
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  يميلقإلا وكسنويلا زكرم ريفس ةقيثو

 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل
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 :ةمدقملا  
 نم عبارلا فدهلا لثمي يذلاو ،ةايحلا ىدم ملعتلا صرف زيزعتو عيمجلل لماشلاو فصنملا ديجلا ميلعتلا نامض ربتعي          
 يف رارقلا يعناص معدو يعولا رشن اًفدهتسم زكرملا هيلع موقي يذلا ساسألا زكترملا ةمادتسملا ةيمنتلل ةيملاعلا فادهألا
 يف ميلعتلا ةدوجو زيمتلا لاجم يف تايلاعفلاو تارشنلاو ريراقتلاو تاساردلاو ثوحبلا روصو لاكشأ لكب ةيبرعلا لودلا
 ةيرشب ىوق دادعإ اهنم ةددعتم لئاسو ربع زيمتلاو ةدوجلا ةفاقث رشن ىلإ زكرملا ىعسي كلذ قيقحتلو ،ةيبرعلا ةقطنملا

  .فارطألا ةفاكل ةدوشنملا تاعلطتلا قيقحتل ةلعافلا ةكارشلا قلطنم نم زكرملا عم قاستاب نولمعي مهتاهجل ءارفسك
 يلحملا ىوتسملا ىلع ميلعتلا ريوطتب ةقالعلا يوذ تاهجلا عم تاكارشلا نم ددع ريوطت ىلع زكرملا صرح قلطنم نمو      

 ةينعملا تاهجلا وأ ةهباشملا تاهجلا نم ءاوس ةيميلقإلاو ةيلحملا تاربخلا نم ةدافتسالا نم زكرملا نكمي امب يميلقإلاو
 ةرازول قسنمك ةفدهتسملا لودلا يف ميلعتلا ريوطتب رشابم لكشب ةينعملا تايصخشلا دحأ رايتخال زكرملا ريفس عورشم يتأي
 ملاعلا يف ميلعتلاو ةيبرتلا تارازو ةدناسمو معدب زكرملا فده قيقحت يف هلامعأ ريسيتو حرطو زكرملا ليثمتل هتلودب ميلعتلا
 .اهزيمتو ةيميلعتلا اهتمظنأ ةدوج زيزعتل يبرعلا

 
 :ةسيئرلا فادهألا

 .اهزيمتو ةيميلعتلا اهتمظنأ ةدوج زيزعتب يبرعلا ملاعلاب ةينعملا تاهجلاو ميلعتلاو ةيبرتلا تارازو ةدناسمو معد .1
 .هتلود ىدل هلامعأ ريسيتو حرطو ريفسلا لبق نم زكرملا ليثمت .2
 .مكحم رشابم لكشب يباجيإلا سفانتلا زيزعتو اهتمادتساو زيمتلاو ةدوجلا ةعانصب نواعتلاو ةمهاسملا .3
 .يبرعلا ملاعلاب هتاجرخم ةدوج عفرو ،ميلعتلا ةدوج قيقحت يف زكرملا ريفس رود زيزعت .4
 ميلعتلا ةدوج زيزعتل ةيباجيإلا تاوطخلاب قلعتي اميف ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تاسرامملا لضفأو تاربخلا لدابت .5

 .يبرعلا ملاعلاب

 
 :لمعلا قاطن
 .ةيبرعلا لودلاب ميلعتلاو ةيبرتلا تارازو

 

 :طورشلاو طباوضلا
 .زكرملا لمع تالاجم يف ةيلمعلاو ةيركفلاو ةيملعلا ةمءالملاو صصختلا يوذ نم يعماج لهؤم لمحي .1
 .اهلثامي ام وأ هتلودب ةينطولا ناجللا ىدحإب وضع .2
 .نيماع نع لقت ال زيمتلاو ةدوجلاو ريوطتلاب ةربخ هيدل .3
 .زيمتلاو ةدوجلا ةفاقثو ةفرعملا رشن يف تاماهسإو تارمتؤملاو تايقتلملا يف ةعونتم تاكراشم هل .4
 .لاصتالاو لصاوتلا تاراهم كلتمي .5
 .زيمتلاو ةدوجلا تالاجم يف ةدمتعم ةيبيردت تارود .6
 .يجيتارتسالا ريكفتلا تاراهم .7
 .رييغتلا ةدايق تاراهم .8
 .ليلحتلاو مييقتلا تاراهم ناقتا .9

 .عادبإلاو ديدجتلاو راكتبالا ىلع ةردقلا .10
 .ةيبتكملا بساحلا تاقيبطت تاراهم ناقتإ .11
 .لمعلا قرف ةرادإ تاراهم ناقتإ .12
 
 



 

2 
 

 :تايلوئسملاو ماهملا
 ةدوج زيزعتو معد اهنأش نم يتلا ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم لامعأل هتلودب ميلعتلا ةرازول قسنم .1

  .يبرعلا ميلعتلا ماظن زيمتو
 ةيملاعلا تاربخلاو جذامنلاو قفتي امب ةدوجلاو عادبإلاو زيمتملا ءادألا ميهافم رشن قيرط نع زيمتلاو ةدوجلا ةفاقث رشن .2

 .زيمتلاو ةدوجلل
 زكرم ثاحبأو تاسارد تايصوتو جئاتنل ادانتسا اهب طبتري امو هتلود يف ميلعتلا ةرازو يف نيسحتلا جمارب تابلطتم رشن .3

 .ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا
 ةدوجلل يميلقإلا زكرملا ةباوبب زكرملا ريفس باسح لالخ نم ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تاسرامملا لضفأ لدابتو رشن .4

 .ةينورتكلإلا زيمتلاو
 .زكرملا لبق نم اهليكشت قفو لمعلا قرفو ناجللا ةيوضع يف ةكراشملا .5
 .اهنع نالعإلاو هتلودب زكرملا اهذفني يتلا عيراشملاو تاردابملاو جماربلاو تايلاعفلاو تابسانملاو تاءاقللا يف ةكراشملا .6
 رثألا قيقحتو ريراقتلاو تاساردلا جئاتن قيبطت كلذكو ةرازولا نم نيكراشملا حيشرتو ريراقتلاو تاساردلا قيبطت ليهست .7

 .زكرملا تاساردل
 .زيمتلاو ةدوجلا نامضل زكرملا فادهأ قيقحت يف مهست يتلا ةيريوطتلا تاحرتقملا معد .8
 .اهتايصوت ةعباتمو صاصتخالاو بلطلا بسح زكرملل اهعفرو ةيرود ريراقت دادعإ .9
 

 :زكرملا ريفسل حنمت يتلا ايازملا
 .زكرملا اهذفني يتلا عيراشملاو تاردابملاو جماربلاو تايلاعفلاو تابسانملاو تاءاقللا يف ةكراشملاو روضحلا .1
 .زكرملا اهذفني يتلا تارودلا نمض يبيردت دعقم حنم .2
 .زكرملل يونسلا يميلقإلا زيمتلاو ةدوجلا رمتؤمب زيمت ريفس لضفأل ميركتو ةيريدقت ةأفاكم .3

 
 :لاصتالاو لمعلا ةيلآ
 تارازو زكرملا نيب ةعقوم ةيمسر نواعت ةيقافتا دوجو ،ةيلودو ةيميلقإو ةيلحم تابطاخم :نمضتت ةلماكتم لمع ةيجهنم    
 لمعلا تايلآو ماهملاو طباوضلا نمضتت ةقيثوو ،هتايحالصو ريفسلا ددحت ةيبرعلا لودلا يف )..،ةينطولا ناجللا ،ميلعتلاو ةيبرتلا

 ةيرود تاءاقلو لمع شروو شاقن تاقلح ،زكرملل ةينورتكلإلا ةباوبلا ىلع زكرملا ءارفسب ةنلعم تانايب ةدعاقب ةنوقيأ ،لاصتالاو
 :ةيلاتلا لاصتالا تاونق لالخ نم لصاوتلاو )دعب نع( ةينقتلا ربع يرود لكشب دقعنتس ءارفسلل
 /http://rcqe.org زكرملل ينورتكلإلا عقوملا

+966133400444   فتاه
+966133400333   سكاف

 info@rcqe.org  ينورتكلا ديرب
 .ريفسلا رودل ةيرود مييقت ريراقت

 
 :لمعلا ةغل
 .ةيزيلكنإلا ةغللا ،ةيبرعلا ةغللا
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 :ةعقوتملا تاجرخملا
 ميلعتلا ةدوج زيزعتل ةيباجيإلا تاوطخلاب قلعتي اميف ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تاسرامملا لضفأو تاربخلا لدابت .1

 .زكرملل ينورتكلإلا عقوملاب زيمتلا ءارفس ةصنم لالخ نم يبرعلا ملاعلاب
 .مهنم ةدافتسالا متي ءاربخك ةنلعم زكرملا ءارفسل تانايب ةدعاق .2
 .ةفلتخملا زيمتلاو ةدوجلا تالاجم يف ةفرعملا رشنل ةيرود لمع شروو تاءاقل .3

 

 :تارشؤملا زربأ
 .زكرملا ءارفس ددع :ذيفنتلا رشؤم 
 .)طيسولا( تاكارشلا نع ةئشانلا تاردابملا لدعم :جئاتنلا رشؤم 
 .نيديفتسملا ددع :رثألا رشؤم 


