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 : قيوثتلل المحرك األساسييمية ظالتنجراءات اإلم وظلنل  أمدوكإجعل من  -

A  -  لصفحة الرئيسيةا 

 أمدوكنظام 

 : الهدف

تجهيز نظم وة ومعالجالترقيم  ا تجرءإبيان تهو  أمدوكنظام والغرض من  .الحلول الخاصة بالثوثيق تبدأ بالنظم واإلجرءات

 .و إدارة السجالت  ائقوثالمراقبة 

  . المتبعة ع الشركات أو المؤسسات وفقا للمعايير الدولية و القواعدانوألجميع  توثيق متكاملنظام  إنشاءعبارة عن  أمدوكنظام 

 .ي  جديد ذرتشريعي جأو من خالل إنشاء نظام وتطويره من خالل تعزيز النظام القائم إما 

المستخدمين النهائيين الخلط تجنب  بحيثسقة نلتأكد من أنها ماالترقيم و تجهيز الوثائق ، فإنه من المهم بعندما يتعلق األمر 

  أمدوكنظام يوضح . و ما يمكن توقعهأ يقرأونه ماوما يستلمونه و،  ونهسلير، ما به داخل المكتب وخارجهحول ما يقومون 

 .قيوثتالبمعايير اإللتزامأهمية الترقيم و

 

 .مراقبة تنفيذهاو نظام الجودة جوهر، إنه بريد  مكتب بكثير من مجرد هو أكثر قسم التوثيق

 

 :إنشاء ومراقبة و تنفيذ ما يليب يقوم أمدوكنظام 

 وثائقإنشاء الكيفية  -

 ثائقترقيم الوكيفية  -

 معالجة الوثائقكيفية  -

 مراجعة الوثائقكيفية  -

 .ق االلكترونيةيوثتتطبيق نظام إدارة الورقمية  اتفي استخدام الوثائقتسجيل كيفية  -

ذات الصلة  ينالموظفين المختص بينالتشاور و اإلطالع لضمان ( عند الضرورة ) هاوتحديث ثائقالتحكم في تعديل الوكيفية  -

على الوثيقة ووضعها حقيقية لوضع و تقديم مساهماتهم قبل الموافقة النهائية الفرصة يمنحهم الهذا األطراف المعنية، وباقي أو 

 .موضع التنفيذ

وضوحها وأن وفي المسار الصحيح وتحديد صالحيتها وتحديثها عند الضرورة تحديد الوثائق للتأكد من أنها وفهرسة  كيفية  -

عبر عن بعد أو مختلفة العمل والفروع ال أو في مواقعط االستخدام ، سواء داخل المكتب اقكافة نتاحة في ة ومؤتكون مقر

 .الشبكة العنكبوتية

 .عفا عليها الزمن التي منع االستخدام غير المقصود للوثائق بالجديدة و القديمة إستبدال النسخ  كيفية  -

 .و توزيع ما يصل إلى التنفيذ ضمان إنجاز مجموعة العمل بدءا من الشروع حتى االنتهاء، كيفية  -

 .أ، أو سوء االستخدامترهاإلمن ومرفقاتها  النسخة األصليةحماية كيفية   -

كارثة  ةأيمن ، وتوفر نسخة احتياطية في مكان آمن ، محمية من الحريق أو بعنايةلتأكد من أن السجالت محفوظة ا كيفية  -

وخارج نطاق  غير المتوقعةالاألخرى الطبيعية  حدث ، مثل الحرائق والفيضانات أو الظروف تمكن أن خارج السيطرة ي

 . السيطرة

 

 فيما بعد وفر عليك إعادة اإلصالحي، المطلوبة لجودةبا اآلن هفعلتما 

B-  نحنمن:  

نجاز إو كبرىمع الشركات العالمية الالضخمة والعمالقة ع يراالتعامل مع المشبعاما من الخبرة  02أكثر من  باعتمادنا على

ودليل على زبائننا وضع هذه التجربة للعمل لصالح بنحن فخورون لذا  ,المجاالتالمشاريع في جميع أنحاء العالم في مختلف 

إجراءات بمنظم ال قسم التوثيق وإنشاءقوي بناء  األولى ألسسوبناء اللبنة  ن ،اتقا نمتلك القدرة على تنفيذ ما تحتاجونه بإأنن
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وإلى  من  توثيق للصادر والواردتلبية متطلبات ال باإلضافة إلى  .هاتسليم حفظها أوو مكونات التوثيقالرقابة لتبسيط إدارة 

  .لتنفيذهإجراءات فعالة وضع ق ووثينظام إدارة الثتطور الشركة أو المؤسسة أو العمالء والمحافظة على 

 

 .وحده الذي يؤمن لك راحة البال واإلتقان,  أمدوكإنه نظام 

خدماتنا هي فريدة من  بنا نشعر بأن ن من ثقتكم ومتأكدننا ألو. رضغحل لهذا المن ق ، ولدينا أكثر توثيفي ال نحن خبراء

من خالل جميع جوانب التعامل مع الوثائق كيفية ل وحقدم لكم مجموعة من خبراتنا ونحن على استعداد أن ن. نوعها في السوق

 .نستمر معكم العملطالما أنتم مستمرون في األنشطة الخاصة بك و 

تنظيم يقوم بو، ا التعامل معهيسهل  ومفهرسة منظمة هيكليةإلى على تحويل جبال من البيانات  ميساعدك الذكي  أمدوكنظام 

تخاذ قرارات إلالتي يحتاجونها  معاينة الوثائق مناع القرار صن  ومكن رجال األعمال تالتي بطريقة مفيدة وشيقة ومعلومات ال

 .وموضوعيةأكثر استنارة 

أدوات خاصة بك صديقة للمستخدم  هايجعل متكاملة ممامجموعة من اإلجراءات ال يضم أمدوكنظام  ان كيف ونسوف تكتشف

ؤدي إلى مما يإليها بسرعة وكفاءة  ونتحتاج في المؤسسة والتيصناع القرار  لدعمبيانات هامة كم من الحصول على و تمكن

 .بدقة ووضوحالقرارات التجارية سرعة في اتخاذ 

 

 يمهارقتو تهافهرسب نقومورقية ، نحن ال نسخ بال مليئةوالرفوف صناديق ال، و مهما كانت كميات المراسالت والوثاق هائلة

 .الورقية إلى صور رقمية الكترونية من السجالت لديكمكل ما وتحويل 

نقوم نحن .  LSTKالمسمى ( تشغيل بتسليم مفتاح المقطوع عمل متكامل ) يمكننا التعاقد من الباطن على  أمدوكنظام مع 

هي  يمرقتالهدف األساسي من عملية ال. رقمية و ةفهرسمجميع المستندات الخاصة بك من نسخة ورقية إلى نسخة ويل حبت

 :تفي بالمعايير التالية  وتصنيفها بحيثمسح الوثائق ب

 (مع أفضل نوعية ممكنة من الصور الممسوحة ضوئيا) عالية  جودة -

 ( مباشرةيمكن استخدامها  ةإلكترونيالتحويل إلى نماذج ) سرعة  -

 (وثائق المن مخاطر سوء استخدام أو فقدان قصى الحد األنؤمن ) ن ااألم -

 (بسرعة بشكل واضح و تامين الوصول بسهولة ومعاينة الوثائق )  سرعة الوصول للوثائق -

، والبحث واسترجاع الوثائق بشكل أسرع من أي وقت الوثائق عملية سهلة لمدخلي البياناتتحميل من  جعلالترقيم تسهولة  -

 .مضى 

 .الورقية بدقة وبمهنية عاليةرشفة وتخزين جميع النسخ ألوالرفوف وأدراسة للمساحات الالزمة الفرز، تامين  -

 قيوثتنظمة إدارة الأأنواع  منألي نوع اس سهو األ  أمدوك نظام

 

 ؟أمدوك نظامهو  ما 

، مرتبطة بسهولة وخبرة مميزةكفاءة بلتعامل مع جميع احتياجات مراقبة الوثائق لإجراءات منهجية مجموعة  وه أمدوكنظام 

عن لين متسائ منفسكأ والن تجد م؛ حيث أنك هابرامج حفظ من ثم ، و مراجعتها وإقرارها وتطبيق او برامج رقميةإلى أي 

 .بين المكاتب  ، وتالفي معانات ضياعها ضمن بيروقرطية أقنية التوزيعوكيفية استردادها ،الوثائق التعامل معكيفية 

 :تتحول إلى أن تكون السجالت   أمدوكنظام مع 

 .نسقة و منظمةبطرق م معالجة -

 .لشركة داخل جراءات القائمةإلوإ اتتوجيهالولمبادئ لوفقا  معالجة -

من قبل الموظفين  نسخ عنها صدارإوالحفاظ على التحكم في إليها قبة الوصول ارومفي مكان آمن الوثائق  تخزينمعالجة  -

 .المعتمدين 

 .، أو أرشفتها بشكل دائم كمرجع في المستقبل إذا لزم األمرومتى التخلص منهاأو كيفية سجالت بالاالحتفاظ  -
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من  ةتم اختياره كبرامج جاهزيالذي  وأد معتمال EDMSباستخدام نظام  تحميلها وتسجيلها , الوثائق المحفوظة معاينة  -

 .وتم تطويرها داخل الشركة ألتتالئم مع متتطلبات العمل  مبرمجة خصيصأأو وكالء البرمجيات الجاهزة 

 .في الشركة أو المؤسسة المطبق نظام الجودة يتناسب معنظام توثيق كيصلح أن  -

C -  أمدوكنظام مما يتألف  

 .أنتم، فإنه ينمو كما تنمو  حدود له ال أمدوكنظام  . إليه  ونكل ما تحتاج فيهتجتمع ام هو نظ 
 *MICRO DOC (الميكرو دوك)  الصغيرة الحجموالمؤسسات لألعمال التجارية . 

MICRO DOC :عبارة عن مجموعة من اإلجراءات  ووه. صغير نسبيا من حيث الحجم والنطاق و القدرة أو األنشطة
نظام إدارة  اتفي تطبيقها وتحميل هاوعملية تسجيلمن وإلى الشركة أو المؤسسة تدفق المراسالت لالتي تحدد نظام الترقيم 

ألعمال الصغيرة الحجم ، والشركات أو ل الضرورية تغطية الحاجة  تركز حوليعادة  .الوثائق االلكترونية المناسب
 .المؤسسات 

* MINI DOC (الميني دوك)   المتوسطة الحجموالمؤسسات لألعمال 
MINI DOC : وهو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي . نسبيا من حيث الحجم والنطاق و القدرة أو األنشطةمتوسط

تحدد نظام الترقيم لتدفق المراسالت من وإلى الشركة أو المؤسسة وعملية تسجيلها وتحميلها في تطبيقات نظام إدارة الوثائق 
كما . لألعمال المتوسطة الحجم ، والشركات أو المؤسسات  تركز حول تغطية الحاجة الضروريةيعادة .االلكترونية المناسب

 ، MICRO DOC دوك مايكروالضمناً مل يشو
 *DOC   MAXI (ماكسي دوك )كبيرة الحجم والمؤسسات ألعمال ل. 

DOC MAXI    : وهو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي . نسبيا من حيث الحجم والنطاق و القدرة أو األنشطةكبير
تحدد نظام الترقيم لتدفق المراسالت من وإلى الشركة أو المؤسسة وعملية تسجيلها وتحميلها في تطبيقات نظام إدارة الوثائق 

 شمليولألعمال الكبيرة الحجم ، والشركات أو المؤسسات   تركز حول تغطية الحاجة الضروريةيعادة .االلكترونية المناسب
                     MICRO DOC \MINI DOC.دوك  مينيو ،دوك  مايكرو ضمناً 

 *MACRO DOC  (ماكرو دوك  )حجم عمالقة الوالمؤسسات ألعمال ل. 
MACRO DOC :وهو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات . نسبيا من حيث الحجم والنطاق و القدرة أو األنشطة ةعمالق

التي تحدد نظام الترقيم لتدفق المراسالت من وإلى الشركة أو المؤسسة وعملية تسجيلها وتحميلها في تطبيقات نظام إدارة 
بحيث تغطي كافة نواحي لألعمال عمالقة الحجم   عادة تتركز حول تغطية الحاجة الضرورية.الوثائق االلكترونية المناسب

 MICRO دوك و ماكسي، دوك ميني،  دوك مايكروو تشمل  .وحقل عملها انشطة المؤسسة او الشركات على اختالفها
DOC \MINI DOC DOC\  MAX 

D -  أمدوكنظام تدريب دورات: 
يتم توفير دورات تدريبية في جميع أنحاء العالم على  بحيث مجموعة كاملة من الخيارات التدريبية للعمالء فريو  أمدوكنظام 

 .وعبر الشبكة العنكبوتيةأو عن بعد  التي تحدد في حينها فترات منتظمة و تجري في مراكز التدريب المهني
 :التالي النحودوراتنا على عرض ن
 دورات إدارة الوثائق -

DM00 -  للمبتدئين  ائق العامة وثالمراقبة. 
DM01 – إدارة النظم واإلجراءات التنظيمية. 
DM02 - لرسومات الهندسية اق ائمراقبة وث. 

 دورات إدارة المراسالت -
CM01  - دارة المراسالتإ 

CM02   دورة المشرفين على نظام التوثيق 

 إدارة المشتريات دورات

PM01 -  والعقدالموافقة المبدئية رسالة ، بدئي التأهيل الم -عامة المستخدمين. 

PM02 – ستالم ، إل، قائمة المقارنة ، أمر الشراء، قسيمة اسعارالتعاطي مع طلبات عروض األ 
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PM03   او عدم مطابقتها للمواصفات التالفة المواد ، تقريرمنهاأو الناقصة  فقدان الموادتقرير. 

PM04 – يةكتيبات اإلدارالكتالوجات وال،  تنظيم الملفات وفهرستها. 

PM05 - وقواعد ومصطلحات اإلستيراد والتصدير والنقل والشحنستيراد إلا. 

PM06 -  خطاب االعتماد (L / C ) رفاالمصب، خطاب الضمان ، سندات األداء والقضايا ذات الصلة 

 النواقص اإلداريةإدارة 

DMT01 –  والتعاطي مع نواقصهدورة عامة لمستعملي النظام. 

  التنسيق خالل العمل

PC01 - والوثائق باستخدام لرقمي االعمل مع البريد  -عامة لمستخدمينلOutlook أوLotus  والقواعد المهنية باستعمالها. 

PC02 -  وثائق مراقبة الالعمل مع( بما في ذلك استخدامXL-  ، تحميلTransmittals والحزم). 

PC03 -  المبرمجةالرقمية ضمن التطبيقات  سير العمليةمراقبة  هاالموافقة علىمنذ إنشائها وحتى االستعراض. 

PC04 - من ناحية التوثيق إدارة المشروع 

PC05 -  من ناحية التوثيق شركةالادارة 

 الهندسية رسوماتالالهندسة والتصميم دورات إدارة 

 تجهيزالالترقيم و 

ED01 -  واألطار للرسومات الهندسيةالعنوان  مساحةومحتوى  هاترقيمالرسومات وكيفية نوع. 

ED02 -  ومعايير بدء الترقيمإطار الرسومات تصميم 

ED03 - التصميم النهائي المطبق على الواقع. التنفيذحتى  لبدايةمراحل سير العمل من ا As Built  ،تسليم واألرشفةال. 

أنظمة إدارة السجالت والتي سوف  إتقان تطبيقمتطورة والتصميم و إنشاء إدارة الوثائق  واأن تتعلم أصبح باإلمكان اآلن 

 :للموظف تأمين ما يليتجعل من الممكن بالنسبة 

 .بالنسبة للمستخدمين النهائيين تحديدها وتجديدها، ا هتبسيط إنشاء المستندات ، وتنظيم• 

 .هاوتحسين توزيعبالوثائق التحكم • 

 .للقواعد والنظم المتبعة محلياً ودولياً تحسين االمتثال • 

 .لتكاليف وزيادة الكفاءةخفض ا• 

  .المؤسسة الخاصة بكتطورمستوى  لتتطابق مع EDMSتطوير التطبيقات المبرمحة  • 

 . الجودة شروط أساسيات وضع نظام وإجراءات إدارة الوثائق و  من الدورات التدريبية اقيهذا السفي غطي ن

نماذج إنشاء الوثائق الداخلية والخارجية على حد سواء ، ومشاريع جديدة ، وتسجيل ل ن قسم توثيق إنشاء و تكوي: وهذا يشمل 

 .وإنشاء التقاريرالوثائق ؛ ومتابعة تنقيح ، وإدارة  والنماذج األخرى Transmittals ل المرفقاتيغالف تحو

. رتيبهاوتتخزينها ، والبحث عن المعلومات ، وإدارة عليهاالجابات إستالم وتسليم الوثائق والتأكد من اتتبع مالحقة و      

 .عبر البريد اإللكتروني لهاملء النموذج وأرسا عليكم سوى م ,ومن اجل الحصول على مزيد من التفاصيل

 كاملة أمدوك باقة بحيث تجدون أجزاء أو،  ملتلبية احتياجات المؤسسة الخاصة بكتطبيقي اختيار أنسب مسار ولكم حرية 

 . وما تحتاجونه من دروس ملتحديث برامجكشيء جديد   الحصول علىجل أتحت تصرفكم من 

 " كيفما كان" نحن نعلم بلغة واضحة ومختلفة ، وليس • 

 .التي تتناسب مع حاجاتهمومن طالبنا والتعليم دورات الستيعاب مختلف أساليب التعلم  نضع نحن • 

 .تسلسل كي تتابع تطور المؤسسة والتالميذتدوراتنا • 

 . منفسكأتجربة ذلك ب متيح لكنما يجب القيام به و كيفية القيام بذلك ، ومن ثم  مظهر لكننحن • 

، و كتابتها والتدريب العملي  PowerPoint، و شرائح  اتيتضمن محتوى المحاضرمطبوع دليل شامل ونسخة نحن نقدم • 

 . ذات العالقة المواردوالعديد من  –ورشة عمل ضمن تمارين العلى 
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 ..والحوار لإلجابة على كافة تساؤالتكم  دورةاألسئلة والمشاركة في النحن نشجع • 

 .وتحققت أهداف هذه الدورات كل شيء أن الجميع قد استوعبمن نتأكد حتى  مهعما نقدال نرضى نحن • 

 علىضغط إثم لهذا الغرض  عالموضو، أو ببساطة ملء النموذج  مالبريد االلكتروني مع أسئلتك عبر: يرجى االتصال

 " إرسال"

 .ونإلى أفضل مما تتوقع ملمتابعة معكلسعداء وسوف نكون 

 الناجحة الشركاتجميع ل األساسي دليلال هو أمدوك نظام

E - العمالء : 

مارس نقع اموالعاما على  02كثر من والتوثيق أل وقتا في التدريب نايضأمبعد أن عروض وإنما مجرد تقديم ما نقدمه ليس 

 .”Know How“ "كيف نعرف“حتى أصبحنا  مجال التوثيق خبراتنا فيطور نو

 : خبراتنا استقينا منهاتنفيذها والمشاريع التي تم هذه الئحة بو

1 - HHR  المحافظات ) بالساعة\كام  002كلم وبسرعة  092بطول  لسكك الحديديةلع يالحرمين  السرقطار مشروع

 (المملكة العربية السعودية  -الغربية 

0 - QBC  ، ( .قطر ) والذي يتضمن القطار البحرين –جسر قطر مشروع 

 ( .ألبرتا الكندية )  كافة وثائق الشركة ة فأرشووثيق ت _ صنكور للطاقة شركة  – 0

 اإلمارات العربية المتحدة -أكبر بناء مركز تسوق في العالم ، دبي   دبي مول  DMPمشروع   – 0

 (غينيا االستوائية ، أفريقيا )  -جزيرة بيوكو  0ألبا المرحلة جزيرة  – 2

6 - HDGP ( مشروع معمل الغاز في حرض )-  ( ، حرضKSA ) 

7 - HGP ( مشروع معمل الغاز في الحوية )-  ( ، الحويةKSA ) 

 (المملكة العربية السعودية  -الجبيل ) -( األمونيا واليوريا توسيع مصنع ) سافكو الثاني  - 8

 (المملكة العربية السعودية  -شيبة ) & ( و أثينا  اليونان)  -مشروع شيبة  - 9

12 - RUWAIS GUP  توسعة مصنع المرافق  مشروع-  (RUWAIS-  اإلمارات العربية المتحدة) 

11 - OGD1  ( العربية المتحدة  ماراتاإل –حبشان . )  عن الزيتوالماءالغاز فصل و تكرير محطاتإنشاء  –مشروع 

10 -  GOSP 1,2,3,4- (المملكة العربية -غاز ال أباروية االح)،  عن الزيتوالماءغاز فصل الإنشاء محطات تكرير و 

 (السعودية 

ومن أأساسيين قاولين كمم أو يصمبالتإما الء كعمأصحاب المشاريع أو كإما , شركات عمالقة بهذه المشاريع  ت  م  اه  س  هذا وقد 

 :على سبيل المثال ال الحصروفي جميع أنحاء العالم  عمالقة شركة 22 الباطن وأكثرها مصنفة بين أهم 

، أثينا ،  جموعة اتحاد المقاولينم. ألمانياإسن ،  هوكتيف. ، باريس ، فرنسا  تكنيب. سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا  بكتل

،  بارسونز. تكساس، هيوستن ،  KBR .إيطاليا تكنومونت. ، يوكوهاما ، كاناغاوا محافظة ، اليابان  تشيودا كورب. اليونان 

 . قطر QDVC. اإلمارات العربية المتحدة  إعمار. السعودية ، المملكة العربية السعودية أرامكو. ألبرتا ، كندا  صنكور. باسادينا ، كاليفورنيا 

،  جاكوبساإلمارات العربية المتحدة ،  أدنوك. اروب ، نيويورك . ، ايرفينغ ، تكساس  فلور كورب. ، رويل مالميزون ، فرنسا فينشي

، سان دوناتو  سايبم. ، إنجلوود  CH2M HILL. الواليات المتحدة ، داالس  بلفور بيتي. ، نيويورك  تيرنروشركة . باسادينا ، كاليفورنيا 

 - دار الهندسة. هولندا COWI.صين المحدودة بكين ، ال مجموعة سكك حديد الصين. اليابانكورب ، يوكوهاما ،  JGC. ميالنو ، إيطاليا 

 .، مونتلاير ، كيبيك، كندا الفاالن  سأن  سلبنان  أبيروت 

 أي مؤسسةفي تاريخ  الفقري هو العامود  التوثيق

F - بنا وااتصل: 

 بنا؟ واتتصلعليكم أن لماذا 

 التوثيق و(  DCM) مراقبة الوثائق وإدارة  جالمن العمل في م سنة 02واختبرناه ألكثر من سوف نقدم لكم كل ما شهدناه 
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في جميع أنحاء العالم وفقا للمعايير الدولية و متطلبات  أمدوكنظام ، وتنفيذ (  EDMS) نظم إدارة الوثائق اإللكترونية و/ يالهندس

 .األساسيةالجودة 

نؤكد لكم باألرقام أكثر كفاءة ، و إدائكم جعل ن - مر بالنسبة لكيكثلافعل ييمكن أن  أمدوكنظام علينا ، مهما كان حجم اعتمادكم 

عن طريق توفير آالف النسخ الورقية ال بل  حماية البيئةوصفات ااإللتزام بالمو، و مساحةوالالمال ما نوفره لكم من والدراسات ب

 .ربما الماليين 

 ماالحتياجات الخاصة بكوالئم يتالتطبيق لالتحكم في وثيق نظام توفي اختيار أفضل  ممساعدتكبنقوم نحن  أمدوكنظام باإلضافة إلى 

 .أو التي تعملون بهابالمؤسسة التابعة لكم و

العمالء، و البائعين كذلك و في التعامل مع شركائكم والمقاولين وأصحاب المشاريع بوضوح وشفافية الراحة والمهنية نؤمن لكم 

 ذلك بشكل آمنعن طريق الشبكة العنكبوتية والوصول إلى جميع المعلومات التي يحتاجونها و 00/7/062على مدار السنة 

 ؟ بسرعة قياسيةالعثور على المعلومات المطلوبة وه ستخداموإح وضبو لى ما تبحثون عنهإالوصول  مما يتيح لكم ,بسهولة و

الفرصة إلمكانيات الدخول في احة هولة ال تضاهى وإتم ببساطة وسعلى إدارة الشبكة الخارجية الخاصة بك كما ونمنحكم القدرة

 ؟آخر ما توصلت إليه تطبيقات برامج التوثيق تبعاً لما تختارونه من التطبيقات

الحصول على قادرا على يمنحك القدرة كي تكون .  مراقبة الوثائق األقطاب للمشاركة في متعدد نظام,  األكثر دقة : أمدوك نظام

 ؟عمالهم أمع شركائك مهما تعددت وتنوعت حقول في حزمة واحدة بأسعار معقولة كل ما يتصل بالتوثيق وإدارة التوثيق 

 كل ما تسعون إليه ونجعله راحة حقيقة  مونحقق لكولة قبكلفة مبوتحقيق هذا المشروع كيفية  مظهر لككي ن على استعدادنحن 

 .وحماية وضمان أرشيف المؤسسةبعد أن كان معانات ومشكلة أساسية في طريق تطور أعمالكم  مبالنسبة لك

 .كفاءةب وثائقال قسم مراقبةنشاء الالزمة إل الحلقة المفقودة هو أمدوك نظام

G –  استعالمات: 

 .معالجة الوثائقوليس فقط  معلى تطوير عملك منساعدكنحن 

 .في فترة قصيرة من الزمن ارد عليهنقوم بالقيمة بالنسبة لنا ، سوف أسئلتكم 

إضافة وتنا اخبربتقديم  هفي تطوير إدارة التوثيق  بحيث نساهممجال اللبنة األولى في له ضع نهو جزء من عملنا دعونا  معملك

 .ما نلتزم به في هذا المجال ما اختبرناه ومن خالل األخيرة  السحريةاللمسة 

H- والموظفين المتخصصينين الكفاءات تأمو ,التوظيف: 
يري دوصوالً إلى مإدخال البيانات موظفي ببدءاً . الوثائقمراقبة وإدارة مجال في  تعيين الموظفيناختيار وفي نحن متخصصون 

كما ونستطيع أن نقوم بمهمة تجهيز قسم التوثيق بكامله من موظفين  .المتخصصين  واالستشاريينبها دارة التحكم إالتوثيق و
 .واجهزة وتطبيقات بحيث يتم تسليم مفتاحها جاهزة للتشغيل

نستطيع الذاتية  تكمجرد ملء نموذج االستفسار وإرفاق سير, اإلداري أو الهندسي ق يثتوإذا كنت تبحث عن وظيفة في ال -
 .مساعدتك في بناء مستقبلك 

والمواصفات ونحن  ملنا إحتياجاتك واحددفقط  عن موظفين في مجال التوثيق ونتبحث ،ومديري مشاريع  ل أعمالارج مكنت إذا -
 .ونهأكثر مما تتوقعوال بل  مكطبقاً إلحتياجاتدون تأخير و على الفورو هاونتماماً كما تتوقع منتكفل بتامينها لك

ماهية وما هي المؤهالت وإدارتها على أكمل وجه هذه المهمة وإتمام على ة التوثيق ومن هم القادرين هيعن مالدينا خبرة ومعرفة 
جعلنا مما يفي مجال مراقبة الوثائق الوظائف الشاغرة لملء سس التي تتوجب في المرشحين للقيام بهذه المهمة الدقيقة واألالخبرات 
 .مكعما نقدمه لدائما  نراضيشاكرين و واعمالئنا سوف تكون كم بأإلضافة إلى كافةمن أن تامة على ثقة

 .أطلبوا خبراتنا في أي وقت, نعمل من أجلكم  

 نظام أمدوك ُوِضَع خصيصاً ألجلكم       

 نظام أمدوك األكثر دقة بتعدد إستعماالته ووظائفه في التعامل مع الوثائق 


