


























International Personnel Certification Association (IPC) 
 
 

 

 

 

Certificate of Membership 
 

Be it known that the 
 

PQS Pioneers of Quality Systems  
& Certifications Co. LTD. 

 

  

 (Egypt) 

has been accepted as an 

Associate Member 
of the 

International Personnel Certification 
Association 

 
(Member since November 30, 2021) 

The Member commits itself to comply with the objectives of IPC and by the requirements of the IPC Bylaws. 
 

 
 

 
Dr. Tommy Lo 

Chairman 
Dr. George Anastasopoulos 

Secretary General 
 

 
This Certificate Expires: November 29, 2022 
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  قد حقق متطلبات المركز السعودي لالعتماد              وتم اعتماده وفقاً لمتطلبات المـواصفة القياسـية
  وذلك في المجال الملحق بهذه الشهادةآيزو/ آى إي سي (2015) : 17021 

Has met the Requirements of Saudi Accreditation Center (SAAC) and has been accredited in compliance 
with ISO/IEC 17021:(2015)  for the scope attached with this Certificate

يشهد المركز السعودي لالعتماد             بأن
Saudi Accreditation Center (SAAC) Declare that

فرع شركة الرواد لنظم الجودة والشهادات
العنوان: الرياض - حي الفيحاء

المجال : نظام إدارة سالمة الغذاء آيزو 22000:2018

Pioneers of Quality Systems & Certifications
 Address: Riyadh - Alfayha
 Scope : Food Safety Management System ISO 22000:2018

ھذه الوثیقة مرسلة من النظام اآللي وال تحتاج إلى توقیع
للتحقق من صالحیتھا یرجي مسح رمز االستجابة اسفل الصفحة

(SAAC)

(SAAC)

N-M-0000525/06/1444: تاريخ االصدار /Issue Date  18/07/1446 :  تاريخ االنتهاء / Expire Date



N-M-00005رقم الشھادة :
25-06-1444تاریخ االصدار :

فرع شركة الرواد لنظم الجودة والشھاداتاالسم : 
18-07-1446تاریخ االنتھاء:

Economic Sector القطاع االقتصادي م

C Food manufacturing C التصنیع الغذائي 1

مجال االعتماد

N-M-0000525/06/1444: تاريخ االصدار /Issue Date  18/07/1446 :  تاريخ االنتهاء / Expire Date
1 من 1 صفحة

 



مكاتب التحقق واملطابقة



والشهاداتفرع شركة الرواد لنظم الجودة 
Pioneers of Quality Systems and Certifications Co

اسم الشركة
Name of 

Establishment

فرع شركة الرواد لنظم الجودة والشهادات
Pioneers of Quality Systems and 

Certifications Co

نهاية التعيين
End of Designation

2026/01/02م

عنوان الشركة
Address

الرياض

املوقع االلكتروني
Website

https://info@pqscert-eg.com

البريد االلكتروني
E-mail

info@pqscert-eg.com

أرقام التواصل
Telephone

+(966) 507594548 
+(966) 576319138 

أسماء األشخاص 
املسؤولين أو اإلدارة 

املسؤولة

طارق رفاعي

سيد سليمان

الدول التي تم التعيين عليهامجاالت التعيينمعلومات جهة تقويم املطابقة

22

1
وشهادات تحليل املخاطر  (ISO 22000)الجهات املانحة لشهادات أنظمة إدارة الجودة

 HACCPونقاط التحكم الحرجة
Establishments issuing QMS's certificates (ISO22000) & HACCP certificates

2
تفتيش على منشآت ومصانع األجهزة واملنتجات الطبية للتحقق من نظام إدارة الجودة

( ISO 13485 ) 

Saudi Arabia

Saudi Arabia
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