
 

 

P-67-01 21/09/2021 
االعتماد السعودي استخدام شعار وعالمة اتفاقية  

Agreement for the Use of Saudi Accreditation Logo and Accreditation Mark 
 1من  1الصفحة 

 

 

Agreement for the use of the combined SAC Mark and ILAC 

MRA Mark 

( ILAC MRAالعالمتين )عالمة املركز مع عالمة   اتفاقية استخدام

 لجهات تقويم املطابقة املعتمدة من املركز السعودي لالعتماد

This Agreement is effective between: هذه االتفاقية سارية املفعول بين: 

Saudi Accreditation Center and its accredited CAB as referenced 

to the following:  

 :كما هو مشار إليه أدناه ةاملعتمد تقويم املطابقة ةجه و مركز االعتماد السعودي

Name of CAB: -------------------------------- :اسم جهة تقويم املطابقة ------------------------------- 

Accreditation scope:  
(e.g. ISO/IEC 17025, 17020, …) 

  مجال االعتماد:
 ،...(17020، 17025)ايزو/ آي إي س ي 

SAC Accreditation No: ------------------------------ االعتماد: رقم شهادة ----------------------------- 

Address of the CAB: --------------------------------  :عنوان جهة تقويم املطابقة-------------------------------- 

Declaration: :إقرار 

- I declare that I am authorized, on behalf of the approved conformity 

assessment body mentioned above, to submit this application, and that 

this body is accredited by the Saudi Accreditation Center in the field of 

accreditation specified below, in order to use the combined mark ILAC 

MRA with the mark of the center. 

- I declare to adhere by the general rules, guidelines and conditions 

stipulated in SAC Policy A-02 "Policy for Using the Saudi Accreditation 

Logo and Mark". 

اسمها أعاله،  أقر بأنني املفوض، نيابة عن جهة تقويم املطابقة املعتمدة املذكور  -

ركز السعودي لالعتماد في مجال لتقديم هذا الطلب، وأن هذه الجهة معتمدة من امل

 ILAC  عالمةعالمة املركز مع  العالمتين ) دناه، وذلك الستخدام أاالعتماد املحدد 

MRA) . 

 

أقر بااللتزام بالقواعد العامة واالرشادات والضوابط املنصوص عليها في سياسة   -

 "سياسة استخدام شعار وعالمة االعتماد السعودي". A-02املركز 

Type of accreditation: :نوع االعتماد 

     Testing      الفحص 

     Calibration      املعايرة 

     Inspection     التفتيش 

This Agreement has been entered into on the date of signature 

of both parties. 

 .تم إبرام هذه االتفاقية في تاريخ توقيع الطرفين

Signed on behalf of the accredited CAB 

 

………………………………………… 

Name: 

Position: 

Date: 

 املخول من جهة تقويم املطابقة:

 

……………………………………… 

 االسم:

 املنصب:

 التاريخ:

 

Signed on behalf of SAC 

(General Manager of Quality) 

……………………………………………… 

Name: 

Position: 

Date: 

 

 السعودي لالعتماد:املخول من املركز 

 الجودة( إدارة )مدير عام

……………………………………………… 

 االسم:

 املنصب:

 التاريخ:

  


