
دليـل الخدمة
 ISO 17021 خدمة اعتماد جهات منح الشهادات - نظم اإلدارة

ISO 9001 برنامج نظام إدارة الجودة



 2دليل الخدمة

مقدمة
متطلبات التقديم

آلية التقديم
خطوات الحصول على االعتماد  

دورة االعتماد
التكاليف المالية

3

4

5

6

7

7

محتوى الدليل
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المقدمة

منــح  جهــات  اعتمــاد  خدمــة  لالعتمـــاد  السعـــودي  المركــــز  يقـــدم 
الشــهادات فــي نظــم اإلدارة ISO 17021 فــي برنامـــج نظـــام إدارة 
ــا  ــوم عليهــ ــة التــي يقــ ــادئ األساسيــ الجــودة ISO 17021 وفــق المب
المركــــز وهــــي االستقالليــــة والحياديــــة للتأكــــد مـــن كفــاءة الجهــة.
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ــق اعتمــاد  ــم الذهــاب لوثائ ــز: ث ــارة الموقــع الرســمي للمرك ــى االعتمــاد، يمكــن زي ــات الحصــول عل ــى متطلب للتعــرف عل
جهــات منــح الشــهادات لنظــم اإلدارة فــي مكتبــة الوثائــق  بمكتبــة المركــز. وأبــرز محتويــات مكتبــة الوثائــق هــي:

الئحــة اعتمــاد جهــات منــح 
الشــهادات

الوثائــق اإللزاميــة للمنتــدى 
IAF الدولــي لالعتمــاد

إجراء عملية االعتماد ملحــق ضوابــط اســتخدام 
شــعار وعالمــة ســاك

القائمة التفقدية للمواصفة 
آيزو 17021

األنظمة واللوائح

األدلــــــــــــة

اإلجـــــــــــــراءات السياســــــات

النمـــــــــاذج
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متطلبات التقديم

https://www.saac.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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على جهــات منــح الشهــادات الراغبـة في التقديـم، زيارة الموقـع الرسمـي للمركـز 
والضغط على أيقونة تقديم طلب االعتماد. لالطالع على شرح استخدام النظام 

اإللكتروني زيارة الرابط شرح استخدام النظام 

آلية التقديم

https://www.saac.gov.sa/ar/MediaLibrary/Pages/DocumentLibrary.aspx?folderID=ea662f81-9924-41f5-92e4-5af068e5b176
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خطوات الحصول على االعتماد
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التســجيل: يجــب علــى جهــة منح الشــهادات التســجيل 
كجهــة تقويــم مطابقــة فــي النظــام اإللكتروني

الدراســة المكتبيــة: يــدرس المركــز الســعودي 
لالعتمــاد وثائــق جهــة منــح الشــهادات 

اتخــاذ قــرار االعتمــاد: تقــوم لجنــة االعتمــاد 
بدراســة تقريــر الزيــارة والتوصيــة حيالــه

تقديــم الطلــب: تقــوم جهــة منــح الشــهادات بتعبئة 
البيانــات الالزمــة و إرفــاق الوثائــق المطلوبة 

ــارة  ــم بالزي ــم:  يقــوم فريــق التقيي ــارة التقيي زي
العملــي  والتحقــق  الجهــة  لموقــع  الميدانيــة 
لمطابقــة متطلبــات المواصفــة آيــزو 1-17021

شــهادة االعتمــاد: إصــدار شــهادة االعتمــاد 
وتســليمها لجهــة منــح الشــهادات

خطوات الحصول على االعتمادخطوات الحصول على االعتماد
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دورة االعتماد 

دورة االعتمــاد ســنتان تبــدأ مــن تاريــخ إصــدار شــهادة االعتمــاد. وتكــون زيــارة التقييــم الــدوري قبــل نهايــة الســنة األولــى. 
ويتــم تقديــم طلــب تجديــد شــهادة االعتمــاد قبــل انتهــاء الســنة الثانيــة.

يمكن االطالع على تفاصيل التكاليف المالية عبر الرابط التالي:
الئحة اعتماد جهات تقويم المطابقة - جهات منح الشهادات 

التكاليف المالية
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https://www.saac.gov.sa/ar/MediaLibrary/DocumentsLibrary/وثائق%20اعتماد%20جهات%20منح%20الشهادات%20لنظم%20الإدارة/الأنظمة%20واللوائح/لائحة%20اعتمادجهات%20تقويم%20المطابقة%20-%20جهات%20منح%20الشهادات.pdf
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0112655111

http://www.saac.gov.sa
http://care@saac.gov.sa
http://twitter.com/saacgov
http://linkedin.com/company/saacgov
http://0112655111

