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المبيدات الحيويةو المنظفات الصناعية   المستحضرات الصيدالنية واألجهزة الطبية  المكمالت الغذائية  سبا والصحة  مستحضرات التجميل والعناية بالجمال 

 والخالئط الخطرة 
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المكمالت   مستحضرات التجميل واالستشارات القطاعية الشاملة:استشارات في مجال  COSM&TIC ASSISTتقدم شركة 

إن   الغذائية، األجهزة الطبية، المستحضرات الصيدالنية، المبيدات الحيوية، الكيماويات، السلع الخطرة، المنظفات الصناعية.

 تقدم إليك خدماتنا في صورة "مساعد" يدعمك لتحقيق "هدفك"°360استشاراتنا الشاملة 

 

    

 مستحضرات التجميل والعناية بالجمال 

: الشخص المسؤول، ملف معلومات المنتج، تقييم السالمة، بوابة اإلخطارات بمنتجات التجميل، شهادات المبيعات المجانية،  الشؤون التنظيمية 

التحاد األوروبي، المملكة  ا الشؤون التنظيمية الدولية )التصدير/الشهادات/الشخص المسؤول(: الملصقات، مراقبة مستحضرات التجميل.

 المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، الصين، كندا، اإلمارات العربية المتحدة، ودول أخرى. 

: تطوير والمساعدة في مستحضرات التجميل والتركيبات، المكونات والمواد الخام للبحث والتطوير، التدريب الفني على فن  التركيبات 

 توجيه الفني لورشة اإلنتاج، الدعم في صياغة البروتوكوالت وإجراءات التشغيل. التجميل، إعداد وإقامة وال

، تدقيق الطرف  90001(، المساعدة في أيزو 22716المساعدة في ممارسات التصنيع الجيدة في مجال مستحضرات التجميل )أيزو   :الجودة 

(، دورات تدريبية شخصية، تدريب الكوادر  22176، أيزو 9001األول والطرف الثاني والطرف الثالث، المساعدة في االعتماد )أيزو 

 الداخلي. 

التدريب واالتصاالت، استشارات رقمية حول مستحضرات التجميل )االتصاالت والمبيعات(، مدير تسويق علمي،   التسويق & االتصاالت:

 ت، دورات تسويق نفسي. تدريب على فن التجميل موجه للتسويق، تطوير حمالت تسويق وأدوات جديدة، دورات اتصاال

ائب  الدولية ، المشاري    ع الدولية  ، العقود والتجارة • اد والتصدير (، الضر اد والتصدير الدول   :االستشارات الجمركية  )االستير  االستير

كة خطة التصدير ،  الشبكة واألدوات  الدولية  ، فحص الصادرات )مستوى 1 درجة  &2 درجة (، الصياغة أو الدعم المنهج    التشغيل   لشر

mailto:INFO@COSMETICASSIST.COM
http://www.cosmeticassist.com/


 

 
2 Cosm&Tic Assist 

 المكاتب التعاونية الدولية 8  -روما )إيطاليا( --جنوة-ميالنو المكاتب الرئيسية:

 Mobile 00390107317991 Office0039347133816 الهاتف: INFO@COSMETICASSIST.COM البريد اإللكتروني:

WWW.COSMETICASSIST.COM   WWW.COSMETICASSIST.ASIA 

 )مدير التصدير الرقم   (، االستشارات DEM )مدير  التصدير المؤقت (و   /أو  خدمات TEM ، لألعمال التجارية الوطنية والدولية

   جميع أنحاء  العالم
ر
 .المخصصة ومسوحات السوق للتصدير والخطة الدولية  ،  االمتثال التنظيم   ف

 

 سبا والصحة 

صحة، أمثلية المنتجعات )سبا(، تجديد منطقة العناية بالصحة، إدارة منطقة سبا والعناية بالصحة، تدريب  : تصميم تخطيط العناية بالاإلدارة 

 الكوادر، اختيار الموظفين، بناء الفرق. 

: دراسة وتطوير خطوط تجميل حرارية واحترافية، وضع بروتوكوالت المعالجة، إنشاء طقوس جديدة للعناية بالصحة/ التدليك  التركيبات 

 مساج( )ال

: استشارات رقمية )االتصاالت والمبيعات(، تدريب على فن التجميل موجه للتسويق، تطوير حمالت تسويق وأدوات  التسويق واالتصاالت 

 جديدة، دورات اتصاالت، دورات تسويق نفسي. 

 

 

 المكمالت الغذائية 

الشؤون التنظيمية الدولية )تصدير/   دة وامتثال.: مشغل قطاع أغذية، إخطار، تسميات، شهادات، مطالبات، مساعالشؤون التنظيمية 

 االتحاد األوروبي، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، الصين، كندا، اإلمارات العربية المتحدة، ودول أخرى.  شهادات(:

التدريب الفني، إعداد وإقامة والتوجيه الفني لورشة  : بحث وتطوير المكمالت الغذائية، المكونات والمواد الخام للبحث والتطوير، التركيبات 

 اإلنتاج، الدعم في صياغة البروتوكوالت وإجراءات التشغيل. 

المساعدة في ممارسات التصنيع الجيدة في مجال المكمالت، تدقيق الطرف األول والطرف الثاني والطرف الثالث، المساعدة في   :الجودة 

 ارة األغذية واألدوية(، دورات تدريبية شخصية، تدريب الكوادر الداخلي. إد -االعتماد )األغذية التكميلية  

: التدريب واالتصاالت، استشارات رقمية )االتصاالت والمبيعات(، مدير تسويق علمي، تدريب موجه للتسويق، تطوير  التسويق واالتصاالت 

 .حمالت تسويق وأدوات جديدة، دورات اتصاالت، دورات تسويق نفسي.

ائب الدولية  ،  المشاري    ع الدولية ، العقود   اد  والتصدير (، الضر  االستير اد والتصدير  الدول   :االستشارات الجمركية )االستير

كة  خطة التصدير ، الشبكة واألدوات   والتجارة الدولية  ، فحص الصادرات )مستوى  1  & °2  (°، الصياغة  أو الدعم المنهج    التشغيل   لشر

 )مدير التصدير  الرقم   (الخدمات  ، االستشارات DEM )مدير  التصدير المؤقت (و   /أو  TEM ، لألعمال التجارية الوطنية وا لدولية

   جميع أنحاء  العالم
 .المخصصة ومسوحات السوق للتصدير والخطة الدولية  ،  االمتثال التنظيم   فر
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 المستحضرات الصيدالنية واألجهزة الطبية 

الشؤون   ركة تصنيع/ ممثل معتمد، الملف الفني، الشخص المسؤول عن التشريع، المراقبة، اإلخطار. ش: الشؤون التنظيمية بشأن األجهزة الطبية

االتحاد األوروبي، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، الصين، كندا، اإلمارات العربية   التنظيمية الدولية )تصدير/ شهادات(:

 المتحدة، ودول أخرى. 

تصريح التسويق، ملف البيانات الفنية، الوثيقة الفنية العامة / الوثيقة الفنية العامة اإللكترونية،   ستحضرات الصيدالنية: الشؤون التنظيمية للم

الشؤون التنظيمية الدولية   ، شهادة منتج صيدالني، المساعدة واالمتثال.IA/IB/IIملخص خصائص المنتج، نشرة العبوة، التغييرات من النوع 

 االتحاد األوروبي، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، الصين، كندا، اإلمارات العربية المتحدة، ودول أخرى.  : )تصدير/ شهادات(

 (، دورات تدريب شخصية، تدريب الكوادر الداخلي. 13485: التدقيق، المساعدة في االعتماد )األجهزة الطبية الجودة  - األجهزة الطبية 

التدريب واالتصاالت، استشارات رقمية )االتصاالت والمبيعات(، تدريب موجه للتسويق، تطوير حمالت تسويق  : التسويق واالتصاالت 

 وأدوات جديدة، دورات اتصاالت، دورات تسويق نفسي. 

اد  اد ) الجمركية االستشارات :الدول   والتصدير  االستير ائب ، (والتصدير االستير العقود  ، الدولية المشاري    ع ،  الدولية  الضر  

كة  التشغيل   المنهج    الدعم أو الصياغة  ، (° 2 & ° 1 مستوى ) الصادرات فحص ، الدولية  والتجارة واألدوات  الشبكة ، التصدير خطة لشر  

والدولية الوطنية التجارية لألعمال  ، TEM ( المؤقت التصدير مدير)  أو  / و  DEM (الرقم   التصدير  مدير)  االستشارات ، الخدمات  

   جميع أنحاء  العالم
 .المخصصة ومسوحات السوق للتصدير والخطة الدولية  ،  االمتثال التنظيم   فر

 

 

 

 المبيدات الحيوية والمنظفات الصناعية والسلع الخطرة 

دة  ملف التسجيل، طلب االعتماد، طلب الموافقة المسبقة، التسميات، المساع الشؤون التنظيمية للمبيدات الحيوية واألجهزة الطبية الجراحية:

االتحاد األوروبي، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، الصين، كندا،   الشؤون التنظيمية الدولية )تصدير/ شهادات(: واالمتثال.

 اإلمارات العربية المتحدة، ودول أخرى. 

وبيانات السالمة لالتحاد األوروبي    إخطارات معرف التركيبة الفريد، صفحات البيانات الفنية :الشؤون التنظيمية للمنظفات الصناعية

االتحاد األوروبي، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، الصين، كندا،   الشؤون التنظيمية الدولية )تصدير/ شهادات(:  وخارجه.

 اإلمارات العربية المتحدة، ودول أخرى. 
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، إخطارات التصنيف والتسمية والتعبئة/التغليف، إخطارات معرف  RECHإخطارات  الشؤون التنظيمية للمواد والخالئط واألصناف الخطرة:

لمواد  التركيبة الفريد، صفحات البيانات الفنية وبيانات السالمة لالتحاد األوروبي وخارجه، االستشارات بشأن األصناف )إخطار قاعدة بيانات ا

االتحاد األوروبي، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية،   دات(:الشؤون التنظيمية الدولية )تصدير/ شها المثيرة للقلق في المنتجات(. 

 الصين، كندا، اإلمارات العربية المتحدة، ودول أخرى. 

الشخص المسؤول عن الوقاية والحماية(، إدارة المخاطر الصناعية   االستشارات الصناعية بشأن السالمة في العمل والبيئة والنفايات:

(DVR) الحرائق، التشريعات واللوائح التنظيمية بشأن النفايات، التدريب.  ، الوقاية من 

اتفاقية نقل المواد الخطرة، النقل بالسكك الحديدية، النقل البحري الدولي، االتحاد الدولي للنقل   االستشارات بشأن نقل السلع الخطرة: 

 الجوي )أياتا( 

الصناعية، المبيدات الحيوية واألجهزة الطبية الجراحية، المكونات والمواد الخام للبحث والتطوير،  : تطوير والمساعدة في المنظفات التركيبات 

 التدريب الفني، إعداد وإقامة والتوجيه الفني لإلنتاج، الدعم في صياغة البروتوكوالت وإجراءات التشغيل. 

والمبيعات(، تدريب موجه للتسويق، تطوير حمالت تسويق   : التدريب واالتصاالت، استشارات رقمية )االتصاالت التسويق & االتصاالت

 وأدوات جديدة، دورات اتصاالت، دورات تسويق نفسي. 

ائب الدولية ، المشاري    ع الدولية ،  العقود والتجارة  اد والتصدير (، الضر اد والتصدير الدول   :االستشارات الجمركية )االستير  االستير

كة  خطة التصدير  ، الشبكة واألدوات  لألعمال  الدولية  ،  فحص  الصادرات  )مستوى 1  ° &2  (°،  الصياغة  أو الدعم  المنهج    التشغيل   لشر

 )مدير التصدير الرقم   (الخدمات ، االستشارات المخصصة  DEM )مدير  التصدير المؤقت (و   /أو TEM ، التجارية الوطنية والدولية

   جميع أنحاء العالم
 .ومسوحات السوق  للتصدير والخطة الدولية ،  االمتثال التنظيم   فر


