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خادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو الملكي

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ً
ً
رائـــدا فـــي العالـــم علـــى كافـــة األصعـــدة ،وســـأعمل
نموذجـــا
هدفـــي األول أن تكـــون بالدنـــا

ً
وطنــا أكثــر إزدهـ ً
ـارا يجــد فيــه المواطــن مــا يتمنــاه ،فمســتقبل وطننــا الــذي
طموحنــا أن نبنــي

معك ــم عل ــى تحقي ــق ذل ــك.

نبنيــه ً
معــا لــن نقبــل إال أن نجعلــه فــي مقدمــة العالــم.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
تحظ ــى البني ــة التحتي ــة للج ــودة ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية
بدع ــم واهتم ــام القي ــادة الرش ــيدة ،كونه ــا عام ـ ً
ـا أساس ـ ًـيا لتحقي ــق
ً
ً
ً
ومســـاهما فـــي
وعالميـــا،
إقليميـــا
الريـــادة االقتصاديـــة للمملكـــة

حـــاز المركـــز علـــى االعتـــراف الدولـــي مـــن المنظمـــة الدوليـــة العتمـــاد

تحقي ــق أه ــداف رؤي ــة .2030

ً
ً
ودولي ــا ،ويدع ــم
إقليمي ــا
يرس ــخ مكان ــة المرك ــز
المختب ــرات ( )ILACوال ــذي
ّ

ويقـــوم المركـــز الســـعودي لالعتمـــاد بـــدور محـــوري فـــي تحفيـــز

قط ــاع تقوي ــم المطابق ــة ف ــي المملك ــة ،ويع ــزز التب ــادل التج ــاري ويدع ــم
نفـــاذ الصـــادرات الســـعودية لألســـواق العالميـــة.

البيئ ــة التجاري ــة واالقتصادي ــة بضم ــان س ــامة وج ــودة المنتج ــات
والخدم ــات ،وتطبي ــق أفض ــل المواصف ــات والممارس ــات العالمي ــة

معالي الدكتور ماجد بن عبدهللا القصبي

فـــي مجـــال االعتمـــاد للوصـــول بمنظومـــة الجـــودة الســـعودية

وزير التجارة  -رئيس مجلس اإلدارة

ً
عالميـــا.
بحلـــول  2030إلـــى مصـــاف الـــدول العشـــر األولـــى

ويعـــد عـــام 2021م هـــو االنطالقـــة الحقيقيـــة للمركـــز الســـعودي لالعتمـــاد ،حيـــث حـــاز علـــى االعتـــراف الدولـــي مـــن
ً
ً
ودولي ــا ،ويدع ــم قط ــاع تقوي ــم
إقليمي ــا
يرس ــخ مكان ــة المرك ــز
المنظم ــة الدولي ــة العتم ــاد المختب ــرات ( )ILACوال ــذي
ّ
المطابقـــة فـــي المملكـــة ،ويعـــزز التبـــادل التجـــاري ويدعـــم نفـــاذ الصـــادرات الســـعودية لألســـواق العالميـــة.

كمـــا ّ
ّ
الخمســـية ( )2025- 2021التـــي ترســـم خارطـــة الطريـــق للتوجهـــات
دشـــن المركـــز مطلـــع هـــذا العـــام اســـتراتيجيته
للتوســـع فـــي خدمـــات االعتمـــاد وفـــق أولويـــات القطاعـــات التنمويـــة واالقتصاديـــة فـــي المملكـــة.
المســـتقبلية
ّ
وشـــملت االســـتراتيجية خمســـة مرتكـــزات رئيســـة تتمثـــل فـــي :تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة للجـــودة ،وريـــادة االعتمـــاد،
ّ
والتمي ــز التش ــغيلي .كم ــا أطل ــق المرك ــز مجموع ــة م ــن خدم ــات
واالعت ــراف اإلقليم ــي والدول ــي ،وتطوي ــر الق ــدرات،
االعتمـــاد الجديـــدة ســـاهمت فـــي تحقيـــق نمـــو متزايـــد فـــي أعـــداد جهـــات تقويـــم المطابقـــة المعتمـــدة لتغطـــي
معظـــم مناطـــق المملكـــة.

ويس ــتعرض التقري ــر الس ــنوي للمرك ــز المنج ــزات خ ــال الع ــام 2021م ،والت ــي تحقق ــت بفض ــل هللا ث ــم بفض ــل الدع ــم
الالمحـــدود مـــن ســـيدي خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز ،وســـمو ولـــي عهـــده األميـــن
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز -حفظهمـــا هللا -وبجهـــود زمالئـــي فـــي المركـــز
بمختل ــف إداراته ــم وأعماله ــم ،متطلعي ــن لمواصل ــة العم ــل لتعزي ــز منظوم ــة الج ــودة ،وتحقي ــق مزي ــد م ــن اإلنج ــازات
لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة .2030
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كلمة المدير التنفيذي

ً
نيابــة عــن زمالئــي منســوبي المركــز الســعودي
يســعدني

•

لالعتمــاد أن أقـ ّ
ـدم لكــم هــذا التقريــر الســنوي ،الــذي يرصــد

ّ
المقيميــن (المتعاونيــن) وتدريبهــم علــى عمليــات التقييــم واالعتمــاد ،وفــق المواصفــات المحليــة
الســعودية مــن

مســيرة المركــز خــال العــام المالــي 2021م ،ممتنيــن ومثمنيــن

والدوليــة ذات العالقــة .وفــي هــذا اإلطــار صــدرت موافقــة مجلــس الــوزراء ،بقيــام المركــز بالتباحــث مــع مجلــس

الدعــم الســخي مــن القيــادة الرشــيدة فــي مملكتنــا الغاليــة،

االعتمــاد فــي المملكــة المتحــدة لتوقيــع مذكــرة تفاهــم تشــمل برامــج مشــتركة لتطويــر القــدرات الفنيــة للمركــز ،حيــث

مــن لــدن مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان

مــن المزمــع توقيعهــا خــال شــهر فبرايــر .2022

ً
ّ
ـعوديا فــي مجــاالت اختصــاص المركــز ،حيــث عمــل المركــز علــى اســتقطاب الكفــاءات
مقي ًمــا سـ
تدريــب وتأهيــل 58

بــن عبدالعزيــز ،وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو
ّ
دشــن المركــز مشــروع مهــم خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2021م وهــو مشــروع «مســودة نظــام االعتمــاد الســعودي»

الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز  -حفظهمــا

•

هللا .-

والمتوقــع إنجــازه بنهايــة شــهر يونيــو مــن عــام 2022م ،إذ يعــد إقــرار هــذا المشــروع فــي المســتقبل القريــب -بــإذن هللا-
دعامــة قويــة لتموضــع المركــز فــي البنيــة التحتيــة للجــودة فــي المملكــة ،والمســاهمة فــي الوصــول إلــى اســتدامته

ُيعـ ّ
ـد عــام 2021م هــو البدايــة الفعليــة لتأســيس المركــز ووضــع

ّ
القعيد
الدكتور عادل بن عبدالرحمن

أســاس متيــن النطالقتــه الواثقــة ،لتحقيــق رســالته الوطنيــة

المدير التنفيذي

المهمــة ،ومســاهمته الفاعلــة فــي تعزيــز البنيــة التحتيــة

للجــودة فــي المملكــة ،مــن أجــل االرتقــاء بجــودة المنتجــات والخدمــات المقدمــة ،والحفــاظ علــى صحــة وســامة
ً
مواكبــا الرؤيــة الوطنيــة الطموحــة  2030ومنسـ ً
ـجما مــع توجهاتهــا.
اإلنســان والبيئــة،

المالية.

ً
ً
حافــا باإلنجــازات لترســيخ مكانــة المركــز فــي منظومــة الجــودة فــي المملكــة،
عامــا
ونتطلــع أن يكــون عــام 2022
حيــث ســيتم – بــإذن هللا-إطــاق ســتة مجــاالت اعتمــاد جديــدة ،هــي :نظــم إدارة البيئــة ( ،)ISO 14001وجهــات منــح
شــهادات مطابقــة المنتجــات ( ،)ISO 17065وشــهادة إدارة الطاقــة ( ،)ISO 50001ونظــم إدارة الجــودة لألجهــزة الطبيــة
( ،)ISO 13485والمختبــرات الطبيــة ( )ISO 15189وإدارة الســامة والصحــة المهنيــة (.)ISO 45001

شــهد المركــز الســعودي لالعتمــاد خــال هــذا العــام حـ ً
ـراكا كبيـ ًـرا علــى المســتوى االســتراتيجي والتشــغيلي والتقنــي
وبنــاء القــدرات ،حيــث أطلــق المركــز اســتراتيجيته الخمســية ( ،)2025-2021والتــي تقــوم علــى خمــس ركائــز اســتراتيجية
ً
ً
ـتراتيجيا ،ينبثــق منهــا 16
هدفــا اسـ
تشــكل المبــادئ التوجيهيــة الســتراتيجية للمركــز فــي المســتقبل ،إذ تــم تطويــر 11
مؤشـ ًـرا ،و 14مبــادرة ،و 33مشـ ً
ـروعا .ويعمــل المركــز علــى زيــادة عــدد جهــات تقويــم المطابقــة المعتمــدة ،وتحســين
تجربــة العميــل ،وتطويــر القــدرات المتخصصــة فــي مجــال االعتمــاد والجــودة ،وتأســيس بنيــة رقميــة لتلبيــة احتياجــات
العمــاء .وقــد حفــل هــذا العــام بمجموعــة مــن اإلنجــازات ،كان مــن أبرزهــا:

•

حصــول المركــز علــى االعتــراف الدولــي مــن المنظمــة الدوليــة العتمــاد المختبــرات ( ،)ILACوهــذا يدعــم تواجــد

ً
ً
ودوليــا ،ويســهم فــي قبــول شــهادات المطابقــة الصــادرة مــن جهــات تقويــم المطابقــة المعتمــدة
إقليميــا
المركــز
مــن المركــز ،بمــا يدعــم التجــارة البينيــة ويســهلها.

•

ّ
تمثلــت فــي خدمــة اعتمــاد
أطلــق المركــز أربــع خدمــات اعتمــاد جديــدة ،بهــدف التوســع فــي خدمــات االعتمــاد،

جهــات منــح شــهادات الحــال ( ،)GSO 2055-2وخدمــة اعتمــاد جهــات منــح الشــهادات لنظــم اإلدارة (،)ISO 17021
وخدمــة اعتمــاد جهــات التفتيــش لكــود البنــاء الســعودي ( ،)SBC 201وخدمــة اعتمــاد جهــات منــح الشــهادات لنظــام
إدارة وســامة األغذيــة ( .)ISO 22001حيــث تــم اعتمــاد أول جهــة منــح شــهادات نظــم إدارة (.)ISO 9001

•

ـوا بنســبة  %66فــي عــدد جهــات تقويــم المطابقــة المعتمــدة ليصــل إجمالــي مــا ُ
حقــق المركــز نمـ ً
اعتمــد مــن المركــز

 173جهــة ،حيــث يبرهــن هــذا العــدد علــى كفــاءة المركــز التشــغيلية وقدرتــه علــى اســتيعاب التوســع فــي خدمــات
ً
ـتقبل.
االعتمــاد مسـ
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عن المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة

المجل ــس ه ــو الس ــلطة المهيمن ــة عل ــى ش ــؤون المرك ــز وتصري ــف أم ــوره ،ويتخ ــذ جمي ــع الق ــرارات الالزم ــة

د .ماجد بن عبدهللا القصبي

لتحقي ــق أهداف ــه ف ــي ح ــدود أح ــكام التنظي ــم ،ول ــه بوج ــه خ ــاص م ــا يأت ــي:

رئيس مجلس اإلدارة  -وزير التجارة
د .سعد بن عثمان القصبي

•

إقرار سياسات المركز العامة ،وخططه وبرامجه ،ومراقبة تنفيذها.

•

اعتماد المعايير والمتطلبات ،واالشتراطات الالزمة لتقويم المطابقة.

•

وضع القواعد التنظيمية التي تضمن الحيادية في جميع أعمال المركز.

•

إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه الستكمال اإلجراءات النظامية العتماده.

•

إقرار اللوائح اإلدارية والمالية للمركز -باالتفاق مع وزارة المالية -وغيرها من اللوائح الداخلية.

م .سعود بن راشد العسكر

•

عقـــد برامـــج التعـــاون الفنـــي ،واتفاقيـــات االعتـــراف المتبـــادل بيـــن المركـــز والجهـــات النظيـــرة لـــه

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
أ.عبدهللا بن عبدالعزيز العودة
وزارة التجارة

ً
وفقـــا لإلجـــراءات المعمـــول بهـــا.
فـــي الـــدول األخـــرى،
•

النظـــر فـــي التقاريـــر الدوريـــة التـــي تقـــدم عـــن ســـير العمـــل فـــي المركـــز ،التـــي يرفعهـــا المديـــر

أ.سامي بن سعد الصقر
الهيئة العامة للغذاء والدواء

التنفيـــذي.
•

إقـــرار مشـــروع ميزانيـــة المركـــز ،وحســـابه الختامـــي ،وتقريـــر مراجـــع الحســـابات ،والتقريـــر الســـنوي؛

م .عبدهللا بن علي النعيم
جمعية حماية المستهلك

ً
تمهيـــدا لرفعهـــا؛ بحســـب اإلجـــراءات النظاميـــة المتبعـــة.
•

تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز ،وتحديد أتعابه.

•

تحديد المقابل المالي للخدمات واألعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.

•

تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة -من أعضائه أو من غيرهم -وتحديد مهماتها.

•

الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.

أ .سعود بن محمد الغرابي
ممثل للقطاع خاص
أ .كمال بن عبدالحميد الجهني
ممثل للقطاع خاص
أ .أحمد بن براك الدخيل
ممثل للقطاع خاص
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لجان المجلس
اللجنة التنفيذية:
تقـــوم اللجنـــة التنفيذيـــة بمســـاندة مجلـــس إدارة المركـــز فـــي الوفـــاء بمســـؤوليات
المجلـــس اإلشـــرافية ،بمـــا فـــي ذلـــك دراســـة ومراجعـــة المواضيـــع الرئيســـية والتوصيـــة

أعضاء اللجان

ً
وأيضـــا مســـاعدة المجلـــس
حولهـــا والتـــي تتطلـــب الموافقـــة عليهـــا مـــن المجلـــس،
والمرك ــز بترتي ــب أولوي ــات اجتماع ــات المجل ــس ،وتجهي ــز المواضي ــع ليس ــهل مناقش ــتها
ومـــن ثـــم القـــرار لتكـــن اجتماعـــات المجلـــس ومداوالتـــه فاعلـــة.

لجنة المكافآت والترشيحات:
تقـــوم لجنـــة المكافـــآت والترشـــيحات بتقديـــم الدعـــم والمشـــورة لمجلـــس إدارة المركـــز
بشـــأن المســـائل المتعلقـــة بالموافقـــة علـــى تعيينـــات اإلدارة التنفيذيـــة ،ومراجعـــة
الهيــكل العــام لألجــور والمكافــآت العــام ،ومراجعــة المكافــآت الخاصــة باللجــان المنبثقــة
مـــن المجلـــس بمـــا يتوافـــق مـــع األنظمـــة واللوائـــح المعتمـــدة.

لجنة المراجعة:
تقــوم لجنــة المراجعــة بمســاندة مجلــس إدارة المركــز فــي الوفــاء بمســؤوليات المجلــس
اإلشــرافية بمــا فــي ذلــك التحقــق مــن كفايــة وفاعليــة الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر،
وســـامة ودقـــة وموثوقيـــة التقاريـــر الماليـــة ،وكفايـــة وفاعليـــة واســـتقالل أعمـــال
المراجعـــة الداخليـــة والخارجيـــة ،وااللتـــزام بالمتطلبـــات النظاميـــة والرقابيـــة وقواعـــد
ســـلوك العمـــل.
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مهام المركز

أهداف المركز
•

كفاية جهات تقويم المطابقة.

•

حمايـــة المســـتهلك والحفـــاظ علـــى الصحـــة والســـامة

•

خارجهـــا.

العامـــة.
•

•

رفـــع مســـتوى جـــودة الخدمـــات والمنتجـــات وكفايتهـــا،

ّ
المقوميـــن فـــي
تقديـــم خدمـــات التدريـــب ،وتأهيـــل
مجـــال تقويـــم المطابقـــة.

وزيـــادة الثقـــة بهـــا.
•

اعتمـــاد جهـــات تقويـــم المطابقـــة داخـــل المملكـــة أو

•

التنســـيق مـــع األجهـــزة الحكوميـــة فـــي المملكـــة

من ــح الثق ــة بخدم ــات جه ــات تقوي ــم المطابق ــة ،بم ــا يع ــزز

لتوفيـــر البيانـــات الخاصـــة بجهـــات تقويـــم المطابقـــة

مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي تقديـــم هـــذه الخدمـــات.

واعتمادهـــا.
•

اقتراح األنظمة ذات الصلة بنشاط المركز.

•

االشـــتراك فـــي المنظمـــات والهيئـــات الدوليـــة
واإلقليميـــة ذات العالقـــة ،وتوقيـــع مذكـــرات التفاهـــم
واالتفاقيـــات.

•

االعتـــراف المتبـــادل بشـــهادات اعتمـــاد جهـــات تقويـــم
المطابقـــة.

•

تمثي ــل المملك ــة ف ــي المنظم ــات الدولي ــة واإلقليمي ــة
ذات العالقـــة.

•

إعـــداد الدراســـات والبحـــوث واإلحصـــاءات المتعلقـــة
بنشـــاط المركـــز ،ونشـــرها.
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•

تنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بنشاطه.

•

إعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز ،ونشرها.
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الهيكل التنظيمي
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البنية التحتية للجودة

التعريف الرسمي لالعتماد

هـــي النظـــام الـــذي يشـــمل المؤسســـات (الحكوميـــة والخاصـــة) إلـــى جانـــب السياســـات واألطـــر القانونيـــة

ش ــهادة م ــن ط ــرف ثال ــث (مرك ــز اعتم ــاد) لجه ــة تقوي ــم مطابق ــة تثب ــت بش ــكل رس ــمي كفاءته ــا وحياديته ــا ،واتس ــاق

والتنظيمي ــة ذات الصل ــة والممارس ــات الالزم ــة لدع ــم وتعزي ــز الج ــودة ،والس ــامة ،للس ــلع والخدم ــات ،والعملي ــات.

عملياتهــا فــي أداء أنشــطة تقويــم مطابقــة محــددة.

وتتكـــون البنيـــة التحتيـــة للجـــودة مـــن أربعـــة أعمـــدة رئيســـية:

أثر االعتماد

المواصفـــات :وضـــع واعتمـــاد المواصفـــات القياســـية الســـعودية للســـلع والمنتجـــات والخدمـــات ،وكذلـــك إصـــدار
اللوائـــح المنظمـــة ألنشـــطة تقويـــم المطابقـــة ومنـــح الشـــهادات ،وغيرهـــا.
تقويــم المطابقــة :خدمــات تقويــم المطابقــة (التفتيــش واالختبــار ومنــح الشــهادات للنظــم والمنتجــات والخدمــات)
ســـواء كانـــت هـــذه
الالزمـــة لتقديـــم دليـــل موثـــوق علـــى أن المنتجـــات والخدمـــات تلبـــي متطلبـــات محـــددة
ً
المتطلبـــات اختياريـــة بالمواصفـــات القياســـية أو إلزاميـــة كاللوائـــح الفنيـــة.
االعتم ــاد :التحق ــق م ــن كف ــاءة جه ــات تقوي ــم المطابق ــة لتقدي ــم خدم ــات وأنش ــطة تقوي ــم المطابق ــة والتأك ــد م ــن
كفايته ــا مث ــل :المختب ــرات ،وجه ــات التفتي ــش ،والجه ــات المانح ــة للش ــهادات.
القيـــاس والمعايـــرة :إنشـــاء وحفـــظ معاييـــر القيـــاس الوطنيـــة ،وصيانتهـــا مـــع تحقيـــق مبـــدأ اإلســـناد المترولوجـــي
لنتائـــج القيـــاس فـــي المملكـــة إلـــى وحـــدات النظـــام الدولـــي ( .)SIوذلـــك مـــن خـــال معايـــرة األجهـــزة وأدوات
القيـــاس بأعلـــى مســـتوى مـــن الدقـــة لمختلـــف الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة .يتضمـــن نطـــاق عمـــل القيـــاس ً
كل

ضمـــان الصالحيـــة ،والموثوقيـــة الفنيـــة

تيســـير تـــداول الســـلع والخدمـــات التـــي

واإلداريـــة ،علـــى مســـتوى المكونـــات

تحقـــق مواصفـــات الجـــودة والســـامة ذات

المختلفـــة للمنظومـــة االقتصاديـــة.

الصلـــة.

والصناعـــي.
العلمـــي
مـــن القيـــاس
ّ
ّ

مســـاندة الجهـــات الحكوميـــة فـــي تقليـــل

تقليـــل عيـــوب اإلنتـــاج ،واحتماليـــة فشـــل

حـــاالت االلتبـــاس والغمـــوض عنـــد اتخـــاذ

المنتجـــات ،والخدمـــات.

القـــرارات المتعلقـــة بالصحـــة العامـــة
والبيئـــة.

تعزيز مستويات ثقة ورضا المستهلكين في السلع والخدمات المتاحة بالسوق.
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المصطلح

االعتماد

المصطلح

التعريف
شـــهادة مـــن طـــرف ثالـــث (مركـــز اعتمـــاد) لجهـــة تقويـــم مطابقـــة تثبـــت بشـــكل
رســـمي كفاءتهـــا وحياديتهـــا واتســـاق عملياتهـــا فـــي أداء أنشـــطة محـــددة.

جهات تقويم

جهـــات تقـــوم بالتحقـــق مـــن مطابقـــة أنشـــطة محـــددة مـــن أنشـــطة تقويـــم المطابقـــة

المطابقة

ً
وفقـــا الشـــتراطات فنيـــة محـــددة.

نشاط تقويم
المطابقة
مسؤول اعتماد
الم ِّ
ُ
قيم

قائد فريق التقييم

الم ِّ
ُ
قيم الفني

الخبير الفني

عملية االعتماد
مجال االعتماد
التقييم

النشاط القانوني الذي تقوم به جهة تقويم المطابقة عند التحقق من المطابقة.

تعلي ــق نش ــاط أو أكث ــر م ــن مج ــال االعتم ــاد إذا فش ــلت جه ــة تقوي ــم المطابق ــة ف ــي
تعليق االعتماد

أحد منسوبو المركز المخول إلدارة ملفات جهات تقويم المطابقة.

معيـــن مـــن المجـــاالت المطلـــوب اعتمادهـــا.

سحب االعتماد

ُم ِّ
قيـــم مؤهـــل يكلفـــه المركـــز باإلشـــراف العـــام عـــن أنشـــطة وفريـــق التقييـــم لجهـــة
تقويـــم مطابقـــة محـــددة.
قي ــم مؤه ــل ُم َّ
ُم ِّ
كل ــف م ــن قب ــل المرك ــز ،ولدي ــه معرف ــة مح ــددة وكف ــاءة فني ــة ف ــي مج ــال
االعتمــاد المطلــوب تقييمــه ،ويقــوم بالتقييــم بشــكل مســتقل.
شـــخص مكلـــف مـــن قبـــل المركـــز والـــذي يقـــدم معرفـــة او خبـــرة محـــددة فيمـــا يتعلـــق

شهادة االعتماد

ً
وفقـــا لخطـــة زمنيـــة (تنفيذيـــة) متفـــق عليهـــا.
والحفـــاظ عليـــه

حالة االعتماد منتهي

استمرار االعتماد

تأكيد استمرارية احتفاظ جهة تقويم المطابقة باالعتماد.

ً
مسحوبا.
صالحية االعتماد منتهية وفي هذه الحالة يعتبر
بنـــاء علـــى قـــرار مـــن قبـــل المركـــز
تـــم إلغـــاء االعتمـــاد بنـــاء علـــى طلـــب الجهـــة ،أو
ً
ً
مســـحوبا.
وفـــي هـــذه الحالـــة يعتبـــر

عالمة االعتماد

ه ــي العالم ــة الت ــي يمنحه ــا المرك ــز لجه ــات تقوي ــم المطابق ــة المعتم ــدة ف ــي مج ــال

السعودي

مح ــدد ،ويش ــار له ــا (بعالم ــة المرك ــز).

الحيادية

االستئناف

لجن ــة مس ــتقلة ذات صل ــة بمج ــال اعتم ــاد جه ــة تقوي ــم المطابق ــة ،تق ــوم بمراجع ــة نتائ ــج

منح االعتماد

محـــدد.

حالة االعتماد معلق

بنـــاء علـــى التـــزام جهـــات تقويـــم المطابقـــة للمواصفـــة الدوليـــة والوثائـــق
االعتمـــاد)
ً

التقيي ــم والتوصي ــة بالق ــرار.

هـــي وثيقـــة رســـمية يصدرهـــا المركـــز لجهـــة لجهـــة تقويـــم المطابقـــة فـــي مجـــال

بناء على قرار من قبل المركز.
تم تعليق االعتماد بناء على طلب الجهة ،أو
ً

أنشطة محددة تم منح االعتماد منها.

ً
وفقـــا للمواصفـــات الدوليـــة أو الوثائـــق المرجعيـــة حســـب مجـــال االعتمـــاد.
المطابقـــة،

االعتم ــاد ،أو التقي ــد بقواع ــده ،أو طل ــب طواعي ــة م ــن قب ــل الجه ــة بس ــحب اعتماده ــا.

حالة االعتماد مفعل

حالة االعتماد ملغي

عمليـــة ممنهجـــة ومســـتقلة وموثقـــة يقـــوم بهـــا المركـــز لتحديـــد كفـــاءة جهـــة تقويـــم

إلغـــاء اعتمـــاد المجـــال إذا فشـــلت جهـــة تقويـــم المطابقـــة فـــي االلتـــزام بمتطلبـــات

صالحية االعتماد سارية المفعول.

بنطـــاق االعتمـــاد المطلـــوب تقييمـــه ،وال يقـــوم بالتقييـــم بشـــكل مســـتقل.
عمليـــة مصممـــة ومتســـقة وموضوعيـــة مـــن تقديـــم الطلـــب وحتـــى منـــح االعتمـــاد

االلتــزام بمتطلبــات االعتمــاد ،أو التقيــد بقواعــده ،أو طلــب طواعيــة مــن قبــل الجهــة
ً
جزئي ــا.
لتعلي ــق االعتم ــاد كام ـ ًـا أو

شـــخص مؤهـــل يكلفـــه المركـــز فـــي مهـــام تقييـــم جهـــة تقويـــم مطابقـــة فـــي مجـــال

منح االعتماد لجهة تقويم المطابقة في مجال محدد.
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االلتــزام بمتطلبــات االعتمــاد ،أو التقيــد بقواعــده ،أو طلــب طواعيــة مــن قبــل الجهــة
بتقلي ــص مج ــال االعتم ــاد.

اإللزاميـــة األخـــرى.
لجنة اتخاذ القرار

إضافة نشاط جديد أو أكثر إلى المجال المعتمد.
إلغـــاء نشـــاط أو أكثـــر مـــن مجـــال االعتمـــاد إذا فشـــلت جهـــة تقويـــم المطابقـــة فـــي

تقليص مجال االعتماد

يتخـــذ المركـــز قـــرار االعتمـــاد (منـــح أو اســـتمرار أو توســـيع أو تقليـــص أو تعليـــق أو ســـحب
قرار االعتماد

توسيع مجال االعتماد

التعريف

اللجنة االستشارية

المركز السعودي لالعتماد

التقرير السنوي

1443-1442هـ ٢٠٢١ /م

1443-1442هـ ٢٠٢١ /م

الموضوعي ــة وع ــدم وج ــود تع ــارض ف ــي المصال ــح يؤث ــر بش ــكل س ــلبي عل ــى أنش ــطة
المرك ــز وج ــودة مخرجات ــه.
طل ــب جه ــة تقوي ــم المطابق ــة بإع ــادة النظ ــر ف ــي ق ــرار طل ــب يتعل ــق باعتماده ــا ف ــي
مج ــال مح ــدد.
مجموعـــة مـــن المختصيـــن ،مـــن داخـــل المركـــز أو خارجـــه ،معنيـــون بتقديـــم توصيـــات
بشـــأن السياســـات واإلجـــراءات المتعلقـــة بأنشـــطة االعتمـــاد.
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اسم المواصفة
ISO/IEC 17011

المتطلبات العامة

ألجهزة االعتماد

ISO/IEC 17025

المتطلبات العامة
لكفاءة مختبرات

اسم المواصفة

وصف المواصفة
المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  ) ISO/IEC 17011هـــي متطلبـــات الكفـــاءة والتشـــغيل
المتســـق ،وحياديـــة مراكـــز االعتمـــاد التـــي تقـــوم بتقييـــم واعتمـــاد جهـــات تقويـــم
المطابقـــة.
المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  ) ISO/IEC 17025هـــي متطلبـــات تـــم إعدادهـــا لتوضيـــح
متطلبـــات اعتمـــاد مختبـــرات الفحـــص والقيـــاس والمعايـــرة الفنيـــة واإلداريـــة ،وتهـــدف

ISO/IEC 17020

المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  ،) ISO/IEC 17020هـــي متطلبـــات تـــم تـــم إعدادهـــا

التفتيش

ISO/IEC 17021-

1:2015

متطلبات اعتماد
جهات منح

المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  ) ISO/IEC 17065هـــي متطلبـــات تـــم إعدادهـــا لنظـــام

المنتجات

والعمليات

الغذاء

يمنـــح الثقـــة لجميـــع األطـــراف المهتمـــة بـــأن المنتـــج ،أو العمليـــة ،أو الخدمـــة ،تفـــي
بالمتطلبـــات المحـــددة.

متطلبات اعتماد
جهات منح

الشهادات لألفراد.

ISO/IEC 27001
نظم إدارة أمن
المعلومات

لجمي ــع األط ــراف المهتم ــة ب ــأن الخدم ــات أو العملي ــات تف ــي بالمتطلب ــات المح ــددة له ــا.

ISO 13485

نظم إدارة الجودة
لألجهزة الطبية

المواصف ــة القياس ــية الدولي ــة (  ) ISO 50001ه ــي تمطلب ــات ت ــم إعداده ــا لنظ ــام اإلدارة
ISO 50001

نظم إدارة الطاقة

الطاق ــة الكافي ــة واس ــتهالكها واس ــتخدامها بأفض ــل كف ــاءة ممكن ــه.
ISO 15189

متطلبات اعتماد

المختبرات الطبية
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المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  ) ISO 15189هـــي متطلبـــات تـــم إعدادهـــا لنظـــام إدارة
ُ
ً
ّ
عـــدت
عالميـــا والتـــي أ
الجـــودة المختبـــرات الطبيـــة ،المعيـــار الدولـــي المعتـــرف بـــه

الجـــودة هـــي مجموعـــة مـــن السياســـات والعمليـــات واإلجـــراءات الالزمـــة لتخطيـــط
وتنفي ــذ وتقدي ــم (المنتج ــات  /الخدم ــات) به ــدف التأك ــد م ــن ق ــدرة المنش ــأة عل ــى الوف ــاء
بمتطلب ــات العم ــاء ،ويعم ــل نظ ــام إدارة الج ــودة عل ــى ترس ــيخ مب ــدأ التحس ــين المس ــتمر

إدارة البيئـــة ،التـــي تمكـــن للمؤسســـة اســـتخدامه لتحســـين أدائهـــا البيئـــي ،مخصـــص
لالســـتخدام مـــن قبـــل منظمـــة تســـعى إلدارة مســـؤولياتها البيئيـــة بطريقـــة منهجيـــة

المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  ) ISO 22000هـــي متطلبـــات تـــم إعدادهـــا لنظـــم إدارة
ســـامة الغـــذاء وهـــي مجموعـــة مـــن سياســـات وإجـــراءات الضبـــط الواجـــب تنفيذهـــا
لتأكيـــد وجـــود عمليـــات تســـتطيع الوفـــاء بمتطلبـــات العميـــل والمتطلبـــات التشـــريعية
الخاصـــة بســـامة الغـــذاء.
المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  ) ISO/IEC 27001هـــي متطلبـــات تـــم إعدادهـــا لنظـــم
إدارة أمـــن المعلومـــات هـــي نظـــام إدارة أمـــن المعلومـــات بشـــكل معتمـــد وتطبيقـــه،
والحفـــاظ عليـــه وتحســـينه باســـتمرار ،ضمـــن أطـــر عمليـــة ممـــا يســـمح بالحفـــاظ علـــى
البيانـــات الحساســـة والســـرية بشـــكل آمـــن.

الجـــودة لألجهـــرة الطبيـــة ،هـــو نظـــام جـــودة للمنشـــآت التـــي تقـــوم بإنتـــاج أجهـــزة
طبي ــة أو كل مال ــه عالق ــة بالجان ــب الطب ــي م ــن مس ــتلزمات ،وه ــو نظ ــام ج ــودة عالم ــي
معتـــرف ،ويتطلـــب تحديـــد المتطلبـــات التنظيميـــة وإدارة المخاطـــر وضوابـــط المورديـــن،
كمـــا يتطلـــب كذلـــك تحديـــد عمليـــات التصميـــم والتصنيـــع واإلنتـــاج.

ف ــي مج ــال الطاق ــة عندم ــا تق ــوم الجه ــة بتطبيق ــه يك ــون ذل ــك ع ــن طري ــق إط ــار عم ــل

محـــدد يضمـــن لهـــا تحقيـــق التحســـن ًالمســـتمر فـــي إدارة الطاقـــة ،وهـــذا يشـــمل توفيـــر

مذب ــوح عل ــى الطريق ــة اإلس ــامية

المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  ) ISO 13485هـــي متطلبـــات تـــم إعدادهـــا لنظـــام إدارة

المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  ) IS/IEC 17024هـــي متطلبـــات تـــم إعدادهـــا لتوضيـــح
العتمــاد جهــات منــح شــهادات األفــراد الفنيــة واإلداريــة ،والتــي تهــدف إلــى منــح الثقــة

وتثبـــت توافقـــه مـــع الشـــريعة اإلســـامية بحيـــث يكـــون المنتـــج مـــن مصـــدر مشـــروع أو

تســـاهم فـــي الركيـــزة البيئيـــة لالســـتدامة.

نظم إدارة سالمة

والخدمات

ISO/IEC 17024

ISO 14001

نظم إدارة البيئة

ISO 22000

الجهـــات المانحـــة لشـــهادات مطابقـــة المنتجـــات ،والعمليـــات ،والخدمـــات ،هـــو نظـــام

الثقـــة فـــي جـــودة خدماتهـــا التـــي تقـــوم بتقديمهـــا .وهـــذه الشـــهادات تجيـــز المنتـــج

المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  ) ISO 14001هـــي متطلبـــات تـــم إعدادهـــا لنظـــام

تهـــدف إلـــى منـــح الثقـــة لجميـــع األطـــراف المهتمـــة بـــأن الخدمـــات أو العمليـــات تفـــي

ISO/IEC 17065

الكف ــاءة الفني ــة للجه ــات المانح ــة لش ــهادات الح ــال مم ــا يمن ــح عم ــاء ه ــذه الجه ــات

للخدمـــات والمنتجـــات المقدمـــة.

متطلب ــات اعتم ــاد جه ــات من ــح ش ــهادات نظ ــم إدارة الج ــودة الفني ــة واإلداري ــة ،والت ــي

متطلبات اعتماد
لشهادات

نظم إدارة الجودة

الثق ــة ف ــي أعم ــال التفتي ــش ،وتحس ــين قدرته ــا عل ــى إص ــدار تقاري ــر دقيق ــة ومضمون ــة.
المواصف ــة القياس ــية الدولي ــة ( ،) ISO/IEC 17021-1ه ــي متطلب ــات ت ــم إعداده ــا لتوضي ــح

المواصفــة القياســية الخليجيــة (  ) GSO 2055-2هــي متطلبــات تــم إعدادهــا للتحقــق مــن

المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  ) ISO 9001هـــي متطلبـــات تـــم إعدادهـــا لنظـــم إدارة

لتوضيـــح متطلبـــات اعتمـــاد جهـــات التفتيـــش الفنيـــة واإلداريـــة ،وتهـــدف إلـــى إعطـــاء

بالمتطلبـــات المحـــددة لهـــا.

الجهات المانحة

الحالل

ISO 9001

الشهادات لنظم
ادارة الجودة

إصدار شهادات

إل ــى إعط ــاء الثق ــة ف ــي أعم ــال المختب ــرات وتحس ــين قدرته ــا عل ــى إص ــدار نتائ ــج دقيق ــة

الفحص والمعايرة

العتماد جهات

المتطلبات

واالشتراطات

العامة لجهات

ومضمونـــة.

المتطلبات العامة

GSO 2055-2

وصف المواصفة

المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  )ISO 45001هـــي متطلبـــات تـــم إعدادهـــا لنظـــام إدارة
ISO 45001

نظام إدارة الصحة

والسالمة المهنية

ّ
يمك ــن المنش ــآت بمختل ــف صوره ــا م ــن توفي ــر
الصح ــة والس ــامة المهني ــة ،ه ــو نظ ــام
أماكـــن عمـــل صحيـــة وآمنـــة ،وذلـــك بتقديـــم منظومـــة متكاملـــة للوقايـــة مـــن إصابـــات
العمـــل ،والوقايـــة مـــن األمـــراض المؤثـــرة علـــى الصحـــة .واســـتخدامها بأفضـــل كفـــاءة
ممكنـــة.

ً
نظام ــا للج ــودة يه ــدف إل ــى إعط ــاء الثق ــة ف ــي أعم ــال
للمختب ــرات الطبي ــة لك ــي تنف ــذ
المختبـــرات الطبيـــة وتحســـين قدرتهـــا علـــى إصـــدار نتائـــج دقيقـــة ومضمونـــة.
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استراتيجية المركز

تـــم إقـــرار اســـتراتيجية المركـــز فـــي االجتمـــاع الخامـــس لمجلـــس إدارة المركـــز يـــوم األربعـــاء 1442/9/9هـــ الموافـــق
2021/4/21م برئاســـة معالـــي وزيـــر التجـــارة رئيـــس مجلـــس إدارة المركـــز ،وتـــم فـــي االســـتراتيجية تحديـــد التموضـــع
االس ــتراتيجي ،وتطوي ــر الرؤي ــة والرس ــالة والقي ــم .كم ــا ت ــم تحدي ــد خم ــس ركائ ــز اس ــتراتيجية للمرك ــز تش ــكل المب ــادئ
ً
ً
ـتراتيجيا ينبث ــق منه ــا  16مؤش ـ ًـرا ،و  14مب ــادرة،
هدف ــا اس ـ
التوجيهي ــة الس ــتراتيجية المرك ــز ف ــي المس ــتقبل ،وتطوي ــر 11
ً
ً
اســـتراتيجيا .حيـــث مـــر مشـــروع إعـــداد الخطـــة االســـتراتيجية بأربـــع مراحـــل وهـــي:
مشـــروعا
و33

•

التحقق من صحة أهداف المشروع

وتطلعات أصحاب المصلحة.

•

خط األساس للمركز ،والتحقق من

التوافق مع رؤية .2030

•

•

استخالص الدروس المستفادة من

مراكز االعتماد اإلقليمية والعالمية.

•

إجراء تحليل الوضع الراهن ()SWOT

وتحديد الثغرات.

تحديد التموضع االستراتيجي للمركز ،وتطوير الرؤية والرسالة والقيم

واألهداف االستراتيجية.

•

تطوير المبادرات االستراتيجية ،ومؤشرات األداء الرئيسية ،والميزانية

شاملة التكاليف واإليرادات لتحقيق االستدامة المالية.

تطوير
خطة التنفيذ

32

•

تطوير نماذج األعمال والتشغيل والعمليات الرئيسية الدائمة.

•

تطوير نماذج الحوكمة وخطة التوافق المؤسسي.

•

تطوير الهيكل التنظيمي للمركز مع خطة الموارد البشرية.

•

تطوير خطة تنفيذ االستراتيجية للسنوات الخمس القادمة.

•

تطوير خطة التواصل والمشاركة الداخلية والخارجية.
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الركائز االستراتيجية

رؤية المركز
المســاهمة في الوصـــــول بمنظومـــــة الجـــــودة فـــــي المملكـــــة العربيـــــة السعوديـــــة إلـــــى أفضل
ً
عالميـــا فـــي .2030
عشـــر دول

رسالة المركز
تقديـــــم خدمـــــات اعتمـــاد مبتكـــــرة وموثوقـة ،بالشـــراكة مع الجهـــات فـــــي منظومــــــة الجــــــودة،

•

تعزيز الوعي بأهمية االعتماد والجودة في جميع القطاعات.

•

االرتقاء بترتيب المملكة في المؤشر العالمي للجودة في محور االعتماد.

ً
ً
ودولي ــا لالرتق ــاء بتنافس ــية االقتص ــاد الوطن ــي ،وتعزي ــز التج ــارة الخارجي ــة.
محلي ــا

قيم المركز
ّ
التميز

المصداقية

الشراكة

االبتكار

•

ً
ً
وعالميا.
إقليميا
زيادة القدرة التنافسية للمركز

•

زيادة عدد جهات تقويم المطابقة المعتمدة.

•

تحسين تجربة المستفيد من خدمات المركز.

التركيز على الموظفين والعمالء

•

تحقيق االعتراف الدولي ،وتعزيز المكانة الدولية للمركز من خالل المشاركة في أنشطة
االعتماد اإلقليمية والدولية.

•

ّ
المقيمين والخبراء الفنيين (المتعاونين) ،وتدريبهم واالحتفاظ بهم لدعم أعمال
استقطاب
المركز.

34

•

تطوير القدرات المتخصصة في مجال االعتماد والجودة.

•

توجيه المركز نحو االستدامة المالية.

•

تحسين إجراءات وعمليات خدمات المركز.

•

تأسيس بنية رقمية لتلبية االحتياجات الداخلية ،واحتياجات العمالء.
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المؤشرات والمستهدفات

المبادرات االستراتيجية
تعزيز البنية التحتية للجودة
•

•

تنظي ــم فعالي ــات ،وحم ــات توعي ــة ح ــول االعتم ــاد
والجـــودة.
الشـــراكات مـــع الجهـــات ذات العالقـــة ،لتعزيـــز

اإلقليميـــة والدوليـــة.

تطويـــر وتقديـــم برامـــج تدريـــب عامـــة للمهتميـــن
باالعتمـــاد والجـــودة.

•

العمـــل مـــع الجهـــات األكاديميـــة ،والمراكـــز
البحثيـــة إلنتـــاج ونشـــر دراســـات وبحـــوث عـــن
االعتمـــاد

والجـــودة.

ريادة االعتماد
•

•

الحصـــول علـــى االعتـــراف الدولـــي ،واالشـــتراك
فـــي اللجـــان الفنيـــة التابعـــة للمنظمـــات

البنيـــة التحتيـــة للجـــودة.
•

االعتراف اإلقليمي والدولي

تطوي ــر خدم ــات وخط ــط اعتم ــاد تلب ــي احتياج ــات
الســـوق ،والقطاعـــات ذات األولويـــة فـــي
ا لمملكـــة .

•

التحسين المستمر لعمليات االعتماد.

•

قياس وتحسين تجربة المستفيد.

•

مؤشرات األداء االستراتيجية

الشراكات مع جهات االعتماد النظيرة.

تطوير القدرات الفنية
•

ّ
المقيميـــن
اســـتقطاب الكفـــاءات الفنيـــة مـــن
والخبـــراء المتعاونيـــن.

•

تدري ــب وتأهي ــل كف ــاءات متخصص ــة ف ــي مج ــال
االعتمـــاد والجـــودة.

ّ
التميز التشغيلي
•

توجه المركز نحو االستدامة المالية.

•

ّ
فاعلية وكفاءات أعمال المركز.
رفع مستوى

•

تطوي ــر تقني ــة المعلوم ــات ،والخدم ــات الرقمي ــة
للمركـــز.

مؤشرات األداء التشغيلية

ّ
تمكن مشاريع أخرى من النجاح
مشاريع

مشاريع ذات مكتسبات سريعة
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مؤشرات األداء االستراتيجية ٢٠٢١م

ً
وفقا لخدمات المركز ٢٠٢١م
إجمالي الجهات المعتمدة

إجمالي طلبات االعتماد في ٢٠٢١م

نسبة نمو الجهات المعتمدة ()٢٠٢١-٢٠١٨
173

إجمالي قرارات االعتماد خالل عام ٢٠٢١م

104
99
86
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إجمالي زيارات التقييم

تغطيات خدمات المركز لمناطق المملكة ()٢٠٢١-٢٠٢٠
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مشروع إعداد مسودة نظام سعودي لالعتماد
ً
ً
وطنيـــا يحـــدد األدوار والمســـؤوليات
مرجعـــا
أحـــد المشـــاريع االســـتراتيجية ،ويهدف إلـــى تطويـــر نظـــام ليكـــون
التنظيميـــة ،والتنفيذيـــة ،والفنيـــة لجميـــع القطاعـــات ذات العالقـــة ،ومخطـــط إصـــدار مســـودة النظـــام الســـعودي
لالعتمـــاد والمتوقـــع إنجـــازه فـــي الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 2022م.

معالم المشروع

الركيزة االستراتيجية األولى
تعزيز البنية التحتية للجودة

األهداف االستراتيجية
•

تعزيز الوعي بأهمية االعتماد والجودة في جميع القطاعات.

•

االرتقاء بترتيب المملكة في المؤشر العالمي الجودة.

•

تحليل الوضع الراهن لألنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العالقة وإجراء المسوحات ،واستقصاء اآلراء.

•

المقارنة المعيارية مع أنظمة اعتماد نظيرة في دول إقليمية وعالمية ،وتحليل الفجوة.

•

إعداد وصياغة مسودة نظام االعتماد السعودي وتحكيمه ،مع إشراك الجهات ذات العالقة.

•

إعداد مسودة النظام واتساقه مع األنظمة ذات العالقة.

•

التعديل و مراجعة المالحظات على النظام ،حتى إقراره من الجهة المشرعة بشكل نهائي.

المخرجات

المبادرات االستراتيجية
•

تنظيم فعاليات وحمالت توعية حول االعتماد والجودة.

•

الشراكات مع الجهات ذات العالقة لتعزيز البنية التحتية للجودة.

•

تطوير وتقديم برامج تدريب عامة للمهتمين باالعتماد والجودة.

•

العمل مع الجهات األكاديمية والمراكز البحثية ،إلنتاج ونشر دراسات وبحوث عن االعتماد والجودة.

•

وثيقة تحليل الوضع الراهن لألنظمة واللوائح ذات العالقة ونتائج المسوحات ،واستقصاء اآلراء.

•

تقرير تحليل الفجوة ،والمقارنة المعيارية مع أنظمة اعتماد نظيرة في الدول اإلقليمية والدولية.

•

وثيقة مسودة نظام االعتماد السعودي وتحكيمه ،مع إشراك الجهات ذات العالقة.

المشاريع ذات العالقة
•
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مشروع إعداد مسودة نظام سعودي لالعتماد.

المركز السعودي لالعتماد

التقرير السنوي

1443-1442هـ ٢٠٢١ /م

1443-1442هـ ٢٠٢١ /م

45

الشراكات المحلية

اللقاءات والورش التوعوية

ً
تماشـــيا مـــع جهـــود الدولـــة المباركـــة ،فـــي حمايـــة المســـتهلك والحفـــاظ علـــى الصحـــة والســـامة العامـــة ،مـــن

أق ــام المرك ــز ف ــي إط ــار جه ــوده المتنوع ــة لرف ــع الوع ــي ح ــول مفه ــوم االعتم ــاد ،وأهميت ــه مجموع ــة م ــن ال ــورش

خ ــال اعتم ــاد جه ــات تقوي ــم المطابق ــة ف ــي المملك ــة ،ح ــرص المرك ــز عل ــى تعزي ــز التع ــاون والتنس ــيق م ــع الجه ــات

واللق ــاءات والحم ــات التوعوي ــة ،وم ــن أهمه ــا:

الحكوميـــة ذات العالقـــة ،والقطاعـــات المختلفـــة ،والعمـــل المشـــترك مـــن خـــال:

•

ُ
وكم َق ّيمين خارجيين في مجاالت اعتماد جهات تقويم المطابقة.
١لمشاركة في لجان االعتماد لدى المركز،

•

تأهيل الكفاءات الوطنية في مجال االعتماد ،وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

•

المشــاركة فــي البرامــج التدريبيــة ،والمعــارض والنــدوات والمؤتمــرات ،والملتقيــات وورش العمــل ،التــي يتــم
تنظيمهــا فــي المجــاالت المشــتركة.

•

إقامــة الــدورات والملتقيــات التدريبيــة ،وورش العمــل المتخصصــة ،والمســاهمة فــي نقــل المعرفــة الفنيــة
والمهنيــة ،فــي المجــاالت ذات العالقــة.

•

التعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العالقة.

ومن أهم الجهات التي تم عقد شراكات معها في عام 2021م
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ملخص تفاعل منصات التواصل االجتماعي

اليوم العالمي لالعتماد
يعـــد نشـــر الوعـــي فـــي مجـــال االعتمـــاد مـــن األولويـــات
التـــي حـــرص المركـــز علـــى التركيـــز عليهـــا ،وشـــارك

٣،٩٧١،٦٨٨




المرك ــز دول العال ــم االحتف ــاء بالي ــوم العالم ــي لالعتم ــاد

٢٣٣،٨٣١

٢٢،٤١٦

٣٣٢

مجمـــوع عـــدد مـــرات ظهـــور

مجمـــوع عـــدد زيـــارات

مجمـــوع عـــدد المتابعيـــن الجـــدد

مجم ــوع ع ــدد المنش ــورات خ ــال

حســـابات المركـــز خـــال عـــام

صفحـــات المركـــز خـــال

خـــال عـــام ٢٠٢١م

ع ــام ٢٠٢١م

٢ ٠٢ ١م

عـــام ٢٠٢١م

الـــذي يصـــادف التاســـع مـــن شـــهر يونيـــو كل عـــام
لتســـليط الضـــوء علـــى أهميـــة االعتمـــاد والتوعيـــة بـــه
C

M

أرقام المركز على منصة تويتر

Y

بوصف ــه نش ـ ً
ً
مختص ــا ف ــي تدعي ــم العملي ــة الصناعي ــة
ـاطا

CM

MY

CY

CMY

K

واالقتصادي ــة ،والرق ــي بج ــودة اإلنت ــاج ومتطلب ــات حماي ــة

٣،٢٩٤،٠١٩

المســـتهلك والحفـــاظ علـــى الصحـــة والســـامة.

ع ــدد م ــرات ظه ــور حس ــاب المرك ــز

ّ
منص ــة تويت ــر لع ــام ٢٠٢١م
عل ــى

١٤٥،١٩٣

إصدارات المركز

ع ــدد زي ــارات حس ــاب المرك ــز عل ــى

ّ
منص ــة تويت ــر لع ــام ٢٠٢١م

أطلــق المركــز باكــورة إصداراتــه بترجمــة كتــاب «ضمــان

١،٩١٥

الجــودة للوصــول لألســواق العالميــة» وهــو مــن إصدارات

مجمـــوع عـــدد المتابعيـــن الجـــدد

البنــك الدولــي ،والــذي يشــرح االعتمــاد بالشــكل العلمــي

لعـــام ٢٠٢١م

ويســاعد هــذا الكتــاب الجهــات ذات العالقــة علــى تحليــل
وتقييــم نظــام البنيــة التحتيــة للجــودة بشــكل شــامل،

أرقام المركز على منصة لينكدإن

كمــا يقــدم نظــرة عامــة للممارســات الدوليــة فــي هــذا
المجــال ،باإلضافــة إلــى التوصيــات المتعلقــة بإصالحــات
البنيــة التحتيــة للجــودة والدعــم لتلــك اإلصالحــات

159,897

والتطويــر الــازم للقــدرات ،ويضــم الكتــاب ثالثــة فصــول

ع ــدد م ــرات ظه ــور حس ــاب المرك ــز

ّ
منص ــة لينك ــدإن لع ــام ٢٠٢١م
عل ــى

رئيســية ،ففــي الفصــل األول يتحــدث عــن أهميــة إصــاح
البنيــة التحتيــة للجــودة وتقديــر الحاجــة لذلــك ،ويشــرح

٨٩،١٩٣

الفصــل الثانــي العناصــر األساســية للبنيــة التحتيــة

ع ــدد زي ــارات حس ــاب المرك ــز عل ــى
ّ
منصـــة لينكـــدإن لعـــام ٢٠٢١م

للجــودة (المعاييــر ،القيــاس ،االعتمــاد ،تقويــم المطابقــة)
باإلضافــة إلــى اللوائــح الفنيــة ،ويتنــاول الفصــل الثالــث

٢١،٩٠٢

أدوات تشــخيص البنيــة التحتيــة للجــودة ،كمــا يســلط

مجمـــوع عـــدد المتابعيـــن الجـــدد
لعـــام ٢٠٢١م

الضــوء علــى المراقبــة والتقييــم.
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برنامج تحديد وتطوير مجاالت جديدة لنطاق االعتماد تغطي القطاعات ذات األولوية
واللوائح الفنية
يهـــدف هـــذا البرنامـــج إلـــى تحديـــد القطاعـــات ذات األولويـــة فـــي المملكـــة لتقديـــم خدمـــات االعتمـــاد لجهـــات
تقويـــم المطابقـــة ،وفـــي عـــام 2021م أطلـــق المركـــز أربعـــة مجـــاالت جديـــدة وهـــي:

الركيزة االستراتيجية الثانية
ريادة االعتماد

األهداف االستراتيجية:
•

ً
ً
وعالميا.
إقليميا
زيادة القدرة التنافسية للمركز

•

زيادة عدد جهات تقويم المطابقة المعتمدة.

•

تحسين تجربة المستفيد من خدمات المركز.

اعتماد جهات التفتيش على كود البناء السعودي

المبادرات االستراتيجية :
•

تطوير خدمات وخطط اعتماد تلبي احتياجات السوق والقطاعات ذات األولوية في المملكة.

•

التحسين المستمر لعمليات االعتماد.

•

قياس وتحسين تجربة المستفيد.

اعتماد جهات منح الشهادات للحالل

المشاريع ذات العالقة
•

برنامج تطوير مجاالت جديدة لنطاق االعتماد تغطي القطاعات ذات األولوية واللوائح الفنية.

•

مشروع إعداد مسودة نظام سعودي لالعتماد.

•

مشروع قياس وتحسين تجربة العميل.

اعتماد جهات منح الشهادات لنظم إدارة سالمة األغذية

اعتماد جهات منح الشهادات لنظم إدارة الجودة
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الجهات المعنية بالخدمة:
•

جميع مختبرات الفحص والمعايرة القائمة بذاتها.

•

المختبرات داخل المصانع وشركات األغذية وشركات النفط.

•

المختبرات الخاصة والحكومية والمعنية بتنفيذ االختبارات.

•

المختبرات المهتمة بالحصول على اعتماد وتوثيق لنتائج االختبار والمعايرة الصادرة منها.

•

المختبرات الطبية القائمة بذاتها.

مختبرات الفحص
•

الغذائية والزراعية.

•

المواد العامة.

•

الكهربائية واإللكترونية.

•

النسيج.

•

التشييد والبناء.

•

الكيميائية والبترولية.

•

الميكانيكية والمعدنية.

مختبرات المعايرة

هـــو التحقـــق مـــن الكفـــاءة الفنيـــة للمختبـــر ألداء أنـــواع محـــددة مـــن اختبـــارات الفحـــص والقيـــاس والمعايـــرة فـــي
مج ــال مح ــدد مث ــل :مختب ــرات فح ــص المنتج ــات الكهربائي ــة ،والكيميائي ــة ،والبترولي ــة ،والتش ــييد والبن ــاء ،ومختب ــرات

•

قياسات الكتلة.

•

القياسات الحرارية.

القي ــاس والمعاي ــرة ،وغيره ــا م ــن المج ــاالت.

•

قياسات الضوء.

•

القياسات الكهربائية.

ً
طبقـــا للمواصفـــة القياســـية الدوليـــة (ISO/IEC 17025
ويقـــوم المركـــز باعتمـــاد المختبـــرات بجميـــع مجاالتهـــا،

•

قياسات الوقت والتردد.

•

قياسات األطوال.

•

القياسات الكيميائية.

ً
طبق ــا للمواصف ــة
المتطلب ــات العام ــة لكف ــاءة مختب ــرات الفح ــص والمعاي ــرة) ،وكذل ــك اعتم ــاد المختب ــرات الطبي ــة،

أرقام وإحصاءات

القياســـية الدوليـــة ( ISO 15189متطلبـــات اعتمـــاد المختبـــرات الطبيـــة) ،ممـــا يمنـــح عمـــاء هـــذه المختبـــرات الثقـــة
فـــي جـــودة خدماتهـــا التـــي تقـــوم بتقديمهـــا.

104

ويتم خالل عملية االعتماد التحقق من:

62
129

•

كفاءة الكوادر الفنية واإلدارية.

•

توفر ومالءمة التجهيزات ،والمعدات المستخدمة بالمختبر.

•

توفر إجراءات كافية لضبط الجودة وضمان الجودة.

17,563

•

وجود ممارسات مالئمة في أخذ العينة.

19,063

•

توفر إجراءات موثقة لعمل االختبارات.

•

توفر بيئة اختبار مناسبة.

54

233
151

2,966
4,604
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الجهات المعنية بالخدمة:
•

الجهات التي تقوم بأعمال التفتيش.

•

هيئات التفتيش الخاصة أو الحكومية.

•

منشآت العمليات الميدانية عن بعد وعمليات التفتيش المؤقتة.

مجاالت التفتيش
• الرافعة المتحركة

• االختبار الال تالفي

• الرافعة العلوية

• الشاحنات المقطورة

• الرافعة البرجية

• الشاحنات تعبئة سفلية

• كود البناء الكهربائي

• الرافعة الجيب

• الرافعات الهيدروليكية

• كود البناء الميكانيكي

• الرافعة الساحلية

• تصنيف ورش إصالح

• كود البناء للحماية من

• الرافعة الشوكية

المركبات

• الفعاليات الحية

• الفحص الدوري

• مدن المالهي

هـــو التحقـــق مـــن الكفـــاءة الفنيـــة ،لجهـــات التفتيـــش ألداء أنـــواع محـــددة مـــن خدمـــات التفتيـــش المختلفـــة مثـــل:
التفتي ــش عل ــى المصاع ــد والس ــالم ،والتفتي ــش عل ــى م ــدن الماله ــي ،وغيره ــا م ــن خدم ــات التفتي ــش الت ــي تقدمه ــا
ً
طبقـــا للمواصفـــة القياســـية الدوليـــة (ISO/IEC 17020
هـــذه الجهـــات ،ويقـــوم المركـــز باعتمـــاد جهـــات التفتيـــش

للسيارات

• أنظمة التهوية

• الخزانات البترولية

والتكييف

• الخزانات الساحلية
• حواجز الحماية
للشاحنات
• الناقالت البترولية
• األنابيب

الحريق
• الساللم المتحركة

• خزانات الضغط

• السقاالت

والمبادالت

• المصاعد

• السيارات المستوردة

• اإلنشاءات الحديدية

• الحرارية

• أنظمة مكافحة الحريق

• األنظمة الكهربائية

• خزانات السفن

أنظمة القياس والمعايرة

• اللحام

• محوالت الكهرباء

• معايرة محطات الوقود

المتطلب ــات العام ــة العتم ــاد جه ــات التفتي ــش) مم ــا يمن ــح عم ــاء جه ــات التفتي ــش الثق ــة ف ــي ج ــودة خدماته ــا الت ــي

أرقام وإحصاءات

تقـــوم بتقديمهـــا.

38
ويتم خالل عملية االعتماد التحقق من:

11

•

كفاءة الكوادر الفنية واإلدارية.

23

•

توفر ومالءمة التجهيزات والمعدات المستخدمة في جهات التفتيش.

82

•

توفر إجراءات كافية لضبط الجودة وضمان الجودة.

21

•

وجود ممارسات مالئمة أثناء عمليات التفتيش.

570

•

توفر إجراءات موثقة لطرق التفتيش.

1500

•

توفر البيئة المناسبة للقيام بعمليات التفتيش.

581
1743
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الجهات المعنية بالخدمة:
•

الجهات التي تقوم بمنح الشهادات إلدارة نظم الجودة في القطاع الحكومي أو الخاص.

•

الجهات التي تقوم بمنح الشهادات للمنتجات أو العمليات أو الخدمات في القطاع الحكومي والخاص.

•

الجهات التي تقوم بمنح الشهادات لألفراد في القطاع الحكومي أو الخاص.

ً
طبقا المواصفة الدولية( ISO/IEC 17021
يتم اعتماد جهات منح الشهادات لنظم إدارة الجودة
 ) 1:2015في كل من المجاالت التالية:
•

نظم إدارة الجودة ( ) ISO 9001

•

نظم إدارة البيئة ( ) ISO 14001

•

نظم إدارة سالمة الغذاء ()ISO 22000

•

نظم إدارة أمن المعلومات ()ISO/IEC 27001

•

نظم إدارة الجودة لألجهزة الطبية ( ) ISO 13485

هــو التحقــق مــن الكفــاءة الفنيــة للجهــات المانحــة للشــهادات فــي مجــاالت متنوعــة مثــل :نظــم اإلدارة ،وشــهادات

•

نظم إدارة الطاقة ( ) ISO 50001

المنتجــات ،أو الخدمــات ،أو العمليــات ،ممــا يمنــح عمــاء هــذه الجهــات الثقــة فــي جــودة خدماتهــا التــي تقــوم

•

نظم إدارة الصحة والسالمة المهنية ( ) ISO 45001

بتقديمهــا .ويقــوم المركــز باعتمــاد هــذه الجهــات مــن خــال المواصفــة الخاصــة بــكل مجــال مثــل :منــح الشــهادات
ً
طبقــا للمواصفــة الدوليــة ( ISO/IEC 17021-1:2015متطلبــات اعتمــاد جهــات منــح الشــهادات
لنظــم إدارة الجــودة

أرقام وإحصاءات

ً
طبقــا للمواصفــة الدوليــة (ISO/IEC 17065
لنظــم ادارة الجــودة)  ،ومنــح شــهادات المنتجــات والخدمــات والعمليــات
متطلبــات اعتمــاد الجهــات المانحــة لشــهادات للمنتجــات والعمليــات والخدمــات) ،وكذلــك منــح شــهادات الكفــاءة
ً
طبقــا للمواصفــة الدوليــة ( ISO/IEC 17024متطلبــات اعتمــاد جهــات منــح الشــهادات لألفــراد).
لألفــراد

ويتم خالل عملية االعتماد التحقق من:
•

كفاءة الكوادر الفنية واإلدارية.

•

مالءمة التجهيزات والمعدات المستخدمة في جهات المنح.

•

توفر إجراءات كافية لضبط الجودة وضمان الجودة.

•

وجود ممارسات مالئمة أثناء عمليات المنح.

•

توفر إجراءات موثقة لطرق المنح.

•

توفر البيئة المناسبة للقيام بعمليات المنح.
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ً
سعيا نحو تعزيز ريادة االعتماد ،يسعى المركز إلى إطالق ستة مجاالت اعتماد جديدة
في عام 2022م وهي:

60

المركز السعودي لالعتماد

التقرير السنوي

1443-1442هـ ٢٠٢١ /م

1443-1442هـ ٢٠٢١ /م

61

62

المركز السعودي لالعتماد

التقرير السنوي

1443-1442هـ ٢٠٢١ /م

1443-1442هـ ٢٠٢١ /م

63

مشروع الحصول على االعتراف الدولي تحت مظلة المنظمة الدولية العتماد المختبرات
()ILAC
ً
ً
وطنيـــا بحصولـــه علـــى االعتـــراف الدولـــي مـــن
إنجـــازا
حقـــق المركـــز الســـعودي لالعتمـــاد بتاريـــخ  ٢٦أغســـطس،
المنظم ــة الدولي ــة العتم ــاد المختب ــرات ( )ILACوذل ــك ف ــي مج ــاالت اعتم ــاد مختب ــرات الفح ــص ،ومختب ــرات المعاي ــرة،
وجهـــات التفتيـــش ويدعـــم االعتـــراف اإلقليمـــي والدولـــي توقيـــع المملكـــة علـــى االتفاقيـــات التجاريـــة الثنائيـــة

الركيزة االستراتيجية الثالثة

والمتعـــددة األطـــراف التـــي تســـتوجب االعتـــراف الدولـــي بخدمـــات البنيـــة التحتيـــة الوطنيـــة للجـــودة ،ويســـاهم

االعتراف اإلقليمي والدولي

ّ
المقيمي ــن
الحص ــول عل ــى االعت ــراف الدول ــي ف ــي تعزي ــز التب ــادل التج ــاري وتحفي ــز الص ــادرات الوطني ــة ورف ــع كف ــاءة
وجهـــات تقويـــم المطابقـــة وفـــق أفضـــل الممارســـات العالميـــة.

ً
تتويجــا لجهــود المركــز خــال عمليــة تقييــم النظــراء التــي قــام بهــا فريــق مــن ُ
الم َق ّيميــن
ويأتــي هــذا المنجــز الدولــي

األهداف االستراتيجية:
•

تحقيق االعتراف الدولي ،وتعزيز المكانة الدولية للمركز من خالل المشاركة في أنشطة االعتماد اإلقليمية
والدولية.

الدوليي ــن الت ــي اس ــتمرت لم ــدة ع ــام ،وتناول ــت التحق ــق م ــن مطابق ــة جمي ــع المتطلب ــات الدولي ــة ألجه ــزة االعتم ــاد
ً
ّ
وفاعليـــة النظـــم القانونيـــة ،والتشـــريعية،
وفقـــا لمتطلبـــات المواصفـــة الدوليـــة (  ،) ISO/IEC 17011وكذلـــك كفايـــة
ونظ ــم اإلدارة ،وكفاي ــة ُ
الم َق ّيمي ــن ،وج ــودة خدم ــات جه ــات تقوي ــم المطابق ــة المعتم ــدة م ــن ط ــرف المرك ــز.

المبادرات االستراتيجية :
•

الحصول على االعتراف الدولي ،واالشتراك في اللجان الفنية التابعة للمنظمات اإلقليمية والدولية.

•

الشراكات مع جهات االعتماد النظيرة.

فوائد االعتراف الدولي

المشاريع ذات العالقة:
•

مشروع الحصول على االعتراف الدولي ،تحت مظلة المنظمة الدولية العتماد المختبرات (.)ILAC

ً
دوليا
ختم قبول معترف به
للداللة على االمتثال لكافة
المعايير والمتطلبات
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المرحلة الثانية :اإلجراءات التصحيحية

مراحل مشروع الحصول على االعتراف الدولي تحت مظلة منظمة ()ILAC

•

مراجعة جميع ملفات جهات تقويم المطابقة المعتمدة.

•

التحقـــق مـــن الكفـــاءة الفنيـــة التـــي قامـــت بتقييـــم جهـــات تقويـــم المطابقـــة المعتمـــدة وعمـــل زيـــارات

اســـتثنائية تصحيحيـــة.
•

تحديث النظام اإللكتروني للمركز وتحديث جميع الوثائق على النظام اإللكتروني.

•

تحديث إجراءات العمل ونشرها.

المرحلة الثالثة :التقييم االفتراضي
قـــام المركـــز بعمـــل تقييـــم افتراضـــي ،باالســـتعانة بخبـــراء دولييـــن مـــن أجهـــزة اعتمـــاد نظيـــرة دوليـــة ،وذلـــك
ً
طبق ــا
للتحق ــق م ــن تكام ــل نظ ــام الج ــودة بالمرك ــز ،والتحق ــق م ــن تطبي ــق كاف ــة المتطلب ــات الفني ــة واإلداري ــة
لمتطلبـــات المواصفـــة القياســـية الدوليـــة (  ،) ISO\IEC 17011وكذلـــك متطلبـــات المنظمـــة الدوليـــة العتمـــاد

المرحلة األولى :تقييم جاهزية المركز

المختبـــرات ( ،)ILACواســـتغرقت عمليـــة التقييـــم مـــدة  3أســـابيع تخللهـــا عقـــد ثـــاث ورش عمـــل فنيـــة ،وكان

تـــم تقييـــم جاهزيـــة المركـــز و التأكـــد مـــن اســـتيفاء جميـــع متطلبـــات المواصفـــة القياســـية ،واألدلـــة الدوليـــة و كان
ُ
التقيي ــم بن ــاء عل ــى نظ ــام الج ــودة بالمرك ــز .أقيم ــت  16ورش ــة داخلي ــة للتحق ــق م ــن الجاهزي ــة و مراجع ــة نظ ــام الج ــودة

ً
نهائي ــا يتضم ــن ع ــدد م ــن المالحظ ــات ،والف ــرص التطويري ــة ،والتصحيحي ــة،
المخ ــرج م ــن ه ــذا التقيي ــم تقري ـ ًـرا
الت ــي ق ــام المرك ــز بالعم ــل عليه ــا وتحدي ــث النظ ــام بن ــاء علي ــه.

و اإلج ــراءات التصحيحي ــة الالزم ــة حي ــث يش ــمل نظ ــام الج ــودة اآلت ــي:
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المرحلة الخامسة :صدور القرار

المرحلة الرابعة :تقييم النظراء

ُعق ــد اجتم ــاع لمجموع ــة اتفاقي ــة االعت ــراف المتع ــدد األط ــراف ( )MLAالمنبثق ــة م ــن الجه ــاز العرب ــي لالعتم ــاد وم ــن
خ ــال ه ــذا االجتم ــاع ص ــدر الق ــرار رق ــم (  ) ١بتاري ــخ  ١٠اغس ــطس ٢٠٢١م بانضم ــام المرك ــز الس ــعودي لالعتم ــاد التفاقي ــة
ـاءا علي ــه ّ
وق ــع المرك ــز اتفاقي ــة االعت ــراف الدول ــي ( )MRAبتاري ــخ ٢٦
االعت ــراف الدول ــي المتع ــدد األط ــراف ( )MLAوبن ـ ً
أغس ــطس ٢٠٢١م م ــع المنظم ــة الدولي ــة العتم ــاد المختب ــرات ( )ILACف ــي كل م ــن المج ــاالت التالي ــة:

وتخللتها
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اللجان الدولية

المنظمات اإلقليمية والدولية لالعتماد
المنظمة الدولية العتماد المختبرات ()ILAC

يحـــرص المركـــز علـــى تعزيـــز مكانـــة المملكـــة الدوليـــة فـــي منظومـــة البنيـــة التحتيـــة للجـــودة ،لـــذا انضـــم المركـــز

المنظمـــة الدوليـــة العتمـــاد المختبـــرات ( )ILACهـــي تجمـــع لجهـــات االعتمـــاد التـــي تعمـــل
وفـــق المواصفـــة القياســـية الدوليـــة ( ،)ISO/IEC 17011ويدخـــل ضمـــن مجالهـــا اعتمـــاد جهـــات

لمجموعـــة مـــن اللجـــان فـــي المنظمـــات الدوليـــة المختلفـــة ومـــن أهمهـــا:

ً
(وفق ــا للمواصف ــة القياس ــية
تقوي ــم المطابق ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك مختب ــرات الفح ــص والمعاي ــرة

•

الجمعية العمومية في المنظمة الدولية العتماد المختبرات (.)ILAC

ً
(وفق ــا للمواصف ــة القياس ــية الدولي ــة )ISO 15189
الدولي ــة  )ISO/IEC 17025و المختب ــرات الطبي ــة

•

اللجنة التنفيذية في المنظمة الدولية العتماد المختبرات (.)ILAC

ً
(وفقـــا للمواصفـــة القياســـية الدوليـــة  .)ISO/IEC 17020تقـــوم المنظمـــة
وجهـــات التفتيـــش

•

الجمعية العمومية في الجهاز العربي لالعتماد (.)ARAC

•

اللجنة التنفيذية في الجهاز العربي لالعتماد (.)ARAC

•

اللجنة الفنية في الجهاز العربي لالعتماد (.)ARAC

المنتدى الدولي لالعتماد ()IAF

•

لجنة اتفاقية االعتراف متعدد األطراف في الجهاز العربي لالعتماد (.)ARAC

يق ــوم ب ــإدارة اتفاقي ــات االعت ــراف المتب ــادل الدولي ــة ف ــي المجــــــــ ــاالت المتعلقـــــــ ــة بأنظم ــة

•

لجنة االتصال والتسويق في الجهاز العربي لالعتماد (.)ARAC

اإلدارة ،والمنتج ــات ،والخدم ــات ،واألف ــراد (جه ــات من ــح الش ــهادات).

•

اللجنة الفنية ( )١في منظمة آسيا والمحيط الهادئ لالعتماد (.)APAC

•

مجلس االعتماد في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية (.)SMIIC

الدولي ــة العتم ــاد المختب ــرات ( )ILACب ــإدارة اتفاقي ــات االعت ــراف المتب ــادل الدولي ــة ف ــي مج ــاالت
المعايـــرة والتفتيـــش ومختبـــرات الفحـــص والمختبـــرات الطبيـــة.

المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل ()IHAF
ت ــم إنش ــاء المنت ــدى ف ــي ع ــام  2016كمنظم ــة مس ــتقلة ،غي ــر حكومي ــة ،تض ــم جه ــات االعتم ــاد
لبن ــاء أس ــاس متي ــن للصناع ــة العالمي ــة ،واإلدارة وتنس ــيق نش ــاط االعتم ــاد ف ــي مج ــال الح ــال.

الجهاز العربي لالعتماد ()ARAC
يعـــد الجهـــاز العربـــي لالعتمـــاد ( )ARACأحـــد أهـــم أعمـــدة الدعـــم للبنيـــة التحتيـــة للجـــودة فـــي
الــدول العربيــة ،وهــو جهــة االعتمــاد للتعــاون العربــي فــي إطــار التخطيــط والتطويــر والتنســيق
للبنيـــة التحتيـــة لالعتمـــاد فـــي الـــدول العربيـــة وذلـــك مـــن أجـــل دعـــم التبـــادل التجـــاري بيـــن
ال ــدول العربي ــة وخارجه ــا وتقوي ــة المنافس ــة وتوفي ــر الثق ــة ف ــي البضائ ــع العربي ــة والخدم ــات،
باإلضاف ــة إل ــى حماي ــة صح ــة وأم ــان العام ــة والبيئ ــة.

منظمة آسيا والمحيط الهادئ لالعتماد ()APAC
ُتعنـــى بتطويـــر أنشـــطة االعتمـــاد فـــي دول آســـيا والمحيـــط الهـــادئ ،وذلـــك مـــن خـــال إدارة
وتوســـيع اتفاقيـــات االعتـــراف المتبـــادل بيـــن هيئـــات االعتمـــاد.

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ()SMIIC
يه ــدف معه ــد المواصف ــات والمقايي ــس لل ــدول اإلس ــامية إل ــى وض ــع مواصف ــات جدي ــدة ف ــي
الـــدول األعضـــاء ،وإزالـــة الحواجـــز الفنيـــة أمـــام التجـــارة بمـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة التجـــارة فيمـــا
بينه ــا ووض ــع خط ــط لتقيي ــم المطابق ــة لتس ــريع تب ــادل الم ــواد والس ــلع والمنتج ــات المصنع ــة
بي ــن ال ــدول األعض ــاء.
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مشروع إطار اختيار وتأهيل ُ
الم َق ّيمين
يع ــد اس ــتقطاب وتأهي ــل ُ
الم َق ّيمي ــن ،والخب ــراء إح ــدى الركائ ــز االس ــتراتيجية للمرك ــز ،حي ــث يه ــدف المرك ــز إل ــى بن ــاء
ّ
المقيمي ــن والخب ــراء ف ــي التخصص ــات الت ــي يحتاجه ــا ،وكذل ــك التركي ــز عل ــى اس ــتقطاب وتأهي ــل
قاع ــدة بيان ــات م ــن
ّ
المقيميــن والخبــراء والتـــي
الكفــاءات المحليــة ،مـــن خـــال تقديـــم برامـــج تدريبيـــة عامـــة ومتخصصـــة لتطويــر قــدرات
ً
إيجابــا علـــى أداء المركــز .إذ بلــغ مجمــوع الــدورات
بدورهـــا تســـهم فـــي رفــع جــودة عمليــات االعتمــاد ،ممــا ينعكـــس
ّ
ً
المقيميــن
متدربــا .كمــا بلــغ عــدد
التدريبيــة المقامــة للتأهيــل و التطويــر  9دورات تدريبيــة ،وبلــغ عــدد المتدربيــن 282
ّ
ّ
مقي ــم بحل ــول ع ــام 2025م.
مقي ًم ــا و خبي ـ ًـرا ،و يه ــدف المرك ــز إل ــى تأهي ــل 360
والخب ــراء الس ــعوديين 72

الركيزة االستراتيجية الرابعة
تطوير القدرات الفنية

األهداف االستراتيجية:
•

ّ
المقيمين والخبراء الفنيين (المتعاونين) ،وتدريبهم واالحتفاظ بهم لدعم أعمال المركز.
استقطاب

•

تطوير القدرات المتخصصة في مجال االعتماد والجودة.

المبادرات االستراتيجية:
•

ّ
المقيمين ،والخبراء المتعاونين.
استقطاب الكفاءات الفنية من

•

تدريب وتأهيل كفاءات متخصصة في مجال االعتماد والجودة.

المشاريع ذات العالقة:
•

إطار اختيار وتأهيل ُ
الم َق ّيمين.

•

مشروع اختيار شريك معرفي دولي.
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مشروع اختيار شريك معرفي دولي

الدورات التدريبية

تم ــت موافق ــة مجل ــس ال ــوزراء عل ــى قي ــام المرك ــز بالتباح ــث م ــع جه ــاز االعتم ــاد بالمملك ــة المتح ــدة ( )UKASبش ــأن
مش ــروع مذك ــرة تفاه ــم بي ــن المرك ــز وجه ــاز االعتم ــاد بالمملك ــة المتح ــدة ،وه ــي هيئ ــة االعتم ــاد الوطني ــة الوحي ــدة
المعتـــرف بهـــا مـــن قبـــل الحكومـــة البريطانيـــة العتمـــاد جهـــات تقويـــم المطابقـــة التـــي تقـــدم خدمـــات التصديـــق
واالختب ــار والتفتي ــش والمعاي ــرة ،عل ــى أن يت ــم توقي ــع االتفاقي ــة مطل ــع ع ــام 2022م ،وتفعي ــل مج ــاالت التع ــاون بي ــن
وم َّ
المركـــز و ( )UKASفـــي تطويـــر مخططـــات وبرامـــج االعتمـــاد ،وتدريـــب موظفـــي ُ
قيمـــي المركـــز ،وتطويـــر خطـــة
تع ــاون بحث ــي وتقييم ــات مش ــتركة لتب ــادل الخب ــرات.
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مشروع تطوير سياسات وإجراءات عمل المركز
يهــدف مشــروع تطويــر و تحســين سياســات وإجــراءات عمــل االعتمــاد الســعودي لتعزيــز جــودة الخدمــات المقدمــة
مــن قبــل المركــز وضمــان اســتمراريتها مــن خــال التحســين المســتمر لنظــام الجــودة وذلــك بمراجعــة جميــع اإلجــراءات

الركيزة االستراتيجية الخامسة

والسياســات واللوائــح الداعمــة لهــا .كمــا أولــى المشــروع أهميــة كبيــرة لنشــر المعرفــة وإدارة التغييــر حيــث تــم تنظيــم
ً
ً
وخارجيــا.
داخليــا
وتنســيق ورش عمــل داخليــة وخارجيــة لتوضيــح وشــرح سياســات وإجــراءات المركــز لجميــع المســتفيدين

التميز التشغيلي

أبرز المخرجات

األهداف االستراتيجية:
•

توجيه المركز نحو االستدامة المالية.

•

تحسين إجراءات وعمليات خدمات المركز.

•

تأسيس بنية رقمية لتلبية االحتياجات الداخلية واحتياجات العمالء.

مشروع تطوير نظام إدارة رأس المال البشري
التوجـــه إلـــى مفهـــوم تطبيـــق إدارة رأس المـــال البشـــري فـــي المركـــز والتركيـــز علـــى متابعـــة كفـــاءة الموظفيـــن،

المبادرات االستراتيجية :
•

توجه المركز نحو االستدامة المالية.

•

ّ
فاعلية وكفاءات أعمال المركز.
رفع مستوى

•

تطوير تقنية المعلومات والخدمات الرقمية للمركز.

االندمـــاج والرضـــى الوظيفـــي والتطويـــر والمزايـــا الماليـــة وغيـــر الماليـــة باإلضافـــة إلـــى المكافـــآت المبنيـــة علـــى
األداء.

أبرز المخرجات
•

توظيف عدد  41موظف من أصل  45وظيفة معتمدة لنهاية عام 2021م.

•

إعداد سياسات وإجراءات ودليل سياسات الموارد البشرية.

•

مشروع تطوير سياسات وإجراءات عمل المركز.

•

أتمتة جميع إجراءات الموارد البشرية.

•

مشروع تطوير نظام إدارة رأس المال البشري.

•

ّ
ّ
مقيم/خبير.
مقيم ،والتعاقد مع 106
مقابالت شخصية لما يزيد عن 200

•

مشروع تجهيز البنية التحتية التقنية للمركز.

•

ّ
المقيمين والخبراء.
إعداد قاعدة بيانات بجميع

•

مشروع تطوير نظام تخطيط وإدارة موارد المركز (.)ERP System

•

مشروع تطوير منصة إلدارة البيانات وذكاء األعمال.

•

مشروع تطوير البوابة الداخلية للمركز.

•

مشروع تطوير البوابة الخارجية للمركز.

•

مشروع تطوير منصة إدراة طلبات االعتماد.

المشاريع ذات العالقة:
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مشروع تجهيز وتشغيل وصيانة البنية التحتية التقنية للمركز

مشروع تطوير نظام تخطيط وإدارة موارد المركز ()ERP System

تجهي ــز وإع ــداد البني ــة التحتي ــة التقني ــة للمرك ــز وف ــق أفض ــل المواصف ــات والممارس ــات العالمي ــة لضم ــان تش ــغيل
بيئـــة العمـــل التقنيـــة بكفـــاءة عاليـــة وتواجديـــة مســـتمرة للشـــبكة الداخليـــة واألنظمـــة المؤسســـية ،كمـــا تمـــت

تطوي ــر نظ ــام لتخطي ــط وإدارة م ــوارد المرك ــز الس ــعودي لالعتم ــاد ( )ERP Systemوالمبن ــي عل ــى تقني ــات المص ــادر
المفتوحـــة ( )Open Source Technologyو وفـــق أفضـــل المواصفـــات والممارســـات العالميـــة ،والبـــدء فـــي تفعيـــل
المرحل ــة التالي ــة م ــن التش ــغيل والتحس ــين المس ــتمر.

مراعـــاة أفضـــل الممارســـات فـــي مجـــال أمـــن المعلومـــات وإدارة المخاطـــر.

أبرز المخرجات
•

إعداد وثائق المشروع والرسوم البيانية والتصاميم الالزمة.

•

توفير أجهزة شخصية للموظفين مع كافة مستلزماتها.

•

تجهيز شبكة داخلية محكمة وآمنة في مقر المركز ،ويشمل ذلك األعمال التالية:
1.تجهيز الشبكات السلكية والالسلكية.
2.توفير وتركيب أجهزة االتصاالت الرقمية (هواتف وموزعات) مع األنظمة وخطوط االتصال الداخلي والخارجي.
3.توفير وتجهيز أنظمة االتصال باإلنترنت.
4.توفير وتركيب كاميرات المراقبة ( )CCTVمع النظام والعدد الخاصة بها.

•

توفيـــر وتجهيـــز قاعـــات االجتماعـــات للنقـــل الداخلـــي وبأنظمـــة االجتمـــاع عـــن بعـــد لالجتماعـــات االفتراضيـــة،

وكذلـــك نظـــام مـــرن لحجـــز وإدارة القاعـــات.

•

ّ
والمعدات الخاصة بها.
توفير وتركيب أجهزة الدخول والحضور مع النظام

•

الرب ــط م ــع مرك ــز المعلوم ــات الوطن ــي وبن ــاء مرك ــز البيان ــات االفتراض ــي وف ــق أفض ــل الممارس ــات

والسياس ــات

التقني ــة واألمني ــة.

•

توثيق إجراءات وسياسات أعمال اإلدارة العامة لتقنية المعلومات.

•

توفير وتجهيز الرخص التقنية الالزمة.

•

تجهيز نظام مخصص للدعم الفني والصيانة لكافة أعمال المركز التقنية.

•

التشغيل والصيانة والتحسين المستمر لجميع ما ذكر.

82

أبرز المخرجات
•

نظام الموارد البشرية.

•

نظام التواصل المؤسسي.

•

نظام الميزانية والمالية.

•

نظام إدارة المشاريع.

•

نظام المشتريات.

•

نظام االتصاالت اإلدارية (الصادر والوارد).

•

الع َ
نظام ُ
هد والمستودعات.

•

نظام إدارة تذاكر الدعم الفني.
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مشروع تطوير منصة إلدارة البيانات وذكاء األعمال

•

تـــم التعاقـــد مـــع جهـــة متخصصـــة بأنظمـــة توحيـــد مصـــادر البيانـــات وتحســـين جودتهـــا لبنـــاء مســـتودع للبيانـــات،
ُ
ـار عل ــى المش ــروع المتوق ــع إطالق ــه
وبن ــاء منص ــة لمتابع ــة مؤش ــرات المرك ــز االس ــتراتيجية والتش ــغيلية والعم ــل ج ـ ٍ
ف ــي نهاي ــة ش ــهر يوني ــو م ــن الع ــام .2022

تطوير النسخة األولية من البوابة الداخلية باللغتين العربية واإلنجليزية ونشر الخدمات عليها ،مثل:
1.الملف الشخصي للموظف.

8.مكتبة الملفات والوثائق واألدلة.

2.دليل الموظفين.

9.مؤشرات األداء الرئيسية للموظف.

3.األخبار والفعاليات.

	10.االرتباط الوظفي للموظف وزمالء اإلدارة.

أبرز المخرجات المتوقعة

4.التعاميم والقرارات.

	11.ركن الفوائد.

• مستودع بيانات موحد وموثوق لكافة بيانات المركز الداخلية وكذلك البيانات الخارجية ذات الصلة.

5.التنبيهات واإلشعارات الداخلية.

	12.االستبانات

• لوحات لمؤشرات تفاعلية استراتيجية وتشغيلية لمتابعة األداء وتسهيل عملية اتخاذ القرار.

6.روزنامة الفعاليات.

	13.روابط مهمة.

• منصة لتوفير بيانات دقيقة ومصنفة وتقارير شاملة وذات جودة عالية وموثوقة.

7.صفحات إدارات المركز.

•

التركيب واإلعداد والتهيئة واالختبار والنشر على بيئة المركز التقنية.

مشروع تطوير البوابة الداخلية للمركز
يه ــدف المش ــروع إل ــى تطوي ــر بواب ــة داخلي ــة تش ــتمل عل ــى كاف ــة البيان ــات الالزم ــة والخدم ــات اإللكتروني ــة الرئيس ــية
لتكـــون المنصـــة الشـــاملة والمرجـــع الرئيســـي لمنســـوبي المركـــز ،ولتعزيـــز التواصـــل الداخلـــي وتبـــادل الخبـــرات
وتوثي ــق المعرف ــة.

أبرز المخرجات
•

دراسة وتحديد وتحليل المتطلبات.

•

إعداد التصاميم األولية.

•

الخدمات اإللكترونية.

•

تكامـــل البوابـــة الداخليـــة مـــع خدمـــات نظـــام تخطيـــط وإدارة المـــوارد المؤسســـية (،)ERPمثـــل :الخدمـــات

الذاتيـــة للموظـــف وإدارة الطلبـــات والمهـــام.
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مشروع تطوير البوابة الخارجية للمركز

مشروع تطوير منصة إدارة طلبات االعتماد

يه ــدف ه ــذا المش ــروع إل ــى إع ــادة تطوي ــر موق ــع المرك ــز اإللكترون ــي الحال ــي باللغتي ــن :العربي ــة واإلنجليزي ــة اس ــتجابة

تهـــدف هـــذه المنصـــة إلـــى إعـــادة بنـــاء النظـــام اإللكترونـــي الحالـــي الســـتالم طلبـــات االعتمـــاد مـــن خـــال أتمتـــة

لالحتياجـــات الحاليـــة والتطلعـــات المســـتقبلية ،وفـــق أفضـــل الممارســـات العالميـــة وباســـتخدام أفضـــل التقنيـــات

كاف ــة العملي ــات واإلج ــراءات المس ــتخدمة ف ــي رحل ــة االعتم ــاد وف ــق األنظم ــة واإلج ــراءات المتبع ــة ف ــي المرك ــز ،م ــع

الحديث ــة.

توفي ــر تقني ــات حديث ــة به ــدف تحس ــين العملي ــات والخدم ــات المقدم ــة.

أبرز المخرجات المتوقعة

أبرز المخرجات المتوقعة

• الصفح ــة الرئيس ــية والصفح ــات الفرعي ــة (مث ــل :ع ــن

• نظام االستفسارات والشكاوى.

• إدارة المستخدمين والصالحيات.

• إدارة طلبات االعتماد.

المركـــز ،خدمـــات االعتمـــاد ،المركـــز العرفـــي ،المركـــز

• نظام االستقطاب والتوظيف.

• إدارة المقيمين.

• إدارة الفوترة.

اإلعالمـــي).

• نظام إدارة المقيمين والخبراء.

• إدارة جهات تقويم المطابقة.

• إدارة اللجان والنقاشات واالجتماعات.

• دليل الجهات المعتمدة.

• نظام التأهيل التدريب.

• إدارة خط سير إجراءات االعتماد.

• إدارة التقارير والمؤشرات.

• نظام إلدارة المحتوى.
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التحديات والحلول المقترحة

٣#

١#
قيـــام جهـــات اعتمـــاد خارجيـــة (إقليميـــة ودوليـــة) باعتمـــاد جهـــات تقويـــم المطابقـــة داخـــل المملكـــة والـــذي

قيـــام بعـــض الجهـــات الحكوميـــة بمهـــام تقويـــم المطابقـــة مثـــل المختبـــرات والتفتيـــش بشـــكل مباشـــر دون

يتعـــارض مـــع اتفاقيـــات االعتـــراف المتبـــادل مـــن حيـــث ســـيادية جهـــاز االعتمـــاد الوطنـــي ،وترتـــب علـــى هـــذه

االســـتعانة بجهـــات تقويـــم المطابقـــة مـــن القطـــاع الخـــاص والمعتمـــدة مـــن المركـــز.

الممارســـة حصـــول بعـــض جهـــات تقويـــم المطابقـــة علـــى االعتمـــاد مـــن تلـــك الجهـــات بالرغـــم مـــن ضعـــف
كفاءته ــم الفني ــة ،مم ــا يفق ــد موثوقي ــة نتائ ــج وتقاري ــر ه ــذه الجه ــات الت ــي تؤث ــر س ـ ً
ـلبا عل ــى س ــامة وصح ــة
المســـتهلك والبيئـــة.

• •

التوجي ــه بوض ــع تص ــور لدع ــم وتمكي ــن القط ــاع الخ ــاص ف ــي مج ــال تقوي ــم المطابق ــة واالس ــتعانة به ــم

ف ــي أعم ــال الجه ــات الحكومي ــة.

الحلول المقترحة
• •

الحل المقترح

ً
نظـــرا ألهميـــة االعتمـــاد فـــي منظومـــة البنيـــة التحيتـــة للجـــودة فـــي المملكـــة ودوره المهـــم فـــي

إثب ــات الكف ــاءة الفني ــة والحيادي ــة لجه ــات تقوي ــم المطابق ــة ،ل ــذا نقت ــرح عل ــى جمي ــع الجه ــات الحكومي ــة ذات

٤#

العالقـــة تمكيـــن المركـــز مـــن خـــال الترخيـــص واالســـتعانة بجهـــات تقويـــم المطابقـــة المعتمـــدة منـــه ،وهـــذا

ّ
مقيمي ــن
م ــن عوام ــل نج ــاح المرك ــز وتحقي ــق أهداف ــه توف ــر أع ــداد كبي ــرة م ــن الكف ــاءات الفني ــة المؤهل ــة م ــن

يعـــزز مـــن مكانـــة المركـــز اإلقليميـــة والدوليـــة ويتماشـــى مـــع اتفاقيـــات االعتـــراف المتبـــادل.

وخب ــراء متعاون ــون ف ــي مج ــاالت وتخصص ــات مختلف ــة لتغط ــي أنش ــطة تقوي ــم المطابق ــة ،ولحداث ــة مج ــاالت

• •

ً
ً
ً
وطنيـــا يحـــدد األدوار
مرجعـــا
حاليـــا علـــى مشـــروع مســـودة نظـــام االعتمـــاد ليكـــون
يعكـــف المركـــز

والمســـؤوليات لجميـــع الجهـــات ذات العالقـــة بمجـــال االعتمـــاد.

ً
ّ
تحدي ــا للمرك ــز ف ــي
المقيمي ــن المؤهلي ــن الس ــعوديين ف ــإن ذل ــك يش ــكل
االعتم ــاد ف ــي المملك ــة وقل ــة أع ــداد
مرحل ــة التأس ــيس.

الحلول المقترحة

٢#

• •

ع ــدم وج ــود تش ــريعات تنظ ــم أنش ــطة من ــح الش ــهادات والتفتي ــش ،وم ــا يتب ــع ذل ــك م ــن إلزامي ــة االعتم ــاد م ــن

فـــي إعـــداد وتنفيـــذ برامـــج علميـــة وتدريبيـــة متخصصـــة فـــي مجـــاالت تقويـــم المطابقـــة ،حيـــث وقـــع المركـــز

المركـــز ،أســـوة بنشـــاط المختبـــرات مـــن خـــال نظـــام المختبـــرات الخاصـــة ،وقـــد ترتـــب علـــى غيـــاب التشـــريع

اتفاقي ــات تع ــاون م ــع بع ــض الجه ــات.

تعزيــز التعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة فــي البنيــة التحتيــة للجــودة ،والجامعــات والمراكــز المتخصصــة

المنظ ــم لنش ــاط من ــح الش ــهادات م ــن حي ــث الترخي ــص واالعتم ــاد التش ــكيك ف ــي مصداقي ــة بع ــض ش ــهادات
نظـــم إدارة الجـــودة.

• •

بـــدأ المركـــز بتوفيـــر برامـــج تدريبيـــة متخصصـــة بالشـــراكة مـــع جهـــات رائـــدة وخبـــراء فـــي المجـــال مـــن

دول بريطاني ــا والوالي ــات المتح ــدة والنمس ــا ،وسيتوس ــع المرك ــز ف ــي ش ــراكاته م ــع جه ــات دولي ــة لدع ــم برام ــج

الحل المقترح
• •

المركـــز فـــي تأهيـــل الكفـــاءات الفنيـــة الســـعودية.

قيـــام الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة بقطـــاع تقويـــم المطابقـــة بإصـــدار لوائـــح تنظـــم أنشـــطة منـــح

الش ــهادات والتفتي ــش وتل ــزم باالعتم ــاد م ــن المرك ــز ،وس ــيعمل مش ــروع مس ــودة نظ ــام االعتم ــاد عل ــى تنظي ــم
أنشـــطة االعتمـــاد المختلفـــة بالتكامـــل مـــع الجهـــات ذات العالقـــة.
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