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الرؤية
المســاهمة فــي الوصـــــول بمنظومـــــة الجـــــودة فـــــي المملكـــــة العربيـــــة السعوديـــــة إلـــــى 

أفضــل عشــر دول عالمًيــا فــي 2030.

ــة  ــي منظومــــــ ــات فـــ ــراكة مــع الجهـــ ــة بالشـــ ــرة وموثوقـ ــاد مبتكـــ ــات اعتمـــ ــم خدمـــ تقديـــ
ــا لالرتقــاء بتنافســية االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز التجــارة الخارجيــة. ــا ودولًي ــودة محلًيــــــ الجــــــ

الرسالة
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مقدمة
ــوزراء الموقــر رقــم 600                                              ــلس الــــ ــرار مجـــــ ــاد بقـــــــ ــودي لالعتمــــــ ــز السعـــــــــ ــئ المركــــــــــ ُأنشــــ
وتاريــخ 22 / 10 / 1440 هـــ ليكــون مركــزا مســتقال، متمتعــا بشــخصية اعتباريــة تؤهلــه 
للقيــام بمهامــه، مماثــال ألجهــزة االعتمــاد الدوليــة النظيــرة. ويســهم المركــز في دعــم البنية 
التحتيــة للجــودة فــي المملكــة، وتنميــة التبــادل التجــاري مــن خــال مســاهمته فــي تســهيل 
وتســريع قبــول المنتجــات الســعودية المصــدرة عبــر ضمــان االعتــراف بشــهادات المطابقــة 
الصــادرة مــن جهــات تقويــم المطابقــة المحليــة والمعتمــدة منــه، وتعــد هــذه المهمــة أحــد 

األهــداف األساســية التــي يتطلــع المركــز لتحقيقهــا.

وتــم إعــداد هــذا الدليــل اإلرشــادي إلعطــاء نبــذة لجهــات تقويــم المطابقــة حــول آليــة 
وإجــراءات االعتمــاد  ومــا يتبعهــا مــن تجديــد وتوســيع وإلغــاء مجــاالت االعتمــاد  وغيرهــا. 

كمــا يوضــح الطريقــة التــي تتــم بهــا عمليــات التقييــم.

وكذلــك سيســاعد هــذا الدليــل ممثلــي جهــات تقويــم المطابقــة علــى اإليفــاء بمتطلبــات 
التقديــم واإلجــراءات.
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يتمثل في شهادات تصدر عن أجهزة االعتماد الرسمية.

هي الجهة التي تقوم بنشاطات تقويم المطابقة في مجاالت محددة وهي:

مختبـــرات الفحـــــص والمعايــــــرة.

جهــــــــــــات منـــــــــــح الشهـــــــــادات 
لنظم اإلدارة.

جهــــــــــــات منـــــــــــح الشهـــــــــادات 
للمنتجات والعمليات والخدمات.

جهـــــــات التفتيـــــش.

جهــــــــــات منـــــــــح الشهـــــادات 
لألفــــــــــــراد.

جهات منح الشهادات للحالل.

جهة تقويم المطابقة

االعتراف الرسمي

االعتماد اعتراف رسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد.

ما هو االعتماد؟ 1
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يمنــح االعتمــاد الثقــة فــي التقريــر والشــهادات وبيانــات المطابقــة ويدعــم جــودة النتائــج مــن خــالل ضمــان 
إمكانيــة تتبعهــا وقابليتهــا للمقارنــة وصالحيتهــا وقابليتهــا للتبديل. وله آثــار إيجابية على الجانب االقتصادي 

للــدول علــى مســتوى القطاعيــن الحكومــي والخــاص والمســتهلكين. وفوائــده عديــدة منها: 

0102

0304

حمايــة المســتهلك، والمحافظــة على الصحة كفايـــــــــــــة جهـــــــــــات تقويـــــــــــم المطابقـــــــة.
والســالمة العامة.

منــح الثقــة بخدمات جهات تقويم المطابقة، 
وبمــا يعــزز مــن مشــاركة القطــاع الخــاص فــي 

تقديــم هــذه الخدمات.

رفــع مســتوى جــودة الخدمــات والمنتجــات 
وكفايتهــا، ورفــع الثقــة بهــا.

ما الذي يهدف له االعتماد؟ 
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تنطبــق التعليمــات واإلجــراءات فــي هــذا الدليــل علــى مجــاالت االعتمــاد التاليــة – علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر:

مختبرات الفحص

جهات التفتيش

مختبرات المعايرة

جهات منح شهادات نظم اإلدارة

وزراعيـــة،  غذائيـــة  بتروليـــة،  كيمائيـــة،  مثـــل: 
ميكانيكيـــة  بيولوجيـــة،  أوديـــة ومســـتحضرات 
ومعدنيـــة، كهربائيـــة وإلكترونيـــة، مـــواد عامـــة، 

غـــزل ونســـيج، تشـــييد ومـــواد البنـــاء.

مثـــل: منتـــج أو عمليـــة أو خدمـــة أو تركيـــب أو 
تصميـــم.

مثـــل: قياســـات الكتلـــة والضغـــط، قياســـات 
الحــــــرارة، قياســـــــــات األبعــــــــــاد، القياســــــــــات 
الكهربائيـــة، القياســـات الكيمائيـــة، القياســـات 

الوقـــت والتـــردد.  الضوئيـــة، قياســـات 

والســـالمة  الصحـــة  البيئـــة،  الجـــودة،  مثـــل: 
أمـــن  الغـــذاء،  ســـالمة  الطاقـــة،  المهنيـــــــــة، 
المعلومــــــــــات، تكنولوجيـــــــــــــــا المعلومـــــــــات.

1

01

03

02

04

المجاالت
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جهات منح شهادات األفراد

جهات منح شهادات المنتجات والعمليات والخدمات

جهات منح شهادات الحالل

والمفتشـــون  واللحامـــون  المدققـــون  مثـــل: 
والخبـــــــــــراء والمستشــــــــارون والمهنيـــون فـــي 
مجـــاالت مختلفـــة مثـــل تكنولوجيـــا المعلومـــات 

ــم. ــب والتعليـ ــة والتدريـ ــة الصحيـ والرعايـ

مثــل: المصاعــد واألجهــزة الكهربائيــة ومنتجــات البنــاء واألغذيــة 
العضويــة وعالمــة الجــودة.

مثــل: المنتجــات الغذائية والمكمالت الغذائية 
والتجميل واألدوية واألعالف والنســيج.

05

07

06
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03

يقدم المركز السعودي لالعتماد خدمات االعتماد التالية في المجاالت المذكورة أعاله:

01

منح/تجديـــد االعتمـــاد: هـــو طلـــب الحصـــول علـــى 
ـــق االشـــتراطات  ـــز بعـــد تحقي ـــن المركــــــ ـــاد مـــــ االعتمـــــ
والمتطلبـــات الالزمـــة بحســـب تخصـــص جهـــة تقويـــم 
المطابقـــة المتقدمـــة ويحـــق لـــكل جهـــة بطلـــب تجديـــد 
صالحيـــة شـــهادة االعتمـــاد بشـــرط التقـــدم بالطلـــب 
قبـــل انتهـــاء الصالحيـــة بواســـطة النظـــام االلكترونـــي.

تقليـــص مجـــال االعتمـــاد: هـــو طلـــب تقليـــص مجـــال 
)أو أكثـــر( بعـــد الحصـــول علـــى شـــهادة االعتمـــاد مـــن 

المركـــز الســـعودي لالعتمـــاد.

توســـيع مجـــال االعتمـــاد: هـــو طلـــب إضافـــة مجـــال 
)أو أكثـــر( بعـــد الحصـــول علـــى شـــهادة االعتمـــاد مـــن 

المركـــز الســـعودي لالعتمـــاد. 

ـــب إلغـــاء شـــهادة االعتمـــاد   إلغـــاء االعتمـــاد: هـــو طل
بعـــد الحصـــول عليهـــا.

ـــدل فاقـــد مـــن شـــهادة  إصـــدار نســـخة إضافيـــة أو ب
االعتمـــاد.

خدمات االعتماد  2

02

04

05
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تخضع خدمات االعتماد إلجراءات محددة تفصيلها في الصفحات التالية.

يتم إصدار الفاتورة آليًا عبر النظام اإللكتروني لبعض خطوات االعتماد حسب ما ورد في لوائح المركز.

تبدأ رحلة أي خدمة من خدمات االعتماد بتقديم الطلب على النحو التالي: 

ــي  ــق موقــع المركــز اإللكترون ــم الطلــب عــن طري ــم المطابقــة بتقدي تقــوم جهــة تقوي
وإرفــاق المســتندات المطلوبــة.

التحقــق مــن أن مجــال جهــة تقويــم المطابقــة يدخــل ضمــن مجــال خدمــات المركــز 
الســعودي لالعتماد.

يتم إصدار الفاتورة للخدمة لتمكين جهة تقويم المطابقة من تسديد المقابل المالي. 

ــة  ــن المواصفـ ــدار مـ ــة تطبـــق أحـــدث إصـ ــم المطابقـ ــة تقويـ ــن أن جهـ التحقـــق مـ
ــاد.  ــا لالعتمـ ــن جاهزيتهـ ــد مـ والتأكـ

يقوم المركز عند استالم الطلب بالتالي: 03

02

01

ب.

أ.

إجراءات خدمات االعتماد  3
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02

02

01

02

01

ترشيح فريق التقييم للدراسة المكتبية والزيارة الميدانية.01

إبــالغ جهــة تقويــم المطابقــة برئيــس وأعضــاء فريــق التقييــم بمــا فــي ذلــك خبيــر فنــي إن لــزم األمــر، 
ويتــم فــي هــذه الحالــة اآلتــي:

وفــي حــال تــم االتفــاق علــى موعــد محــدد، فإنــه يجــب علــى جهــة تقويــم المطابقــة تقديــم إشــعار 
الموافقــة علــى وقــت وتاريــخ وخطــة الزيــارة.

فــي حــال اعتــراض جهــة تقويــم المطابقــة علــى أحــد أعضــاء فريــق التقييــم، فعليهــا التقــدم 
برفــع طلــب اعتــراض للمركــز الســعودي لالعتمــاد مــع ذكــر األســباب. 

فــي حــال الموافقــة علــى أعضــاء فريــق التقييــم، فيقــوم مســؤول االعتمــاد بإبــالغ الفريــق 
بالبــدء فــي الدراســة المكتبيــة.

األولى - الطلب غير مكتمل: سيتم إعادة الطلب لممثل جهة تقويم المطابقة مع تحديد النواقص. 

الثانية - الطلب مكتمل:  يقوم مسؤول االعتماد بالتالي:

03

يحــق للمركــز الســعودي لالعتمــاد أن يقــوم بإلغــاء الطلــب فــي حــال ثبــوت أن جهــة تقويــم المطابقــة قــد أرفقــت 
بيانــات غيــر صحيحــة.

يحق للمركز السعودي لالعتماد أن يطلب من جهة تقويم المطابقة زيارة أولية إذا دعت الحاجة.

مالحظات

التحقق من أن جهة تقويم المطابقة قد أرفقت الوثائق المطلوبة. وهنا قد تكون إحدى الحالتين:ج.
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طلب منح اعتماد/تجديد االعتماد 3.1

أيـــامالدراسة المكتبية
عمل 10

يقوم أعضاء الفريق بدراسة وتقييم وثائق الجهة. وتفصيل ذلك كاآلتي:

فــي حــال وجــود مالحظــات علــى الوثائــق، يتــم إخطــار الجهة بذلك. وعليهــا الرد وإكمــال المتطلبات 
خــالل 10 أيــام عمل. 

في حـــال عدم وجود مالحظـــــات، يقوم مسؤول االعتماد بالتنسيق والتخطيط للزيارة الميدانية.

ــرد  ــم المطابقــة ال ــارة الميدانيــة، وعلــى جهــة تقوي ــخ الزي ــراح تاري يقــوم مســؤول االعتمــاد باقت
ــراح موعــد آخــر. بالموافقــة أو اقت

01

02

03
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يـــومالزيارة الميدانية
عمل 60

عنــد قيــام فريــق التقييــم بزيــارة جهــة تقويــم المطابقــة إلجــراء عمليــة التقييــم فيتــم البــدء باالجتمــاع 
االفتتاحــي مــع المســؤولين فــي الجهــة بهــدف:

تبــدأ الزيــارة الميدانيــة وتقييــم الوثائــق بنــاء علــى الخطــة المتفــق عليهــا. ويقــوم فريق التقييــم بتحليل 
بيانــات الســجالت واألدلة الموضوعية.

يقــوم فريــق التقييــم بعمــل اجتمــاع مغلــق للنقــاش حــول كفــاءة جهــة تقويــم المطابقــة بنــاء علــى 
ــات. المعطي

التأكيد على خطة التقييم ومجال االعتماد.
إيضاح الهدف من عملية التقييم ومتطلبات االعتماد.

تقديم ملخص عن آلية تنفيذ أنشطة التقييم. 

01

02

03

طلب منح اعتماد/تجديد االعتماد 3.1
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فــي حــال الموافقــة علــى تعريــف اإلجــراءات التصحيحــة لحــاالت عــدم المطابقــة وتحليــل األســباب 
الجذريــة للمشــكلة فعلــى الجهــة العمــل علــى إغــالق الحــاالت فــي مــدة أقصاهــا 50 يــوم عمــل.

فــي حــال االعتــراض علــى أحــد حــاالت عــدم المطابقــة، يقــوم المركــز بمراجعة مبــررات االعتراض  
واتخــاذ القــرار المناســب عــن طريق النظــام اإللكتروني.

تختتــم الزيــارة باالجتمــاع الختامــي، ويســتعرض فريــق التقييــم علــى جهــة تقويــم المطابقــة نتائــج 
عمليــة التقييــم التاليــة:

حاالت عدم المطابقة.فرص التحسين.نقاط القوة.

04

يلتــزم فريــق التقييــم بمــدة زمنيــة محــددة يتــم فيهــا مشــاركة تقريــر التقييــم مــع جهــة تقويــم 
التقييــم. نتائــج عمليــة  التقريــر جميــع  فــي  المطابقــة، حيــث يظهــر 

وبعــد ذلــك يقــوم فريــق التقييــم برفــع البيانــات مــع ذكــر وتحديــد حــاالت عــدم المطابقــة فــي النظــام 
اإللكترونــي للمركز. 

عنــد اســتالم جهــة تقويــم المطابقــة التقريــر، عليهــا تقديــم تعريــف اإلجــراءات التصحيحيــة المناســبة 
وتحليــل األســباب الجذريــة للمشــكلة خــالل 5 أيــام عمــل. وتفصيــل ذلــك كاآلتــي:

05

06

قــد يســتدعي األمــر إلــى حاجــة فريــق التقييــم لعمــل زيــارة متابعــة ميدانيــة للتأكــد مــن فاعليــة تطبيــق اإلجــراءات 
التصحيحيــة فــي موقــع جهــة تقويــم المطابقــة.

مالحظة
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يـــوماتخاذ قرار االعتماد
عمل 15

يقــوم فريــق التقييــم بتقديــم تقريــر مفصــل للجنــة الفنيــة لالعتمــاد يحتــوي علــى البيانــات المتعلقــة 
بجهــة تقويــم المطابقــة مثــل نــوع التقييــم، والمواقــع  التــي تــم تقييمهــا، والمجــال الــذي تــم تقييمــه، 
وحــاالت عــدم المطابقــة، ورأي فريــق التقييــم باســتجابة ومدى فاعليــة إغالق حاالت عدم المطابقة 

إن وجــد، وتوصيــة ختاميــة.

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بدراسة التقرير والوثائق الخاصة به، ثم التوصية بقرار االعتماد.

ــم المطابقــة  ــم إبــالغ جهــة تقوي ــي، ويت ــا التخــاذ القــرار النهائ ــإدارة العلي ــة ل ــة اللجن ــم رفــع توصي يت
ــد االعتمــاد. ــح/ تجدي بقــرار من

في حال الموافقة على اعتماد جهة تقويم المطابقة يتم إصدار الشهادة.

01

02

03

04

طلب منح اعتماد/تجديد االعتماد 3.1
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يلتــزم المركــز الســعودي لالعتمــاد بــأن كل توصيــة مــن توصيــات طلبــات االعتمــاد يتــم اتخــاذه مــن قبــل لجنــة 
مختصــة بحياديــة تامــة، وأن ال يكــون فريــق التقييــم مــن أعضــاء اللجنــة.

أن تحتــوي شــهادة االعتمــاد علــى مــا يلــي: شــعار المركــز الســعودي لالعتمــاد، واالســم التجــاري والرســمي لجهــة 
تقويــم المطابقــة، ونطــاق مجــال االعتمــاد، وموقــع )مواقــع( جهــة تقويــم المطابقــة، وتاريــخ بدايــة ونهايــة دورة 

االعتمــاد، وبيــان المطابقــة مــع المواصفــة الدوليــة.

تفاصيــل نطــاق االعتمــاد المذكــورة فــي الشــهادة تختلــف علــى حســب تصنيــف جهــة تقويــم المطابقــة )جهــات 
منــح الشــهادات، جهــات التفتيــش، مختبــرات االختبــار والمعايــرة(.

مالحظات
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ـــماد                 ـــودي لالعتـ ـــز السعــ ـــي المركـــ ـــدة فــــ ـــاد الواحـــــ ـــدة دورة االعتمـــــــ جهـــات منـــح الشـــهادات: مـــــــ
ســـنتين )24 شـــهر( ، تبـــدأ دورة االعتمـــاد مـــن تاريـــخ صـــدور قـــرار االعتمـــاد. وتكـــون زيـــارة التقييـــم 
الـــدوري منتصـــف دورة االعتمـــاد، ويجـــب علـــى جهـــة تقويـــم المطابقـــة التقـــدم بطلـــب تجديـــد 

ــهر. ــتة أشـ ــاد بسـ ــهادة االعتمـ ــة شـ ــة صالحيـ ــل نهايـ ــاد قبـ االعتمـ

تكون دورة االعتماد على النحو التالي: 

دورة االعتماد  )Accreditation Cycle( / التقييم الدوري  

المختبـــرات والتفتيـــش: مـــــــــدة دورة االعتــــــــــماد الواحـــــــــدة فــــــــي المركــــــــز الســـعودي لالعتمـــاد                                 
هـــي ثـــالث ســـنوات )36 شـــهرًا( ، وتبـــدأ دورة االعتمـــاد مـــن تاريـــخ صـــدور قـــرار االعتمـــاد. وتكـــون 
زيـــارة التقييـــم الـــدوري فـــي منتصـــف دورة االعتمـــاد، ويجـــب علـــى جهـــة تقويـــم المطابقـــة التقـــدم 

بطلـــب تجديـــد االعتمـــاد قبـــل نهايـــة صالحيـــة شـــهادة االعتمـــاد بســـتة أشـــهر.
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التقييم الدوري 

عنـــد تحديـــد برنامـــج التقييـــم الـــدوري، يتعيـــن األخـــذ بعيـــن االعتبـــار مـــا إذا كانـــت جهـــة تقويـــم المطابقـــة المعتمـــدة 
قـــد قامـــت بإجـــراء تعديـــالت كبيـــرة علـــى عملياتهـــا أو إذا حدثـــت تغييـــرات أخـــرى يمكـــن أن تؤثـــر علـــى أســـاس 

اعتمادهـــا. ويتـــم التحقـــق خـــالل زيـــارة التقييـــم الـــدوري علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر مـــن اآلتـــي:

بشـــأن  المتخـــذة  اإلجـــراءات 
حـــاالت عـــدم المطابقـــة التـــي 
تـــم تحديدهـــا أثنـــاء زيـــارة تقييـــم 

االعتمـــاد – إذا وجـــدت.

متابعـــــــــــة نتائــــــــــــج عمليـــــات 
التدقيــق الداخلي.

استخدام عالمات االعتماد.

مــــــــــدى تقــــــــــدم األنشطــــــــــة 
ـــى  ـــة إل ـــط لهـــا الهادفــــ المخطــ
التحســـين المستمـــــــــــر لـــألداء 

التشغيلي.

فعاليـــة عمليـــات جهـــة تقويـــم 
المطابقـــة.

شكاوى العمالء.

سيــــــــر عمليـــــــــــات التدقيـــــــق 
الداخلــــــــي وإجـــــــراءات إخطـــار 
اإلدارة بحاالت عدم مطابقة.

ـــام )إذا  ـــرات فـــي النظـــــ التغييــــ
ــدت(. وجـ
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توسيع مجال االعتماد 3.2

أيـــامالدراسة المكتبية
عمل 10

يقوم أعضاء الفريق بدراسة وتقييم وثائق الجهة. وتفصيل ذلك كاآلتي:

في حـــال عدم وجود مالحظـــــات،يقوم مسؤول االعتماد بالتنسيق والتخطيط للزيارة الميدانية. 

فــي حــال وجــود مالحظــات علــى الوثائــق، يتــم إخطــار الجهة بذلك. وعليهــا الرد وإكمــال المتطلبات 
خــالل 10 أيــام عمل.

01

02
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توسيع مجال االعتماد 3.2

يـــومالزيارة الميدانية
عمل 60

عنــد قيــام فريــق التقييــم بزيــارة جهــة تقويــم المطابقــة إلجــراء عمليــة التقييــم يتــم البــدء باالجتمــاع 
االفتتاحــي مــع المســؤولين فــي الجهــة بهــدف:

تبــدأ الزيــارة الميدانيــة وتقييــم الوثائــق بنــاء علــى الخطــة المتفــق عليهــا ويقــوم فريــق التقييــم بتحليــل 
بيانــات الســجالت واألدلــة الموضوعية .

يقــوم فريــق التقييــم بعمــل اجتمــاع مغلــق للنقــاش حــول كفــاءة جهــة تقويــم المطابقــة بنــاء علــى 
ــات. المعطي

التأكيد على خطة التقييم ونطاق االعتماد.
إيضاح الهدف من عملية التقييم ومتطلبات االعتماد.

تقديم ملخص عن آلية تنفيذ أنشطة التقييم. 

01

02

03
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فــي حــال الموافقــة علــى تعريــف اإلجــراءات التصحيحة لحــاالت عدم المطابقة وتحليل األســباب 
الجذريــة للمشــكلة فعلــى الجهــة العمــل علــى إغــالق الحــاالت فــي مدة أقصاهــا 50 يوم عمل.

فــي حــال االعتــراض علــى أحــد حــاالت عدم المطابقة فيقــوم المركز بمراجعة مبــررات االعتراض  
واتخــاذ القــرار المناســب عن طريــق النظام اإللكتروني. 

تختتــم الزيــارة باالجتمــاع الختامــي، ويســتعرض فريــق التقييــم علــى جهــة تقويــم المطابقــة نتائــج 
عمليــة التقييــم التاليــة:

حاالت عدم المطابقة.فرص التحسين.نقاط القوة.

04

يلتــزم فريــق التقييــم بمــدة زمنيــة محــددة يتــم فيهــا مشــاركة تقرير التقييم مع جهــة تقويم المطابقة 
حيــث يظهــر فــي التقريــر جميــع نتائــج عمليــة التقييــم، وبعــد ذلــك يقــوم فريــق التقييــم برفــع البيانــات 

مــع ذكــر وتحديــد حــاالت عــدم المطابقــة فــي النظــام اإللكترونــي  للمركز. 

عنــد اســتالم جهــة تقويــم المطابقــة التقريــر، عليهــا تقديــم تعريــف اإلجــراءات التصحيحيــة المناســبة 
وتحليــل األســباب الجذريــة للمشــكلة خــالل 5 أيــام عمــل. وتفصيــل ذلــك كاآلتــي:

05

06

قــد يســتدعي األمــر إلــى حاجــة فريــق التقييــم لعمــل زيــارة متابعــة ميدانيــة للتأكــد مــن فاعليــة تطبيــق اإلجــراءات 
التصحيحيــة فــي موقــع جهــة تقويــم المطابقــة.

مالحظة
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يـــوماتخاذ قرار االعتماد
عمل 15

يقــوم فريــق التقييــم بتقديــم تقريــر مفصــل للجنــة االعتمــاد يحتــوي علــى مجموعــة مــن البيانــات مثــل 
اســم جهــة تقويــم المطابقــة، وتاريــخ التقييــم، وفريــق التقييــم، ونــوع التقييــم، ومواقــع التقييــم، 
ونطــاق االعتمــاد الــذي تــم تقييمــه، ورأي الفريــق بمــدى كفــاءة جهــة تقويــم المطابقــة، ورأي فريــق 

التقييــم باســتجابة ومــدى فاعليــة إغــالق حــاالت عــدم المطابقــة إن وجــد، وتوصيــة ختاميــة.

يقــوم كل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة بدراســة التقريــر والوثائــق الخاصــة بــه، ثــم التوصيــة بقــرار توســيع 
مجــال االعتمــاد.

يتم رفع توصية اللجنة لإدارة العليا التخاذ القرار النهائي.

فــي حــال الموافقــة علــى توســيع مجــال االعتمــاد يتــم إبــالغ جهــة تقويــم المطابقــة بقــرار توســيع 
المجــال. ويتــم إعــادة إصــدار الشــهادة بحســب المجــال الجديــد.

01

02

03

04

توسيع مجال االعتماد 3.2
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تقليص مجال االعتماد 3.3

يمكن لجهة تقويم المطابقة طلب تقليص االعتماد.

ــم  ــى طلــب جهــة تقوي ــوي عل ــة االعتمــاد يحت ــر مفصــل للجن ــم تقري يقــوم مســؤول االعتمــاد بتقدي
المطابقــة بالتقليــص.

يتم عرض الطلب على اللجنة الفنية المعنية لدراسة طلب تقليص االعتماد. 

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بدراسة التقرير والوثائق الخاصة به.
يتم رفع توصية اللجنة لإدارة العليا التخاذ القرار النهائي. 

فــي حــال الموافقــة علــى تقليــص اعتمــاد يتــم إبــالغ جهــة تقويــم المطابقــة ويتــم إعــادة إصــدار 
الشــهادة بحســب المجــال الجديــد.

01

02

03

04

05

06

علــى جهــة تقويــم المطابقــة إبــالغ  العمــالء المتأثريــن بتقليــص المجــال فــور تلقــي الجهــة إشــعار موافقــة تقليــص 
المجــال مــن قبــل المركــز الســعودي لالعتمــاد.

في حال رغبة الجهة إعادة المجال الذي تم تقليصه، فيتم رفع طلب توسيع مجال. 

مالحظات
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إلغاء االعتماد 3.4

يمكن لجهة تقويم المطابقة التقدم بطلب إلغاء االعتماد.

ــر مفصــل للجنــة االعتمــاد يحتــوي علــى طلــب جهــة تقويــم  يقــوم مســؤول االعتمــاد  بتقديــم تقري
المطابقــة باإللغــاء وأســبابه.

يتم عرض الطلب على اللجنة الفنية المعنية لدراسة طلب إلغاء االعتماد.

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بدراسة التقرير والوثائق الخاصة به. 
يتم رفع توصية اللجنة لإدارة العليا التخاذ القرار النهائي. 

يقــوم المركــز بإصــدار قــرار إلغــاء اعتمــاد جهــة تقويــم المطابقــة مــع تحديــث قاعــدة بيانــات العميــل 
بالموقــع اإللكترونــي.

01

02

03

04

05

06

علــى جهــة تقويــم المطابقــة إبــالغ العمــالء المتأثريــن بإلغــاء المجــال فــور تلقــي الجهــة إشــعار إلغــاء االعتمــاد مــن قبــل 
المركــز الســعودي لالعتمــاد.

مالحظة
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إصدار نسخة إضافية أو بدل فاقد من شهادة االعتماد  3.5

ــدل فاقــد لشــهادة االعتمــاد، فيتــم رفــع الطلــب  ــم المطابقــة بإصــدار ب عنــد طلــب جهــة تقوي
للمركــز الســعودي لالعتمــاد مــع دفــع رســوم إعــادة اإلصــدار.
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اإلجراءات القانونية4

تعليق االعتماد 4.1

تعليــق االعتمــاد هــو إجــراء قانونــي للمركــز الســعودي لالعتمــاد ويكــون مبنيــًا علــى توصيــة لجنــة االعتمــاد وذلــك 
للحــاالت المذكــورة فــي الئحــة اعتمــاد جهــات تقويــم المطابقــة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

إذا لم تنفذ جهة تقويم المطابقة اإلجراء التصحيحي في غضون الوقت المتفق عليه. 

إذا لم تقم جهة تقويم المطابقة بتسديد المبلغ المطلوب.

 إذا تــم اســتالم شكوى/شــكاوى مــن عمــالء جهــة تقويــم المطابقــة تثبــت خلــل فــي متطلبــات 
االعتمــاد لــدى جهــة تقويــم المطابقــة.

إذا ثبت أن جهة تقويم المطابقة قد أخلت بااللتزام بمتطلبات االعتماد.

إذا ثبــت أن جهــة تقويــم المطابقــة تقــوم بإصــدار شــهادات معتمــدة لعمالءهــا علــى مواصفــات/
مجــاالت غيــر المذكــورة فــي نطــاق االعتمــاد .

إذا ثبــت أن جهــة تقويــم المطابقــة ال تلتــزم باالتفاقيــة المبرمــة بينهــا وبيــن المركــز الســعودي 
لالعتمــاد.

أ.

ب.

ج.

د.

هـ.

و.
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يقــوم المركــز الســعودي لالعتمــاد بنشــر بيانــات جهــات تقويــم المطابقــة فيمــا يتعلــق بحــاالت تعليــق االعتمــاد  
علــى موقعهــا الرســمي.

تكون فترة تعليق االعتماد مؤقتة ويتم إبالغ جهة تقويم المطابقة بهذه الفترة الزمنية لإجراء التصحيحي.

فــي حــال العمــل علــى التصحيــح، يحــق لجهــة تقويــم المطابقــة التقــدم للمركــز الســعودي لالعتمــاد بطلــب 
االعتمــاد. اســتئناف 

مالحظات
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سحب االعتماد  4.2

يتم إخطار جهة تقويم المطابقة بقرار سحب االعتماد.

يقــوم المركــز الســعودي لالعتمــاد بنشــر بيانــات جهــات تقويــم المطابقــة فيمــا يتعلــق بحــاالت ســحب االعتمــاد 
علــى موقعهــا الرســمي.

مالحظات

ســحب االعتمــاد هــو إجــراء قانونــي للمركــز الســعودي لالعتمــاد، ويعــد إجــراءًا مشــددًا يتبــع قــرار 
التعليــق، ويكــون مبنيــًا علــى توصيــات اللجنــة للحــاالت المذكــورة فــي تعليــق االعتمــاد.
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الضوابط واإلجراءات للمقيمين على جهات تقويم المطابقة4.3

اســتنادًا للمهــام التنظميــة والتنفيذيــة للمركــز الســعودي لالعتمــاد، وحرصــًا علــى االلتــزام باألنظمــة واللوائــح 
والتعليمــات، فــإن المركــز الســعودي لالعتمــاد يؤكــد علــى ضــرورة التــزام المقيميــن المكلفيــن بزيــارة جهــات تقويــم 
المطابقــة بالضوابــط واإلجــراءات وذلــك بتوقيعهــم علــى ميثــاق أخالقيــات المهنــة والمحافظــة علــى الســرية 

والحيــاد والــذي ينــص علــى التالــي : 

القيــام بجميــع المهــام التــي يتــم تكليفــي بهــا مــن قبــل المركــز طبقــًا ألنظمتهــا فــي مجــال االعتمــاد 
وبحياديــة وموضوعيــة وفعاليــة.

التصريــح بــأي عالقــة شــخصية أو عمليــة أو أي عالقــة كانــت )ماضيــة أو حاضــرة أو محتملــة )تربطنــي 
بــأي جهــة تقويــم مطابقــة(.

أال أقبــل أيــة هدايــا أو هبــات ماليــة أو غيرهــا ســواًء لنفســي أو لقرابتــي تقــدم مــن قبــل جهــة تقويــم 
المطابقــة.

 الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات التــي أطلعــت عليهــا بحكــم عملــي مــع المركز وأال اســتخدمها بغرض 
تحقيــق منفعــة شــخصية لــي أو ألي طــرف آخــر وأن أيــة ضــرورة أو حاجــة لكشــف هــذه المعلومــات 

البــد أن تكــون بنــاًء علــى طلــب خطــي موجــه المركــز.

أ.

ب.

ج.

د.
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عــدم اســتخدام أيــة معلومــات اطلعــت عليهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو اإلفصــاح عنهــا حتــى 
بعــد التوقــف عــن العمــل مــع المركــز ألي ســبب كان.

التصــرف دائمًا فــي إطــار المهــام المكلــف بهــا فقــط وحياديــة وعــدم التصــرف بــأي شــكل قــد يســئ 
إلــى المركــز بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

 إشــعار المركــز بــأي تغييــر يطــرأ علــى مســيرتي العمليــة خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عشــر يومــًا مــن 
حــدوث التغييــر.

 التخلص من جميع الوثائق ذات العالقة بأي جهة تقويم مطابقة بعد االنتهاء من إغالق ملفها.

هـ.

و.

ز.

ح.
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