
  

 

 

 نحمايح نظم معهىماتها ISO 27 001 شهادج انمصادقحتىرصح انذار انثيضاء حاصهح عهى 

  

فٙ إطاس ْذفٓا انشايٙ إنٗ ذثُٙ أفضم انًؼاٚٛش انذٔنٛح، اَخشطد تٕسصح انذاس انثٛضاء يُز ػذج صُٕاخ 

. ٔجذٔاِ ٔأدائّ( SMSI)فٙ يضؼٗ نرؼزٚز حكايح َظايٓا إلداسج حًاٚح انًؼهٕياخ 

 

نحمايح نظم  ISO 27 001 شهادج انمصادقحانحصىل عهى حٛس أفضٗ ْزا انًضؼٗ انٕٛو إنٗ 

 ".فشٚراسيكرة "، انرٙ صهًٓا إٚاْا معهىماتها

 

ذرًٛز تٕسصح انذاس انثٛضاء ػهٗ انًضرٕٖ انذٔنٙ ٔانجٕٓ٘ كأٔل تٕسصح فٙ  انشٓادجٔػهّٛ فثفضم ْزِ 

  .َظايٓا إلداسج حًاٚح انًؼهٕياخػهٗ  صادقدانرٙ إفشٚقٛا ٔيٍ تٍٛ انثٕسصاخ األٔائم فٙ انؼانى 

 

إعطاء انضماناخ وانثقح انالزمح نهمستثمرين وانفاعهين في "ٔذضاْى ْزِ انًؼاٚشج انذٔنٛح كزنك فٙ 

تصثح فاعال انرفع تثىرصح انذار انثيضاء نكي  انثىرصح نتطىير انسىق انماني في انمغرب من أجم

، "مع انرؤيا االستراتيجيح نجعم انذار انثيضاء مركسا مانيا ال محيذ عنهاقتصاديا جهىيا فعاال، تماشيا 

 . رنك انضٛذ كشٚى حجٙ، انًذٚش انؼاو نثٕسصح انذاس انثٛضاء ػهٗ ٚؤكذكًا 

 

ٚضًح ترحذٚذ  إلداسج حًاٚح انًؼهٕياخ َظاوٚحذد انحرًٛاخ انضشٔسٚح نٕضغ  ISO 27 001انًؼٛاس 

 . يقاٚٛش انضاليح انٕاجة ذطثٛقٓا يٍ أجم ضًاٌ حًاٚح انًًرهكاخ انحضاصح نًقأنح يا فٙ يحٛط يحذد

 

 : نثٕسصح انذاس انثٛضاء ب ISO 27 001انًؼٛاس قذ صًح ٔ



  

  ٔضغ أْذاف صاليح ٔيقاٚٛش يُاصثح؛ 

 انجاْزٚح : َاصشإذثاع إجشاء نرقٛٛى انخطش انًشذثط تضاليح انًؼهٕيح، ػهٗ أصاس شالز ع

 ٔانُزاْح ٔانضشٚح؛ 

  احرشاو انًقرضٛاخ انقإََٛح ٔانرُظًٛٛح ٔانرؼاقذٚح؛ 

  ٔتشَايج ذحضٛش انًضرخذيٍٛ إداسج حًاٚح انًؼهٕياخ َظاؤضغ ٔذرثغ صٛاصاخ ٔيضاطش.  

 

 

شٓش َٕٕٚٛ  فٙ ISO 9001فضال ػٍ ْزِ انًٕاصفح انجذٚذج، جذدخ تٕسصح انذاس انثٛضاء يٕاصفرٓا 

 االذحاد انؼاو نًقأالخ انًغشب نهًضؤٔنٛح االجرًاػٛح نهًقأنح" التٛم"ذضًٛح أٔ ٔحصهد ػهٗ  2014

 . 2013جًؼٛح انًضؤٔنٍٛ ػٍ انرذتٛش ٔذكٍٕٚ انًٕاسد انثششٚح صُح  ٔجائزج

 

 "مكتة فريتاش"تخصىص 

 

ٔانًشاقثح ٔيُح شٓاداخ  االخرثاساخ، سائذ ػانًٙ فٙ 1828انز٘ ذى ذأصٛضّ صُح ". يكرة فشٚراس"إٌ 

كًا أَّ ٚقذو . ْٕٔ ٚؼرثش فٙ انًغشب سائذا فٙ ذقٛٛى انًطاتقح ٔيُح شٓاداخ انًصادقح(. TIC)انًصادقح 

 .  نزتائُّ خذياخ ٔٚطٕس حهٕال يثركشج نهحذ يٍ انًخاطش ٔذحضٍٛ األداءاخ ٔإَؼاط انرًُٛح انًضرذايح

 

    

   

 


