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 ”أو  ل معيار عالمي لسعادة المتعاملين“
 

Bureau Veritas  &ICXI  
 
 عالم تجربة العمالءإلعادة تشكيل  معا

 
كة  ي االخت Bureau Veritasوقعت شر

 
كة الرائدة عالمًيا ف المعهد الدولي  - ICXIتفاقية مع إبار والتفتيش وإصدار الشهادات ، ، الشر

ي تطوير   وهو من أهم الرواد عالميا ،  تجارب المتعاملي   إلدارة 
 
ى العالم  عىل مستو  خدماتهموتمي    المتعاملي    إسعاد و  تجاربإدارة  و ف

مي    مسمياتها  الهيئات عىل اختالفدعم المنظمات و توسعيدة متناغمة تقديم تجربة و التحديات  مواجهة لصدد وذلك    ملي  
 
  دائما

ي تهدف إل جعل دولة اإلمارات 
ب  ع برؤية قادة اإلمارات العربية المتحدة الت  ي العاصدارة  تي 

 
 م. لالدول األسعد ف

 

ي رعاٌه هللا، رسالة -اقتباس "“ " كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دب 

ي تقديم خدمات عالمية المستوى لشعب دولة اإلمارات 
 
رهم فيها بمهمتهم األساسية ف

ّ
ي الحكومة االتحادية يذك

مفتوحة إل جميع موظف 

ي سعادتهم. العربية المتحدة بهد
 ف المساهمة ف 

ام القوي الذي أظهرته القيادة اإلماراتية   بشكل عام إن رسالته المفتوحة هي شهادة عىل االلي  
 
 رئتجاه جعل السعادة هدفا

 
للسياسة يسيا

 الوطنية". 

 

يتاس أبوظب    \ المدير التنفيذي  –رئيس الوعلق سفيان المصمودي ، نائب  وفير  :  بير

ٍ   أكير من أي وقت مض  ، يعد دورنا   شهادات أمر لل مزود  كخبي 
 
ي  ا

.  بالغ األهمية ف   تهيئة ظروف السعادة والتمي  

م  ام برؤية قادةالشأن لمساعدة أصحاب  جهود بناءة ببذل  Bureau Veritasتلي   ي تهدف إل جعل  الدولة عىل االلي  
مارات اإل دولة الت 

ي العالم العربية المتحدة أسعد مكان 
 .  م تهوسعاد المتعاملي   إدارة تجربة واإلرشادات الخاصة باألطر الناظمة من خالل معالجة ف 

ي  
ي ف 
ي عمليات إصدار الشهادات  140يمثل تواجدنا الجغراف 

ي ال مثيل لها ف 
تنا الت   دولة وخي 

 
ا  كبي 

 
 مي   إرثا

ّ
 ئات العامةالهيننا من تزويد ك

 بالخصوصيات واللوائح المحلية. محدودة ال المعرفتنا من خالل والمجتمع ككل بخدماتنا 

اكة القيمة  Bureau Veritasإن   اتجية من خالل هذه الشر ي تقييم  الهيئات والمؤسساتساعدة عىل استعداد لم ICXIمع واالسي 
ف 

ي   متكاملةسعيدة مبتكرة و   مدى استعدادهم لتقديم تجربة
  كافة أرجاء الدول. ف 

 

 :   ICXI رئيس وأضاف روبرت إم كبر  ،

يك   Bureau Veritasإن توقيع  ي سعيها لتحقيق الذي نقوم به ور الريادي والد يعزز مهمتنا  معتمد كشر
 لمساعدة المؤسسات اإلماراتية ف 

 ، Bureau Veritasالخاصة بها. جنًبا إل جنب مع المتعاملي   أهداف خدمة 

ة الفنية ICXIتتمتع   ثل هذه االتفاقية تمو لتمكي   أكي  المؤسسات اإلماراتية من تحسي   أداء تجربة عمالئها. الغنية عن التعريف  بالخي 

ا  ي تؤشر ال بي   الفكر والطموح اجتماعً
ي تدعم الفريدة معيار السعادة الذي سيكون السمة  والت 

 جارب المتعاملي   تلتلك المؤسسات الت 

ي  وتتألق و 
ة باستمرار. ف   الخدمة المتمي  

ي العديد من مزايا التحسي   من خالل Keayتابع  و 
معيار تجربة العمالء الدولي الفريد والمتقدم  تطبيق  ، يمكن للمؤسسات اآلن جت 

(ICXS2019 ي
عىل نطاق واسع. ارب المتعاملي   تجل تحليليةويوفر أداة تشخيصية Ps  5خدمة ال( والذي يستند إل نموذج التمي   ف 

ي الخدمة من خالل تجربة عمالء منظمة ومدروسة وفعالة. بوضوح كيف تقدم المؤسسات التمي     المعيار سيوضح هذا 
 . ف 

 

 contact.middleeast@bureauveritas.com: التواصل  لمزيد من المعلومات يرج  



 

 
2 / 2 

 : Bureau Veritas للمزيد عن
 

، وتضم أكثر من  1828هي شركة رائدة عالميًا في مجاالت االختبار والتفتيش ومنح الشهادات. تم إنشاء المجموعة عام 
عمالئها على تحسين  Bureau Veritasمكتب ومختبر حول العالم. تساعد  1500موظف موزعين على أكثر من  78000

ل ضمان أن أصولهم ومنتجاتهم وبنيتهم التحتية وعملياتهم تفي أدائهم من خالل تقديم الخدمات والحلول المبتكرة من أج
 بالمعايير واللوائح من حيث الجودة والصحة والسالمة وحماية البيئة والمسؤولية االجتماعية.

موظف في المنطقة في  4000عاًما ولديها حاليًا أكثر من  50في الشرق األوسط منذ أكثر من  Bureau Veritasتتواجد   
 دولة  18مكتبًا ومختبًرا في  50ن أكثر م

 .LinkedInوتابعنا على  :east.bureauveritas.com-//middlehttpsلمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة 
. 

 
 

 :العمالءارب المتعاملين المعهد الدولي لتج - ICXI للمزيد عن
 
( هو منظمة دولية مكرسة لتطوير ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في ICXI)تجارب المتعاملين  إلدارة  )المعهد الدولي 

في المملكة المتحدة لتحقيق  2005إدارة تجربة العمالء ، وتميز خدمة العمالء ، ووضع المعايير. تأسس المعهد في عام 
العالمية لتميز الخدمة في بيئة عالمية متنوعة ومتغيرة باستمرار من خالل تطوير أهداف نهائية تتمثل في وضع المعايير 

( الذي يركز بشكل أساسي على تجربة العمالء. إن ICXS2019معيار متقدم بشكل فريد ؛ المعيار الدولي لتجربة العمالء )
ل منظم ومحسوب وفعال يجلب العديد من خالل تقديم التميز في الخدمة من خالل نهج تجربة عمي ICXS2019تحقيق معيار 

 من فوائد التحسين المستمر للمؤسسات.  
 .LinkedIn.على وتابعنا  https://www.icxi.comلمزيد من المعلومات ، قم بزيارة 

 
  
 

 

 

MEDIA CONTACTS   

Nahla Abid Bilal Omari 

+971 (56) 549 7742  +971 (55) 597 7606 
nahla.abid@bureauveritas.com bilal.omari@icxi.com 
  
Selin Dinçer Çınar Katie Smith 
+90 530 861 59 94  
selin.cinar@bureauveritas.com 

+971 (04) 249 7100 
katie.smith@icxi.com 
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