
 

 

 ءالمعلا ىوا0ش عم لماعتلا ةسايس نايب

 

 .انئالمعل ةدوCDا ةيلاع ةيفاA$حا تامدخ ميدقتب تارايسلل يدنكلا ةعومجم )' م%$لن �

اقفو ىواQشلا عيمج لحب م%$لن اننإ �
ً

 ي\وناقلاو نامضلاو يدقاعتلا ما%$لالا تابلطتمل 

 )' قCkا ءالمعلا كالتما ةيمjأ كردن اننhو .انئالمعل نgنكمم ةمدخو جتنم لضفأ ميدقتب انمايق نامضل ةdويح ةقdرط ءالمعلا ىواQشو تاظحالم لQش^ �

 .در vwع لوصCkا )' قCkا مsكالتماو مpqلإ عامتسالاو ىوQش ميدقت

 .ءالمعلا اضر vwع لوصCkاو ةع{ارلا ءالمعلا ةمدخ قيقحتو زdزع^ لجأ نم ةيضرمو ةعyرس ةقdرطب ءالمعلا ىواQش )' تبلاب م%$لن اننإ �

 متdو مjاوQش صوصخب ةقيقدو ةلما� تاحاضيإب مjدdوزت متdو ةقابللاو بدألاب vwحتت ةقdرطب ىواQشلا يمدقم عم لماعتلا ،تاقوألا عيمج )' ،متي �

 .ةعyرسو ةفصنمو ةلاعف ةقdرطب اpqف تبلا

 دجوت ،كلذ ةيناQمإ مدع ةلاح )' نكلو ،�wوألا لاصتالا ةطقن دنع ىواQشلا )' تبلا �wإ ةعوم�Dا تا�رش عيمجو تارايسلل يدنكلا ةعومجم �wس^ �

 .vwعأ تاdوتسم �wإ هاوQش عفر )' ىوQشلا مدقم ةبغر ةلاح )' ةضوفم ةطلس تاdوتسم

 .تاسسؤملا )' ىواQشلا عم لماعتلل تاداشرإ - ءالمعلا اضر gA AS / ISO 10002: 2018ياعم انب ةصا�Cا ىواQشلا ةCDاعم تاءارجإ قباطت �

ايشامت �
ً

 :)vي امب تارايسلل يدنكلا ةعومجم موقتس رايعملا اذj تابلطتم عم 

 

o قالاو تاظحالملا بلط$Aسحتلل تاحاgش� نQانئالمع نم )�اب�سا ل. 

o لا$Aش� بيحQغ ءالمعلا ىواgA ضارلاgانتامدخ وأ انتاءارجإ وأ انتارارق نع ن. 

o فوتgA اعم تايلمعCDش ةQس� مس�ت ءالمعلا ىواsلإ لوصولا ةلوpqاو ةيفافشلاو اCةلءاسملل عوض�. 

o شو تاظحالم رابتعاQسحتو ةفرعملا ليكش�ل صرف ةباثمب ءالمعلا ىواgا نCتامد�. 

o ملاو ةقابللاب مس�ت ةمدخ ميدقتsاو ةينCDةعيفرلا ةدو. 

o شلا مدقم غالبإQشلا مالتساب ىوQاروف ىو
ً

 لمع ةعاس 24 لالخ )ي\وA$كلإلا ديA¤لا وأ فتاsلا وأ ديA¤لا لالخ نم لاثملا لي£س vwع( 

 .»ª©قأ دحك

o تبلا متي '( شلاQل مايأ 3 لالخ ىواkةيداعلا تالا )ةبس¯لاب ،)رايغلا عطق رفوتو ةشرولا لخاد ةرايسلا دوجو Ckىرخألا معدلا تالا / 

 ةعيبط vwع ىوQشلا )' تبلا تقو دمتع± ليمعلل مئالملا تقولا )' اq°لجو ةشرولا )' ةرايسلا دوجو مدع تالاح / دمألا ةلdوط تالاCkا

 .ةلأسملا

o سحتلاب م%$لن اننإgشلا ةرادإ ةيلمعل رمتسملا نQراقتلا لالخ نم ىواdإ ةفاضإلاب ةمظتنملا ةبقارملاو ر�w ا ءالمعلا تاعالطتساCةيجرا� 

 .ةلمت�kا نgسحتلا تالاجم ديدحتل

 

 
 %³يكنيج كنارف كرام

 2020 ويلوي 10        يذيفنتلا س´ئرلا

 


