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 الغرض 1

 ملتطلبات املركز أو الجهات الدولية ذات  لدى املركز السعودي لالعتمادالتفتيش  جهات توضح الوثيقة كيفية صياغة مجال اعتماد
ً
وفقا

 .العالقة

 ل التطبيقجام 2

  املركز السعودي لالعتماد. لدىجهات التفتيش  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 17020:2012 جهات التفتيشالعتماد  لعامةاملتطلبات ا – املطابقة تقييم -

  ISO/IEC 17020:2012  العتماد جهات التفتيشاملطبقة  ILAC P15:05/2020سياسة  -

  ILAC G28:07/2018    دليل صياغة مجال االعتماد لجهات التفتيش -

 تعاريف:مصطلحات /  4

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

  .التي تقوم أو تؤدي أعمال التفتيش طابقةاملجهات تقويم جهات التفتيش:  -

- ILAC : واالعتراف بأنظمة  ، وهي الجهة الدولية التي تساعد في توحيد املعاييروجهات التفتيش املختبراتاملنظمة الدولية العتماد

 .ISO/IEC 17011االعتماد وفق املواصفة القياسية الدولية 

التحقق من صحة و / أو التحقق من واحدة أو أكثر من خصائص عنصر أو فحص منتج أو عملية أو خدمة أو تركيب : التفتيش -

 .باستخدام املعرفة املهنيةأو محددة عامة أو أو تصميم وتحديد مطابقتها ملتطلبات 

فحصها واعتمادها من قبل املركز. متضمنة نوع التفتيش، و التي تم تقييمها،  لجهة التفتيش بالعناصرقائمة  مجال االعتماد: -

 .املعدات املستخدمة، واملواصفة املستخدمةو التفتيش، تفاصيل و مواقع التغطية، و 

(، ولكل نوع متطلبات خاصة ومستقلة، )ج(أو  )ب(أو  )أ   (هو نوع محدد لجهة التفتيش )على سبيل املثال ، النوع نوع التفتيش: -

 . ISO/IEC 17020 الدولية التفتيش تغطيتها وفًقا للمواصفةيجب على جهة و 

كهربائية الساللم الصاعد، امل، مدن املالهي، رجيةبالعلى سبيل املثال: الرافعات (هو املادة التي تتم عليها عملية التفتيش   العنصر: -

-Initial Inspection, Fabrication, Installation, In :على سبيل املثال)، ويتم ذكر حالة العنصر من حيث االستخدام )لخإ ... 

Service, Repair……etc). 
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( ويتم تحديد عملية الفحص Sub-Fieldهو النشاط الفرعي املندرج تحت عملية الجزء املراد التفتيش عليه ) تفاصيل التفتيش: -

 (. Visual Inspectionفحص ظاهري  أداة أو جهاز أو)باستخدام 

على سبيل املثال: املواصفة القياسية )الالئحة الفنية املستخدمة في عملية التفتيش و أاملواصفة املواصفة املستخدمة:  -

 . (، الئحة تصنيف الورش ...الخ BS EN 81-20 2014- للمصاعد

مالحظة:  .(Multimeter, Vernier Caliberعلى سبيل املثال: )ملعدات املستخدمة في عملية التفتيش تمثل اة: املعدات املستخدم -

 .( N/Aعدم وجود معدات يكتب ) في حال

 مجال االعتماد صياغة  5

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

 بتحديد املعايير التالية: ،17011:2017

 .(ISO / IEC 17020وذلك على النحو املحدد في ) ج (أو ) ب (أو  )أ(نوع جهة التفتيش  -

 .(/ الفروع التي تنفذ فيها إدارة التفتيش أنشطتها )املواقعمخططات التفتيش  -

 .واملعدات املستخدمةجال ونطاق التفتيش معناصر وتفاصيل  -

 الفحص على أساسها.التفتيش أو التي تحتوي على املتطلبات التي سيتم إجراء اللوائح وطرق التفتيش املواصفة املستخدمة و  -

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

يمكن  كما، الجدول املقدم هو لإليضاح فقط وليس للحصرن ألالعتماد. كما جهات التفتيش واملقيمين في نظام املركز اإللكتروني 

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

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

 ذات العالقة الوثائق 6

 P-01إجراء عملية االعتماد  -
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 ( أ ) ملحق

 لصياغة مجال االعتماد لجهات التفتيش في نظام املركز االلكتروني لالعتماد تمثيليقالب 

 "الجدول هو لإليضاح فقط وليس للحصر"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعدات املستخدمة

Equipment used 

 املستخدمة املواصفة

Standard used 

 تفاصيل التفتيش

Inspection details 

 العنصر

Item  
# 

Caliper 
ASMI 

B30.3 - 2019 

Hooks 

 

Tower Crane 

In- Service 
1 

Load Cell 
ASMI 

B30.3 - 2019 

Conducting Load 

Testing 

Tower Crane 

In- Periodic 
2 

 Fluke - Multi Meterجهاز ميجر 

- Clamp Meter-Ammeter 

 كود البناء السعودي 

SBC-401 

Chapter 61 

القطبية         ختبار ا

Polarity Test 

SBC-401 

Electrical Wiring 

 التمديدات الكهربائية

 

3 

 Fluke - Multi Meterجهاز ميجر 

- Clamp Meter-Ammeter 

 كود البناء السعودي 

SBC-401 

Chapter 61 

إتزان األحمال                ختبار ا

Load Balance Test 

SBC-401 

Electrical Wiring 

 التمديدات الكهربائية

 

4 

N/A 

MA..179-21-09-02 

)الالئحة الفنية للمركبات 

 املستوردة املستعملة(

SASO 469/2008 

Vehicle Dimensions 

and Weights 

 أبعاد وأوزان املركبة

Visual Inspection 

 ظاهري فحص 

Motor Vehicles 

 املركبات
5 

Brake Tester (ATT) 

 

Brake Tester / BOWMONK 

 

MA..179-21-09-02 

)الالئحة الفنية للمركبات 

 املستوردة املستعملة(

SASO 1284:2017  Clause 

# 6.03 

Brake System 

 أنظمة املكابح

Motor Vehicles 

 املركبات
6 


