14001 و

EAC و ISO 45001و ISO 27001
.....................................................................................

التدريب
عرض من الفرص الذي يتم تحديثه بشكل دائم، والتي نذكر من 

بينها االختيار حسب احتياجاتك
.....................................................................................

ألواننا هي نفس 
ألوان مشاريعك

حلول رائعة لكل حاجة
الحديث عن السالمة له وجوه عدة. نحن نعرف 

جميع هذه الوجوه، ومنذ 20 عام نعمل على مساعدة 
الشركات التي تبحث عن مرشد من أجل االستثمار 

في الوقاية من األخطار. استثمار مفيد وضروري من 
أجل نمو شركتك بشكل منسجم مع أعلى مقاييس 

الجودة.

نعرض 360 درجة من السالمة على الشركات وعلى 
أصحاب العمل الحّر.  

لدينا مجموعة من الحلول والخدمات المحّددة التي 
انبثقت عن نهج يهدف إلى التجديد الدائم، بحيث 

سمحت لنا على مّر السنين من اإلجابة بشكل فّعال 
على احتياجات مختلف القطاعات: ابتداًء من قطاع 

البناء والمواد الغذائية والصناعة والخدمات وانتهاء 
بالقطاع الصحي وقطاع التعليم العام والخاص.

وكل هذا مع االعتراف الهام من قبل مؤسسات 
وهيئات التصديق.   
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الدورات في الورشة
دورات لمسؤولي قسم الوقاية والحماية 	 

والمنسقين والمدراء
دورات للعمال والمسؤولين	 
دورات حول األخطار المحددة	 
دورات لفرق الطوارئ	 

السالمة من الناحية العملية 
مهمة مسؤول قسم الوقاية والحماية، ومنسق 	 

السالمة في مرحلة تصميم المشروع، ومنسق 
السالمة أثناء تنفيذ المشروع

تقييم جميع األخطار	 
خطة األمن والتنسيق، خطة السالمة 	 

التشغيلية، خطة التجميع واالستخدام والفّك، 
الوثيقة الموحدة لتقييم مخاطر التداخل 

قياسات الصوت واالهتزازات 	 

سماوي مثل 
الصفاء الذي تشعر 
به في مكان العمل 

عندما تمارسه 
بأمان 

العمل بأمان في مكان العمل يعني العمل بهدوء، 
ونحن نريد أن نعطيك جميع األدوات الالزمة لذلك. 
نقدم خدمات فنية من أجل تقييم وتنسيق وتصديق 

وتصميم بيئات العمل.  

زيادة على ذلك، ندّرب أشخاص محترفون يهتمون 
في الوقاية من الحوادث، وذلك من خالل بناء 

المهارات الخاصة الالزمة الحترام القوانين السائدة. 

الصحة & والسالمة
الصحة & والسالمة في مكان العمل
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ماذا يعمل الطبيب المختص
البروتوكول الصحي	 
عمليات التفتيش	 
فحوصات طبية	 

خدماتنا الطبية 
تقييم مدى مالئمة الشخص للوظيفة	 
فحوصات الدم	 
اختبار الكحول والمخدرات	 
اختبار النظر	 
قياس السمع	 
قياس التنفس 	 

نعتقد بأن رفاهية العّمال تنعكس على كامل 
الشخصية. لذلك، تسهل الحالة الصحية الجيدة في 
أداء المهام وبناء العالقات الشخصية، زيادة على 

كونها حق. زد على ذلك،  الفوائد التي تجنيها الشركة 
في التوفير من تكلفة إدارة شؤون الموظفين. 

وبهذا الخصوص، نساعد الشركات في تعيين الطبيب 
المختص وتنظيم زيارات دورية للتحقق من مدى 

مالءمة الموظفين للعمل.

الصحة & والسالمة
الصحة & والسالمة في مكان العمل

سماوي مثل {
السالم الذي 

يحتضنك عندما 
تشعر بالراحة
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كيف نحمي الخصوصية
استشارات معتمدة	 
 منصة سحابية معتمدة )باعة تجزئة 	 

)PrivacyLab
مهمة مسؤول حماية البيانات	 

..................................................

السرّية هي صفة ثمينة، وتشكل أساس العالقات 
التي تدوم مع الوقت. هي التحدي الحقيقي لأللفية 

الجديدة. يهمنا أن نرّوج لها من خالل توفير خدمات 
محترفة تعمل على حماية البيانات الشخصية وفًقا 
ألعلى معايير األمان الدولية. بشكل خاص، لدينا 
مستشارين داخليين مختصين ومعتمدين من قبل 

هيئة Dakks )ألمانيا(، وهم مختصون في موضوع 
الالئحة العامة لحماية البيانات ومسؤول حماية 

البيانات ويعملون في شركات زبائننا. كما نؤكد أيضًا 
بأن خدماتنا االستشارية مضمونة من األخطاء الفنية 

مع شركة “لويدز” للتأمين. 

الخصوصية & وحماية المعلومات
الخصوصية وحماية المعلومات

أخضر مثل {
االطمئنان الذي 
تشعر به عندما 

توكل السلع الحساسة 
إلى من يعتني بها  



360 GRADI DI SICUREZZA

360 درجة من السالمة

مناطق التدخل
المناطق الحضرية	 
المراكز اللوجستية	 
المطارات	 
شركات النقل	 
تركيبات ومساكن خاّصة	 
أهداف حّساسة	 
شركات النفط & الغاز	 

..................................................

حماية المساحة الخاصة بك هو حاجة طبيعية. القيام 
بذلك ضمن احترام اآلخرين هو هدف يجب متابعته. 
دمج هذين الجانبين، هي عملية حساسة نعرف كيفية 

مواجهتها. 

نصّمم ونرّكب وندير أنظمة مراقبة متطورة للمؤسسات 
العامة وقوات األمن والشركات والمواطنين. حلولنا 

قابلة للتخصيص، وهي متوافقة دائمًا مع أعلى 
معايير الجودة من أجل ضمان أقصى حد من 

السالمة في الموقع وعن بعد.   

السالمة المتكاملة
خدمات السالمة المتكاملة

برتقالي مثل {
االنسجام والذكاء 

الذي يصل 
المشروع بالعمل 



أنظمة أمان متكاملة على 
منّصات ممتلكة 

مراقبة المداخل	 
قراءة لوحات أرقام السيارات	 
أتمتة المباني	 
مراقبة بالفيديو	 
كشف التسلل	 
كشف الدخان	 
غرفة التحكم	 

حلول مبتكرة للغاية
منشئات بذاتها من أجل إنتاج الطاقة	 
أنظمة معلوماتية: سوفت وير وهارد وير 	 

وشبكات البيانات
حلول السلكية وتركيبات معقدة: شبكات 	 

متداخلة و “واي فاي”    

بالنسبة لنا التمّيز ليس له حدود. هدفنا هو دمج في 
نظام واحد حلول مختلفة من أجل السالمة، وبنفس 

الوقت التحكم دائمًا بكل شيء.

M A D E  I N  I T A L Y

عرضنا مرن وموجه دائمًا لزبائننا: بهذا الشكل نعطي 
أجوبة فّعالة الحتياجات خاصة، ونوّرد إلى جميع 
أنحاء العالم جميع ضمانات الصناعة اإليطالية.

السالمة المتكاملة
خدمات السالمة المتكاملة



360 GRADI DI SICUREZZA

360 درجة من السالمة

كيف نطفأ الخطر
تصميم الوقاية من الحرائق	 
تركيب أجهزة لمكافحة الحرائق	 
صيانة أجهزة مكافحة الحرائق	 
صياغة خطط للحاالت الطارئة واالخالء	 
بيع وصيانة طفايات حرائق	 
تجارب إخالء	 
تدريب فرق مكافحة الحريق	 

نحن نعتقد بأنه من غير المنطق التوفير على 
موضوع السالمة. ولذلك، نرافق الشركات في تصميم 

وصيانة أجهزة مكافحة الحرائق زيادة على تنظيم 
دورات لتدريب الموظفين.

وبهذا الشكل نلتزم بنشر الوعي بأن هناك طر مختلفة 
من أجل إحداث شرار في السوق: الوقاية من الحرائق 

هو النهج الذي يتبعه من لديه نظرة بعيدة المدى 
ويريد وضعها موضع التنفيذ.

الوقاية من الحرائق
السالمة والوقاية من الحرائق

أحمر مثل {
شجاعة من يقترب 
من النار بدون أن 

يحترق
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خدمات المطاعم اآلمنة
صياغة دليل للمراقبة الذاتية	 
تصميم اإلبالغ عن بدء نشاط معتمد	 
دورات حول نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط 	 

الحرجة وتوزيع األطعمة والمشروبات) سابقًا سجل 
العاملين في القطاع التجاري(

تعيين مدير خارجي	 
ماسحات سطحية*	 
تحاليل غذائية* 	 

 *بالتعاون مع مختبرات التحاليل المعتمدة 
  ACCREDIA

التغذية هي المصدر الرئيسي لطاقاتنا. نحن نريد 
حمايتها ونساعد كل من يعمل في قطاع إنتاج 

وتوزيع المشروبات واألطعمة على تطبيق النظم 
الصحية المتعلقة بهذا القطاع.

الحرص على جودة المنتجات الموّزعة هو ليس فقط 
واجب، بل يعني بشكل خاص أن تمارس مهنتك 

بمسؤولية واحترام. شرطان ضروريان لمن يريد أن 
يبني عالقة ثقة مع زبائنه، وبالتالي، تغذية الطاقات 

التي تحافظ على استمرار أعماله.

سالمة الطعام
األمن الغذائي ونظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة  

ُمغرة مثل األرض {
التي تشكل مع 

ثمارها طاقة 
للجسم 



ماذا نصّدق 
 	 ISO 9001 جودة
 	 ISO 14001 بيئة
 	 ISO 27001 خصوصية
 	ISO 45001 سالمة مكان العمل
 	    EAC شهادات وشهادات

لتطّلع دائمًا إلى األفضل هو سّر التحسن بشكل دائم. 
وبهذا الشكل، فإن وجود معايير مهنية عالية هو نقطة 
لصالح الشركات التي ترغب في المنافسة في السوق، 

خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار أن الكثير من أصحاب 
العمل من القطاعين العام والخاص يطلبون شهادات 

 .ISO

نعرض كامل خبراتنا على الشركات التي تحتاج 
إلى إنجاز أنظمة متكاملة إلدارة شهادات الجودة 

وحماية البيئة والخصوصية وسالمة مكان العمل. 
وهذا العمل، يتطلب جّدية وحوافز والحفاظ على 

النتائج التي تم التوصل إليها. زيادة على ذلك، نقدم 
مساعدة لمن له عالقة مع األسواق التي تقع خارج 
السوق األوروبية المشتركة، وننتج شهادات مطابقة 

المنتج للوائح RT CU لالتحاد االقتصادي األوروبي 
اآلسيوي.

الشهادات
إدارة الجودة
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بنفسجي مثل {
التحول من أجل 

الوصول إلى 
أعلى القمم
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خيرًا، نتطّلع دائمًا باهتمام نحو المهن الجديدة: حافز 
مستمر من أجل تحديث معلوماتنا وعرض قائمة من 

الدورات المتوافقة مع احتياجات السوق األوروبية. 

حلول لكي تصبح المهني الذي 
ترغب بأن تكون

تدريب مستمر	 
تنمية الموارد 	 
تدريب ممّول	 
استشارات إدارية وخطط تدريب للشركات	 
حلول مخّصصة	 

عندما يلتقي عالم التدريب مع عالم العمل وعالم 
الحياة، تحدث ظاهرة تعرف باسم “النمو الشخصي”.
باالشتراك مع المدّربين العاملين لدينا، ننظم دورات 

في مختلف التخّصصات، ونتعاون مع النقابات 
المهنية ونخطط للقاءات من أجل التدريب المستمر 
واكتساب اعتمادات من قبل التعليم الطبي المستمر 
)الوكالة الوطنية للخدمات الصحية(. نحن مقتنعون 

بأن المشاركة في أنشطة التحديث هي المفتاح 
لتحسين سيرتك المهنية والحصول على اعترافات 

مفيدة لمهنتك 

زيادة على ذلك، نولي اهتمام كبير لحماية أصول 
الشركة ومواردها: لهذا السبب نقوم بتطوير برامج 

تدريب تعمل على تطوير الموظفين لكي يكونوا بنفس 
مستوى الشركة. 

التدريب
التدريب المهني

زبرجد )أكوامارين( {
مثل حّرية النمو 

والتطّور
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التطبيق العملي للسالمة هو عمل يحتاج إلى الجهد 
والجّدية. نحن نلجأ إلى أخالقيات االحترام والصحة 
التي نريد أن نتقاسمها مع جميع األشخاص الذين 
منحونا الثقة سواء كانوا زبائن أو موظفين لدينا. 
وعندما نقوم بذلك، نتذكر دائمًا البيئة التي نعيش 

فيها ألنه في المنطقة السليمة ينموا أشخاص وأفكار 
سليمة.

وبفضل هذه القناعات والبحث الدائم عن جودة 
الخدمة، تمكنا من الحصول على شهادات امتياز من 

قبل الهيئات الموثوقة.

أخالق وبيئة وشهادات

E S E R C E N T I
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
C O M M E R C I O

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

شفاف مثل {
التواصل عندما 

يقوم على مبادئ 
أخالقية وقيم 

مشتركة

ACCREDITAMENTO REGIONE PIEMONTE
PER LA FORMAZIONE: NR. 1357/001 



تكلمنا حتى اآلن عن 
السالمة والتدريب.

واآلن دعونا نضعها 
موضع التنفيذ.
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DGP SERVIZI
ميالنو 
+39 02 87199526 
ألّساندريا
+39 0131 266435 

office@dgpservizi.com
www.dgpservizi.com
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