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 الغرض 1

 ملتطلبات املركز أو الجهات الدولية  لدى املركز السعودي لالعتماد منح الشهادات جهات توضح الوثيقة كيفية صياغة مجال اعتماد
ً
وفقا

 .ذات العالقة

 ل التطبيقجام 2

 املركز السعودي لالعتماد.  لدى منح الشهاداتجهات  مجال اعتمادتطبق الوثيقة على 

 الوثائق املرجعية 3

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

  .ISO/IEC 17021جهات منح الشهادات لنظم اإلدارة متطلبات  – املطابقة تقييم -

 .ISO/IEC 17065والخدمات  والعمليات جهات منح الشهادات للمنتجاتمتطلبات  –تقييم املطابقة  -

 .SFDA.FD/GSO 2055-2متطلبات جهات منح الشهادات للحالل  –تقييم املطابقة  -

 تعاريفمصطلحات /  4

 الجهة الرسمية التي تقوم باالعتماد، ويشار إليها "املركز".املركز السعودي لالعتماد:  -

 املركز بكفاية جهة من جهات تقويم املطابقة في مجال محدد. اعتراف رسمي من االعتماد: -

جهات يعتمدها املركز للقيام بتقويم املطابقة في مجال منح الشهادات لعدة مجاالت مثل ) نظم االدارة ، : جهات تقويم املطابقة -

  .حالل .. وغيرها (

- IAF :واالعتراف بأنظمة االعتماد وفق املواصفة القياسية  توحيد املعايير، وهي الجهة الدولية التي تساعد في املنتدى الدولي لالعتماد

 .ISO/IEC 17011الدولية 

 إجـراء منهجي ومستقل يقوم به املركز لتحديد مدى كفاءة جهة تقويم مطابقة ما ضمن املجال املحدد لالعتماد.: التقييم -

 .فيه وتم اعتماده نطاق عمل محدد تقدم جهة تقويم املطابقة خدماتها:  مجال االعتماد -

 .عدد الدول التي تعمل فيها جهة تقويم املطابقة لشهادات الحالل النطاق الجغرافي: -

 هي القطاعات املعرفة في دليل املنتدى الدولي لالعتماد الخاصة بجهات منح الشهادات لنظم اإلدارة. القطاع االقتصادي: -

ائح الفنية - الوائح  على سبيل املثال:) ات منح الشهادات للمنتجات والعمليات والخدماتالفنية املستخدمة في عملي هي اللوائح :اللو

الفنية الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء للمنتجات الغذائية والتجميل، واللوائح الفنية الصادرة من الهيئة السعودية 

  .(يد والبناءيزل والنسيج والتشغالو لكهرباء لللمواصفات واملقاييس والجودة 
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 مجال االعتماد صياغة  5

 ISO/IECواصفة الدولية امل ملتطلبات وفًقا ،منح الشهاداتاعتمادها لجهات ألنشطة التي سيتم لاالعتماد  مجال يقوم املركز بصياغة

 بتحديد املعايير التالية: ،17011:2017

 :مثل .جهة منح الشهاداتنوع  -

 . ISO/IEC 17021اإلدارة  نظم  -

 .ISO/IEC 17065 املنتجات والعمليات والخدمات  -

 .SFDA.FD/GSO 2055-2  الحالل -

 التي على أساسها يتم إصدار شهادة املطابقة )اللوائح الفنية ونوع النظام منح الشهادات لجهات الشهادات منح مخططتحديد  -

 مثل:

 .9001 – 17021منح شهادات  -

 .22000 – 17021منح شهادات  -

 .14001 – 17021منح شهادات  -

 .منح شهادات حالل -

 اإلدارة.منح شهادات نظم في على سبيل املثال  منح الشهاداتجال ونطاق موتفاصيل القطاع االقتصادي  -

 .والحالل فئات املنتجات والعمليات والخدماتالجغرافي و  النطاق -

على أو املتطلبات التنظيمية التي يتم اعتماد أنظمة اإلدارة واملنتجات والعمليات والخدمات اللوائح املواصفة املستخدمة و  -

 أساسها.

جهات  ممثليمن  (أ)امللحق على نفس النسق املقدم في الجدول  جميع املجاالت املراد اعتمادهادخال إيجب االلتزام باإلرشادات عند 

دخال إكما يمكن ، الجدول املقدم هو لإليضاح فقط وليس للحصرن أواملقيمين في نظام املركز اإللكتروني لالعتماد. كما  منح الشهادات

اإللكتروني للجهات  املوقعفي مجال االعتماد  نشرباملركز  وسيقوم اإلنجليزية على حد سواء.اللغة و أمجال االعتماد باللغة العربية 

 فحصها واعتمادها من قبل املركز. و التي تم تقييمها،  الفحوصاتهي  لتوضيح مااملعتمدة، 

 ذات العالقة الوثائق 6

 P-01إجراء عملية االعتماد  -
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 ( أملحق ) 

 االعتماد االلكتروني للمركزفي نظام  منح الشهاداتلصياغة مجال االعتماد لجهات تمثيلي قالب 

 "الجدول هو لإليضاح فقط وليس للحصر"

 

 

 

 

 ISO/IEC 17021  اإلدارةنظم 

 / املجاالت الفنية  / الفئات  القطاع االقتصادي

Economic Sector / Categories  /Technical Areas 

 املجال

Scope  
# 

 IAF 37   

 التعليم 

Education 

 نظام إدارة الجودة

QMS 
1 

 C 

 التصنيع الغذائي

Food Manufacturing 

 نظام إدارة سالمة الغذاء

FSMS 
2 

 IAF 28   

 البناء

Construction  

 نظام إدارة البيئة

EMS 
3 

 إمداد الطاقة

Energy Supply 

 نظام إدارة الطاقة

EnMS 
4 

IAF 18 

 آالت ومعدات

Machinery and Equipment 

 نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

OH&SMS 
5 

 هزة الطبيةجطريقة التعقيم لأل 

Sterilization Method for Medical Devices 

 األجهزة الطبية –نظام إدارة الجودة 

QMS Medical Devices 
6 
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 SFDA.FD/GSO 2055-2  حالل

 النطاق الجغرافي

Geographical Zone 

 الفئات 

 Categories  
# 

 استراليا

Australia 

D 

 (للتلف القابلةالنباتية )املنتجات   2 التجهيز

Processing 2 (Perishable Vegetable Products) 

1 

 ISO/IEC 17065  املنتجات والعمليات والخدمات

 النطاق الجغرافي

Geographical Zone 

 الالئحة الفنية

Technical Regulation  
# 

 أملانيا

Germany 

الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة واملعدات الكهربائية 

 منخفضة الجهد

Gulf Technical Regulation for Low Voltage 

Electrical Equipment and Appliances 

1 

 الهند

India 

 حبوب األرز 

Rice Kernels 
2 


