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 الغرض 1

 وتوسيع مجال وتقليص مجال وسحب ورفع وتجديد وتعليقار اتخاذ قرارات منح مسالمسؤوليات و تحديد الغرض من هذا اإلجراء هو 

   واستمرار االعتماد االعتماد 
ر
 . ساك ف

 مجال التطبيق 2

أو استمرار سحب أو تقليص مجال أو توسيع مجال  أو تعليق أو أو تجديد  والمتعلقة بمنحجميع القرارات المتخذة هذا اإلجراء يطبق عىل 

 . ساك قبل من أو المعتمدة جهات تقييم المطابقة المتقدمة بطلب الحصول عىل االعتماد ل أو رفع التعليق االعتماد 

 الوثائق المرجعية 3

  تعتمد جهات تقييم المطابقة(-)تقييم المطابقة  17011:2017أيزو / آي إي س   -
 المتطلبات العامة لجهات االعتماد الت 

اف المتبادل آيالك/آي أف متعددة االطراف: تطبيقA5:11/2013آي أف / دليل آيالك -   17011:2004إي س  آي أيزو/  : اتفاقيات االعت 

 تعاريف:  4

 المفعول.  مفعل : صالحية االعتماد سارية •

: صالحية االعتماد منتهية •   هذه الحالة يعتتر مسحوب منته 
 . وفر

: تم إلغاء االعتماد بناء عىل طلب الجهة او بناء عىل قرار من قبل المركز  •  
  هذه الحالة يعتتر مسحوب ملغر

 . وفر

 . عىل طلب الجهة او بناء عىل قرار من قبل المركز معلق: تم تعليق االعتماد بناء  •

 :المحتويات 5

 القرارات 5.1

  الحاالت برأيها توص  اللجنة الفنية  5.1.1
 التالية: فر

 المنح، -
 التجديد، -
 توسيع لمجال االعتماد مع تحديد المجال،  -
 رفض طلب االعتماد،  -
 سحب االعتماد، -
 معينة مع تحديدها بكل دقة،تعليق االعتماد لمدة معينة أو إلنجاز اجراءات  -
 تعليق جزء من مجال االعتماد مع بيان إما المدة أو االجراءات المطلوب انجازها من الجهة المتقدمة بالطلب بكل دقة،  -
 تقليص جزء من مجال االعتماد مع تحديد المجال الجديد، -
 التجديد مع تعليق أو تقليص جزء من مجال االعتماد، -
 أسبابه رفع التعليق بعد معالجة -
 أو اإلضافية ةزيارة الدوريالاستمرار االعتماد أو تعليقه بعد اكتشاف حاالت عدم مطابقة رئيسية بعد  -

 
؛  بشكل المطابقة تقييم جهة طلب عىل االعتماد بناء   أو سحب تقييم الدوري أو المتابعة وتعليققرارات استمرار االعتماد بعد  5.1.2 طوع 

 اإلدارة المعنية. عام تتم عن طريق مدير 
 

 الفنيةلجنة الاجتماع  5.2

تغط  جميع مجال المختتر او جهة التفتيش  اللجنة المعنيةبالتأكد من ان كفاءة اعضاء  المدير العامالتقييم يقوم انتهاء عملية بعد  4.2.1

  مجال محدد يتم 
  حال الحاجة لالستعانة بخبتر فر

اءاضافته العضاء اللجنة بحيث يكون من كاملة وفر ر المعتمدين ضمن الختر لدى  والفنيير

  عملية التقييم 
ط ان ال يكون مشارك فر   لساك، ثم  ومنالمركز بشر

ونر  عتر النظام االلكت 
ً
ونيا   يحال الطلب إىل أعضاء اللجنة الكت 

 ويوجد فر

:  يحتويملف كامل  بكل عضو  الخاصحساب ال  عىل ما يىل 

 االعتماد،نموذج طلب  -
   تقرير ال -

  ذلك ملخص التقييم لتقييمل النهان 
 ،بما فر

https://ilac.org/?ddownload=851
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 ،الفريقتوصيات  -
 ، التحقق من معالجة حاالت عدم المطابقةزيارات  تقارير  -
 ،المتعلقة بها  التصحيحية األفعالوإغالقها و ، إن وجدت عدم المطابقةحاالت  -
 . المجال المطلوب اعتماده -
 ،االستئنافات -
 الشكاوى، -
 ،   طلبأية وثيقة رسمية أخرى متعلقة بالوالمعلومات األخرى ذات الصلة و جميع الوثائق  -
 

أو  منح أو تجديد أو رفضرأيهم حول ويبدي جميع أعضاء اللجنة يقوم كل عضو بدراسة جميع التقارير والمستندات المعروضة عليه  5.2.2
  إحدى الحاالت التالية:  الدوريتقييم الو المتابعة  تقييمو  سيع مجال أو تقليص مجال االعتماد أو تو  سحب

ر
 ف

 حدوث حاالت عدم المطابقة جسيمة خالل تقييم متابعة وعدم انجاز األفعال التصحيحية المتعلقة بها، -
 شكاوى أو استئنافات، -
 طلب توسيع مجال خالل تقييم متابعة، -

 االساسية التالية: بناء عىل المبادئ 
 المواصفة المعنية  وبشكل خاصعىل المتطلبات الفنية لساك ستناد اال  -
 المتطلبات التنظيمية المعتمدة من طرف ساك  -
 ،والموضوعية يةالحياد -
 الشية، -

  التصويت، اللجنةيمكن لرئيس  5.2.3
كما يمكن لرئيس اللجنة   دعوة من يراه مناسبا بصفة خبتر لحضور اجتماع اللجنة عىل أال يشارك فر

  هذه
الذي يحتوي  F-37النموذج  االجتماعمحضر  ونضر اجميع أعضاء اللجنة الح وقعيالحالة  عقد اجتماع إن رأت اللجنة الحاجة لذلك، وفر

وا ل لجنةالتشكيل عىل  اء المدعوين و مناقشة لوأسماء األعضاء الذين حضر  ، نتيجة التصويتوالختر

بحضور له ال يسمح  االعتماد الحصول عىلطلب متقدمة بمعينة  لديه عالقة سابقة، أو حالية أو متوقعة مع جهةعضو لجنة  كل  5.2.4

ر عن أولئك الذين أجروا التقييم. هذه المتعلقة ب مناقشاتال  الجهة، كما أن القرار يجب أن يصدر من قبل أشخاص أو لجان ذوي كفاءة مختلفير

   المطابقة تقييم جهة اعتماد مجال تقليص لساك يحق 5.2.5
 :التالية تالحاال  فر

، بشكل المطابقة، تقييم جهة طلب عىل بناء   -  المجال من لجزء متطلبات االعتماد تحقيق استمرارية عىل قدرتها عدم بسبب طوع 
 . المعتمد 

 فقط يؤثر بما المحددة المدة الزمنية ضمن االعتماد مجال تعليق أسباب من سبب أي معالجة عىل المطابقة تقييم جهة قدرة عدم -
  
ر
 .االعتماد مجال من محدد جزء ف

   المطابقة تقييم جهة اعتماد مجال كامل أو جزء تعليق لساك يحق 5.2.6
 :التالية الحاالت فر

 .االعتماد متطلبات تحقيق استمرارية عىل قدرتها عدم بسبب طوع   بشكل المطابقة تقييم جهة طلب عىل بناء   -
 .المالية االعتماد تكاليف دفع عدم -
 جهة اشعار تاري    خ من ساك قبل من المحددة الزمنية المدة خالل المطابقة عدم تال حا إغالق عىل المطابقة تقييم جهة قدرة عدم -

 .تال الحا بهذه المطابقة تقييم
 .الثانية للمرةبهذا الخصوص  ساك سياسة يخالف بشكل أو ساك موافقة دون االعتماد شعار استخدام تكرار -

  المطابقة تقييم جهة من االعتماد مجال سحب لساك يحق 5.2.7
ً
   نهائيا
 :التالية الحاالت فر

، بشكل المطابقة تقييم جهة طلب عىل بناء   -  .آخر سبب أي أو االعتماد تحقيق متطلبات استمرارية عىل اقدرته عدم بسبب طوع 
 عىل يؤثر بما ةالمحدد الزمنية ضمن المدة االعتماد مجال تعليق أسباب من سبب أي معالجة عىل المطابقة تقييم جهة قدرة عدم -

 .االعتماد مجال كامل
 الثالثة للمرةساك بهذا الخصوص  سياسة يخالف بشكل أو ساك موافقة دون االعتماد شعار استخدام تكرار -
-   

   خاطئة أو معلومات عمدا تقدم المطابقة تقييم جهة أن أو احتياىل   سلوك عىل دليل وجود حال فر
 .معلومات تخفر

  هذه الحالة اإلجراء 
  هذه الحالة يجب عىل جهة تقييم المطابقة التقدم بطلب جديد ويطبق فر

 P-03وفر
 

  أو تقليصبشكل   مجال االعتماد  أو سحب االعتماد أو تعليق رفض طلب االعتماد  يحق لساك 5.2.8
  الحاالت التالية هكىل  أو جزن 

 : فر
 الفنية،لمتطلبات ساك سواء منها التنظيمية أو عندما ال تمتثل جهة تقييم المطابقة  -
  ساك قبل من المحددة الزمنية خالل المدة معالجتها  مع عدم رئيسيةحاالت عدم مطابقة حدوث  -
-   

 اختبارات الكفاءة، اخفاقات جسيمة فر
 االعتماد،  تكاليفعدم دفع  -
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 زيارات التقييم. بقبول العدم  -
 رفض غتر معلل لفريق تقييم ساك، -
 ساك سياسة يخالف بشكل أو تهاموافق دون ساك شعار استخدام تكرار -

 
  استخدام شعار اعتماد تقليص مجال االعتماد الفقدان الفوري لحق أو التعليق أو ينتج عن الرفض أو السحب 5.2.9 

ر
جهة تقييم المطابقة ف

  أي مواد ترويجية، أو أل عتماد اال اإلشارة إىل و ساك 
ر
  أي وثائق أخرى  نشطتها المعلقة أو المسحوبة ف

ر
  تقارير االختبار أو شهادات المعايرة أو ف

ر
ف

  وسائل اإلعالم
ر
  ، وأو ف

ر
عتمدة عىل موقعها تقوم ساك بتحديث قائمة الجهات المالقانونية، و  المسائلةاالخالل تتعرض الجهة إىل  حالف

  
ونر  اتخاذ قرارا السحب أو التعليق أو التقليص  فور االلكت 

 
 اكتشاف حالة عدم مطابقة رئيسيةللجنة عند  قبل عرض الملف عىلأن يتخذ قرار التعليق الفوري لالعتماد  للمدير التنفيذييمكن  4.2.10

   أ أو خط
يمكن تمديده  يوما  30تعليق الال يتجاوز هذا الجهة عىل أ تقدمها جسيم قامت به الجهة سواء أثناء التقييم أو من خالل الخدمات الت 

ة يجب عىل جهة تقييم المطابقة تقديم  خالل، و مرة واحدة رات لجنة اليحال الملف إىل و تصحيحية لساك. ال األفعالهذه الفت  مع تقديم متر

  التعليق الفوري التخاذ 
 . القرار النهان 

 محضر االجتماع 5.3

 لجميع النقاشات المتعلقة بالملف  المتضمن لرأي اللجنة F-37االجتماع محضر  يصدر 
ً
  بعد اتمام التصويتبشكل وملخصا

ونر   ، الكت 
أما فر

،  F-37أعضاء اللجنة عىل المحضر حال عقد اجتماع فيوقع   
ونر   ويتم إرفاقه عىل النظام االلكت 

  حالة استحالة أو امتناع أحد بشكل ورف 
وفر

 . االعضاء عن التصويت يوثق ذلك

 القراراصدار و ابالغ  5.4

  االتفاق العام واللجنة بناء  عىل توصية عتماد يتم ا 5.4.1
 ؛عتماد رأي اغلبية األعضاء ال جر  رئيس اللجنة الحصول عىل التوافق يل عدم حالفر

  حال 
 رئيس. اليتم ترجيح تصويت  تساوي األصواتوفر

 التنفيذيللمدير ويحق ، F-43ويوقع عىل شهادة االعتماد طبقا للنموذج  القرار بناء عىل توصيات اللجنة الفنية المدير التنفيذي تخذ ي 5.4.2

  . قبل إصدار القرار  بالجوانب التنظيمية أو المالية أساس   بشكل طلب معلومات اضافية تتعلق

  زودت بها الجهة ساك ضمن بياناتها الرسميةوسيلة تواصل أي تبلغ ساك جهة تقييم المطابقة بالقرار رسميا عن طريق  5.4.3
، وتحدث الت 

 المطابقة عىل موقع ساك طبقا لقرار اللجنة. قاعدة البيانات المتعلقة بجهات تقييم 

 ، مجال االعتماد المالحق الفنية المحددة لمرفقة ب النسخة األصلية من الشهادةتتسلم جهة تقييم المطابقة المعتمدة  5.4.4

 االعتماد صالحية إعادة 5.5

 أسباب بمعالجة المطابقة تقييم جهة قيام من التحقق بعد بتعليقه قرار صدور بعد المطابقة تقييم جهة اعتماد صالحية إعادة تمي 4.5.1
   ذلك يتم أن عىل التعليق

 . المحددة الزمنية المدد إطار فر
ة صالحية الشهادة قبل التعليق عىل أن  4.5.2   حال طلب جهة تقييم المطابقة التعليق يمكن لها أن تتقدم بطلب رفع التعليق خالل فت 
فر

  اجراء زيارة 
  ادت إىل تقديم طلب التعليق. تحتفظ ساك بالحق فر

 متابعة للتحقق من انتفاء األسباب الت 
 

 حاالت استثنائية 5.6

  تراه 4.6.1
  هذا اإلجراء يتم عرضها عىل اللجنة الفنية المختصة التخاذ التوصية الت 

 . ا مناسبةأي حالة لم ترد فر


