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 الغرض  .1

 جراء التقييم عن بعد إتحديد كيفية 
ً
 أو جزئيا

ً
للتأكد من استيفاء عتماد وذلك عتماد جهات تقويم املطابقة املتقدمة لطلب ال ل كامال

    .عمل به كخيار أولياملتطلبات للمواصفة املعنية. حيث سيتم استخدام هذا اإلجراء كحل استثنائي في حال صعوبة التقييم في املوقع ول ي  

 جال التطبيقم  .2

 سواء جهات تقويم املطابقةعتماد ل  Remote Assessmentعتماد للقيام بالتقييم عن بعد سياسة املركز السعودي لال  تصف هذه الوثيقة

 كان 
ً
 كامال

ً
 و جزئيأتقييما

ً
 .ا

 الوثائق املرجعية  .3

 ISO/IEC 17011:2017 املطابقةاملتطلبات العامة لجهات العتماد التي تقدم خدمات اعتماد جهات تقييم –تقييم املطابقة  3.1

 عتماد.جراءات وسياسات املركز السعودي لال إتطلبات و م 3.2

 

 التعريفاتاملصطلحات /  .4

ستخدام برامج التواصل املرئية، ويقوم بإجراءه فريق ا من خاللالتقنيات الحديثة  علىقائمة  عن بعد هي عملية تقييم التقييم عن بعد:

 :الجوانب التاليةعملية التقييم شمل تو  ،عتمادتقييم معتمد من املركز السعودي لال 

 جراء املقابالت.إ .أ

 مراجعة الوثائق. .ب

 الجودة.مراجعة سجالت ضبط  .ج

 ختبارات.داء ال أومعاينة مشاهدة  .د

 

 جراء التقييم عن بعد:إسياسات   .5

جراء في ستخدام اإل احيث يمكن  P-01جراء عملية العتماد إيقوم املركز السعودي لالعتماد بتنفيذ التقييم عن بعد وذلك حسب  5.1

 والتجديد والتوسيع. األولي والدوريعمليات تقييم 

منة واملناسبة إلجراء عملية التقييم عن بعد وذلك بواسطة تقنيات التواصل املطابقة توفير الطريقة ال يجب على جهة تقويم  5.2

 .والتي يحددها املركز و برامج مشاركة امللفات املرئية

 يجب أن يقوم مسؤول التصال بترتيب املقابالت و املكاملات املرئية والصوتية بين فريق التقييم وجهة تقويم املطابقة. 5.3

ثناء أو سجالت إضافية يتم طلبها أيجب على مسؤول التصال بجهة تقويم املطابقة تزويد أعضاء فريق التقييم بأي مستندات  5.4

 التقييم عن بعد . 

 .ذا لزم المرإتزويد فريق التقييم بتسجيالت فيديو لتقييم الختبارات  ةيجب على جهة تقويم املطابق 5.5

 يم املطابقة.و عتماد جهات تقاالتقييم وذلك حسب لئحة  يقوم املركز السعودي بحساب تكاليف 5.6

 .تتطلب عملية التقييم إجراء زيارة ميدانية تكميلية لجهة تقويم املطابقةقد  5.7


