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 الغرض 1

باإلسنادية لوحدات القياس توضح الوثيقة السياسة العامة للمركز السعودي لالعتماد في تنفيذ املتطلبات الدولية واإلقليمية، فيما يتعلق 

 الدولية.   

 جال التطبيقم 2

املركز السعودي  لدى )إن أمكن(  لجهات التفتيشو تطبق الوثيقة على مجال اعتماد مختبرات الفحص واملعايرة و املختبرات الطبية، 

 لالعتماد. 

 الوثائق املرجعية 3

 ISO/IEC 17011:2017  املتطلبات العامة لجهات االعتماد التي تقدم خدمات اعتماد جهات تقييم املطابقة–تقييم املطابقة  -

 ISO/IEC 17025:2017واالختبار  املعايرة مختبرات لكفاءة العامة املتطلبات -

  ISO/IEC 17020:2012   التفتيش خدمات تقدم التي الجهات أنواع ملختلف النشاط متطلبات – تقييم املطابقة -

 ISO 2012: 15189متطلبات الجودة والكفاءة  -املختبرات الطبية  -

 JCGM 200:2012  (VIM)املفاهيم األساسية والعامة واملصطلحات املصاحبة لها  –املفردات الدولية في علم القياس  -

 GUM االرتياب في القياسدليل التعبير عن  -

  تعاريفمصطلحات /  4

سلسلة غير  خاصية نتيجة القياس حيث يمكن ربط النتيجة بمرجع من خالل وثيقة موثقة :(2.41بند  VIM 3) التتبع املترولوجي -

 منقطعة من املعايرات ، يساهم كل منها في االرتياب في القياس.

 تسلسل معايير القياس واملعايرات املستخدمة لربط نتيجة القياس بـمرجع. :(2.42بند  VIM 3) سلسلة تتبع املقاييس -

ل التتبع املترولوجي حيث يكون املرجع هو تعريف وحدة القياس من خال :(2.43بند  VIM 3) التتبع املترولوجي لوحدة القياس -

 تحقيقها العملي.

-   SI)النظام الدولي للوحدات. لتتبع املترولوجي لوحدة قياسا: هو  )النظام الدولي للوحدات 

- BIPM )هي منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها بموجب اتفاقية املتر ، والتي من خاللها العضو: )املكتب الدولي لألوزان واملقاييس 

العاملي تتمثل املهمة الرئيسية للمكتب في ضمان التوحيد  تعمل الدول مًعا في األمور املتعلقة بالقياسات والعلم ومعايير القياس.

 (.SIإمكانية التتبع إلى النظام الدولي للوحدات ) للقياسات وقياسها

- CIPM MRA )تشمل الدول املوقعة على اتفاقية  :)اللجنة الدولية لترتيب االعتراف املتبادل لألوزان واملقاييسMRA  الدول األعضاء

 وسيلة للمقارنة الوطنية MRAمات الدولية األخرى. يوفر والتدابير واملنظ لألوزان BIPMواملنتسبين في املؤتمر العام  BIPMفي 

 .NMIsصادرة عن  خدمات القياس بما في ذلك معايير القياس الوطنية وشهادات املعايرة / القياس

- KCDB  قاعدة بيانات مقارنة مفاتيح(BIPM):  هو موقع ويب عام يحتوي على جميع املعلومات املتعلقة بـCIPM MRA  وهو ترتيب ،

  معادلة القياسات التي تم إجراؤها والشهادات الصادرة عن جميع املوقعين املشاركين. تم إنشاؤه

- CRM (املواد املرجعية املعتمدة): قيم خاصية محددة  مادة مرجعية ، مصحوبة بوثائق صادرة عن جهة موثوقة وتوفر واحدة أو أكثر

 وإمكانية التتبع ، باستخدام اإلجراءات الصحيحة.مع أوجه عدم اليقين املرتبطة بها 
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 املحتويات 5

 : لإلجهزة عند إجراء املعايرات يتعين اثبات االسنادية لجميع التجهيزات 5.1

التجهيزات املرجعية وأجهزة القياس واملعايرة املستعملة داخل املختبر أو املستعملة من جهة التفتيش املعتمدة أو املتقدمة  -

 االعتماد معنية باإلسنادية وفقا للنظام الدولي للقياس.بطلب الحصول على 

 التجهيزات املستعملة ألخذ العينات وحفظها. -

 التجهيزات املستعملة لقياس الظروف البيئية داخل املقرات. -

 

 :الطرق التاليةقياس أو معايرة للنظام الدولي للقياس اختيار إحدى   يجب إلثبات اسنادية جهاز  5.2

وموقع على اتفاقية اعتراف املتبادل للجنة الدولية لألوزان  *مختبر معايرة مرجعي على املستوى الوطنيمعايرة الجهاز لدى  5.2.1

 على أن تغطي االتفاقية النشاط أو وحدة القياس املعنية باملعايرة واالسنادية.  MRA CIPMواملقاييس 

والذي يتضمن مجاالت  KCDB BIPMكتب الدولي لألوزان واملقاييس يمكن االطالع على قائمة ومجال اتفاقية االعتراف املتبادل للممالحظة:  

 القياس ومقادير االرتياب التي تغطيها االتفاقية املوقعة من قبل املختبر املرجعي.

يمكن  في حال عدم توفر املجال املطلوب،معايرة الجهاز لدى مختبر معايرة معتمد من قبل املركز السعودي لالعتماد و  5.2.2

على أن تغطي  ILACمعايرة الجهاز لدى مختبر معايرة معتمد من قبل جهاز اعتماد موقع على اتفاقية اعتراف متبادل ملنظمة 

 االتفاقية النشاط ووحدة القياس املعنية باملعايرة واالسنادية.

طلبات الفنية التي تنطبق على املختبرات معايرة الجهاز داخل املختبر، وفي هذه الحالة ينبغي على املختبر أن يستوفي جميع املت 5.2.3

 .ILAC P10:01/2013 Aاملعايرة، وتقييم املركز نشاط املعايرة للمختبر املعني طبقا للملحق، 

معايرة الجهاز داخل مختبر غير معتمد، وفي هذه الحالة ينبغي على املختبر الذي قام باملعايرة أن يستوفي جميع املتطلبات  5.2.4

 ILACلى مختبرات املعايرة املعتمدة، ويقيم املركز نشاط املختبر الذي قام باملعايرة وفقا للملحق الفنية التي تنطبق ع

P10:01/2013 A. 

 :اثبات اسناديتها التي اليمكنللتجهيزات بالنسبة   5.3

شهادة صادرة ب مصحوبةواملقاييس يمكن اللجوء إلى استعمال مواد مرجعية  لألوزانفنيا اثبات اسنادية جهاز إلى النظام الدولي يتعذر عندما 

 تقديمه مللفللمعايرة بعد  ةمرجعيأو مواد  الستعمال جهاز املركزمن  مسبقةيحصل على موافقة يمكن للمختبر أن عن جهاز وطني مرجعي، 

 .ثباتاتاإلعلى يحتوي 

يجب أن العالقة، و  ومختبرات املعايرة املعتمدة عالمة تشير إلى جهاز االعتماد ذمن يجب أن تحمل شهادات املعايرة الصادرة  مالحظة:

 اب االرتياب متى كان ذلك مناسبا.جميع شهادات املعايرة حستتضمن 

 
( 51مرسوم ملكي رقم )م/ببناء على النظام الصادر  (SIإلى وحدات النظام الدولي )تحقيق مبدأ اإلسناد املترولوجي لنتائج القياس في اململكة لالجهة الوطنية املعنية هو  املركز الوطني للقياس واملعايرة  *

 هـ13/11/1434بتاريخ 
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 :على االختبار/التفتيش هغير مؤثر البالنسبة للتجهيزات   5.4

في  غير مؤثرةاستعماله  وتكون نتائجاجراء عملية اختبار/تفتيش، و/أو عندما يستعمل جزئيا في عندما يكون استعمال جهاز قياس ثانوي 

تقدير حساب و  قياسثير جهاز الأعدم ت دراسة إلثباتعداد إاملطابقة  تقويمنتائج االختبار/تفتيش، في كلتا الحالتين يتوجب على جهة 

 .املركز مقيمي قبلالدراسة من  وتقيم هذه االسنادية إلثباتهناك حاجة  وبالتالي ليسعلى نتائج االختبار االرتياب 

 : حاالت استثنائيةبالنسبة لل 5.5

 التاليتين: بإحدى الطريقتينتفتيش  اختبار/ إلجراءمعايرة جهاز قياس يستعمل  ؛أو جهة تفتيش )فحص، معايره، طبية(ملختبر يمكن 

على اتفاقية االعتراف املتبادل للجنة الدولية ولألوزان  موقعمرجعي على املستوى الوطني وغير معايرة معايرة الجهاز لدى مختبر  -أ

 أو     واالسنادية.املعنية باملعايرة  قياسو وحدة الأأو أن االتفاقية ال تشمل النشاط  CIPM MRAواملقاييس 

ال تفاقية الاأن و أ ILACــ لعلى اتفاقيات االعتراف املتبادل  موقعجهاز اعتماد  قبلمعتمد من غير معايرة الجهاز لدى مختبر معايرة  -ب

  .االسناديةاملعنية باملعايرة و  قياسوحدة ال وأالنشاط تغطي 

 إلثباتمكتملة أو جهة تفتيش( تقديم دراسة  )فحص، معايره، طبية( املطابقة )مختبر تقويمعلى جهة  ب( يجب( و )أفي كلتا الحالتين )

 ILACالدراسة طبقا ملتطلبات امللحق  املركزوتقيم  واالوزان وحساب االرتياباسنادية نتائج االختبار/التفتيش للنظام الدولي للمقاييس 

A 10:01/2013P. 

يحتوي على  للمركز تتقدم بملف أن أعاله من الحاالت االستثنائية (ب( و)أ) تختار الطريقتيناملطابقة التي  تقويمعلى جهات يجب  مالحظة:

 بالوثائق
ً
 ال يكون اختيارها العتبارات متعلقة بالتكاليف املالية وأن يكون استثنائيا على أ أسباب اختيار هذه الطرق مرفقا

ً
على  اا أخيرً ومالذ

 انعدام الفرضيات االخرى.اعتبار 


