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  :تمهيد

 وضع الحد األدنى للمعايير التي تستخدم لتقييم وتعيين جهات التحقق من المطابقة للعمل في               إلىيهدف هذا الدليل    

  :تنفيذ متطلبات اللوائح الفنية الخليجية، كما يهدف إلىاألنشطة الالزمة ل

 تعمل كجهات مقبولة داخل نطـاق دول        أن في الراغبةتقديم الشرح والتوضيح لجهات التحقق من المطابقة         •

 يتم تطبيقها   والتي ضوء اللوائح الفنية الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية            فيمجلس التعاون   

  .عضاءفي الدول األ

  . تحديد أسلوب تقييم وتعيين جهات التحقق من المطابقة المقبولة ومتابعة تقييمها وأسلوب تسجيلها •

تخاذها بشأن تعيين أي من جهات التحقـق        اهذا وسيكون التوافق مع متطلبات هذا الدليل أساساً ألية توصيات يتم            

  . العمل كجهات مقبولةفي ترغب التيمن المطابقة 

  .دليل مكمال للنصوص القانونية والتشريعات واللوائح الفنية التي قد تصدر عن الهيئة في هذا الشأنويكون هذا ال

  

U 1بندU:    التعاريف  

يكون للمسميات التالية ـ أينما وردت في هذه الالئحة ـ وما لم يقتض سياق النص خالف ذلك، الدالالت الواردة   

 :منهاأمام كل 

  مجلس التعاون  1/1

  . الخليج العربيةمجلس التعاون لدول

 الهيئة  2/1

  .هيئة التقييس لدول مجلس التعاون

  الدول األعضاء  3/1

دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية الـسعودية،       ( الدول األعضاء في مجلس التعاون      

  ). سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت

  مجلس اإلدارة  4/1

  .مجلس إدارة الهيئة

  فنيالمجلس ال  5/1

  .المجلس الفني للهيئة
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  الالئحة الفنية الخليجية  6/1

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلـك                 

وقد تشمل أو تبحث بـشكل خـاص فـي          . المطبقة والتي يتوجب االلتزام بها    ) سارية المفعول (األحكام اإلدارية   

تعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العالمات أو الملصقات التـي تنطبـق علـى المنتجـات أو                ال المصطلحات و 

  .العمليات أو طرق اإلنتاج 

  التشريعات الوطنية  7/1

وثيقة إلزامية صادرة عن الجهات المختصة في الدول األعضاء للمجلس تحدد المتطلبات األساسية لمنتج أو لفئـة                 

  .محددة من المنتجات

  شارة المطابقة  8/1

و إقـرار   / ذات شكل خاص توضع على المنـتج أو         لدول الخليج العربية   لدول مجلس التعاون  المطابقة  هي شارة   

  .المطابقة للداللة على مطابقة المنتج للمتطلبات األساسية الواردة في الالئحة الفنية الخليجية الخاصة به

 المتطلبات األساسية  9/1

  . والتي يتوجب االلتزام بها،ثر على السالمة والصحة والبيئةهي المتطلبات الخاصة بالمنتجات والتي قد تؤ

  المواصفات القياسية الخليجية 10/1

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة والتي تضع لالستخدام االعتيادي والمتكرر، القواعد والتعليمات أو الخـصائص               

إلزاميا، وقد تشمل أو تبحـث بـشكل   للمنتجات أو العمليات وطرق اإلنتاج ذات العالقة، والتي ال يكون التقيد بها   

، ومتطلبات وضع العالمات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو           عبئةالتعاريف والت  خاص المصطلحات، و  

  . العمليات أو طرق اإلنتاج 

11/1 ISO 
  المنظمة الدولية للتقييس

12/1 IEC 
  اللجنة الدولية الكهروتقنية

TPالتحقق من المطابقة 13/1

∗
PT 

 .ددة خاصة بمنتج أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة قد تم الوفاء بهاهو إثبات أن متطلبات مح
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 جهة المتقدمةال 14/1

هي جهة التحقق من المطابقة الراغبة في العمل كجهة مقبولة في الدول األعضاء وتتقدم بطلـب لتعيينهـا لهـذا                    

القياسـية   الغرض، ويلزم أن تكون حاصلة على االعتماد حسب تعريـف االعتمـاد الـوارد فـي المواصـفة                 

تثناء جهات تحقق من بعض شروط االعتماد السابقة تحـت  يمكن اس (-  ISO/IEC/17000الدولية

  .)شروط خاصة مبينة في هذا الدليل

  جهة المقبولةال 15/1

 التي تم تعيينها على أنها جهة تحقق من المطابقة تستطيع القيام بجميع إجراءات التحقـق                 المتقدمة الجهةتلك  هي  

  .طاق معين والواردة في اللوائح الفنية الخليجية وعادة ما تكون جهة معتمدةمن المطابقة في ن

  جهة التعيين 16/1

هي الجهة الحكومية داخل كل من الدول األعضاء والتي لديها السلطة من قبل الدولة التخاذ قرار التعيين للجهـة                   

 األعضاء بتزويـد الهيئـة بجهـة        المتقدمة على أنها جهة مقبولة وتسمى أحيانا جهات التقييم، ويجب على الدول           

  .التعيين المخولة في كل منها

TPاالعتماد 17/1

∗
PT  

 .مصادقة من طرف ثالث لجهة تقويم مطابقة تدلل بصورة رسمية على كفاءتها لتنفيذ مهام تقويم مطابقة محددة

  جهة االعتماد 18/1

 .هي جهة ذات سلطة تقوم بالتأكد من جدارة جهات التحقق من المطابقة

  الرقم التعريفي 19/1

 و رقم موحد على مستوى الدول األعضاء تصدره الهيئة للجهة المقبولة بعد تعيينها كجهة مقبولة ه

  نموذج التحقق من المطابقة 20/1

، ويـستخدم بطريقـة     هو إجراء محدد للتحقق من المطابقة له حدود معينة وله مدخالت معينة ومخرجات معينة             

ي اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية قد تم اسـتيفاءها،   مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن متطلبات محدده ف         

وتشمل إجراءات سحب العينات واالختبار والتفتيش، التقييم، التحقق وضمان المطابقـة، التـسجيل، واإلقـرار،               

  .وكذلك أية إجراءات مشتركة بينها

  

                                                 
TP

∗
PT  المرجعISO/IEC 17000  
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 الطراز 21/1

بينها ال تؤثر على مستوى اآلمان وعلـى        هو عبارة عن مجموعة من فروع المنتَج الواحد تكون االختالفات فيما            

  .المتطلبات األخرى الخاصة باألداء

  المنتَج 22/1

  هو نتاج أي عملية

  

U 2بندU:    امـــع  

  تقديم طلبات تعيين جهات التحقق من المطابقة  1/2

وتقـوم الـدول    .  الدول األعـضاء    من تقوم الجهات المتقدمة بتقديم طلبات التعيين إلى جهة التعيين في أي دولة           

جهات التحقق من المطابقة التي تم تعيينها لديها كجهة مقبولة الستكمال إجـراءات             / ضاء بإبالغ الهيئة بجهة   األع

  . تسجيلها في الهيئة وإصدار الرقم التعريفي خاص بكل منها ونشر قائمة بالجهات المقبولة بدول مجلس التعاون

  مهام الجهات المقبولة  2/2

لدول األعضاء بالقيام بإجراءات التحقق من المطابقة الالزمة للبرهنة علـى           تقوم الجهات المقبولة بكل دولة من ا      

اللـوائح الفنيـة الخليجيـة ذات       /أن الصانع أو الممثل له قد استوفى منتجه جميع المتطلبات األساسية في الالئحة            

 طرف ثالث أو بطلب     اللوائح الفنية الخليجية تدخل   /عندما تتطلب الالئحة  ) الدوريوأيضاً الفحص   (العالقة بمنتجه   

  .من الصانع أو من يمثله، ويقوم بوضع شارة المطابقة على هذه المنتجات

  

U 3بندU:    أسس وشروط التعيين  

  مقدمة 1/3

االسـتقاللية، األمانـة، الجـدارة،      : تقوم جهة التعيين في الدولة العضو بتقييم الجهة المتقدمة وفق مبادئ رئيسية           

ة تفصيال في مجموعة المواصـفات الدوليـة واألدلـة الـصادرة عـن              ، وهي األسس المذكور   القدرة المستمرة 

ISO\CASCO         يكـون لـدى      أن  كما يجب  ، الخاصة بتشغيل وجدارة جهات تقديم خدمات التحقق من المطابقة 

  :الجهة المتقدمة ما يلي
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بقا لمتطلبات  العاملون الذين يملكون المعرفة والخبرة الكافية وذات الصلة ألداء أنشطة التحقق من المطابقة ط              )1(

  الالئحة المعنية

الترتيبات واإلجراءات الضرورية للحفاظ على الخصوصية والسرية للمعلومات التي يتم الحصول عليها عند              )2(

  .أدائها ألعمال التحقق من المطابقة

لـدول  التأمين الكافي لتغطية أعمالها المهنية ما لم يكن هذا التأمين قد تم تغطيته من خالل القوانين الوطنية ل                  )3(

أو عن طريق ضمان بنكي مقبول الدفع وساري المفعول طوال مدة التعيين يتم تحديده مـن جهـة                   األعضاء

  .التعيين

  :تكون طريقة التقييم مبنية على

اللوائح الفنية الخليجية التي تقدمت جهة التحقق من المطابقة التعيـين           /المتطلبات األساسية الواردة في الالئحة     )1(

  .في نطاقها

تماد الجهة المتقدمة، على أن يغطي المجال الذي تقدمت له الجهة المتقدمـة، وجهـة اعتمادهـا، أو              مجال اع  )2(

  .المجال الذي تحدده الجهة المتقدمة لممارسة أعمال التحقق من المطابقة في حالة أن تكون الجهة غير معتمدة

  .الشروط األخرى التي قد تُصدرها الهيئة )3(

 من جهة التعيين إجراء عمليات تدقيق دقيقة و         أيضادمة فإن طبيعة التقييم تتطلب      في حالة عدم اعتماد الجهة المتق     

 تقـوم  التي من الكفاءة وكذلك مالحظة كافة األنشطة  عاليمقابالت شخصية من متخصصين وفنيين على مستوى        

  . للشروط الالزمةباستيفائها توصية إلىبها الجهة المتقدمة حتى يتم الوصول 

 مـن الجهـات     أو( لدول مجلس التعاون     االعتماد من مركز    (accreditation) االعتمادلى  وسيمثل الحصول ع  

شرطاً إلزامياً للجهة المتقدمة لتعيينها كجهة مقبولة، أما خالل الفترة االنتقاليـة وحتـى              ) المنشور عنها من الهيئة   

فسيفضل الجهـات المتقدمـة   ) ركزأو لفترة سماح لما بعد تشغيل الم  (تشغيل مركز االعتماد لدول مجلس التعاون       

  .المعتمدة من الجهات المنشور عنها من الهيئة أو أن تفي بالمتطلبات الواردة بهذا الدليل

  

 كجهة مقبولة   النهائيالتكليف  /إن االعتماد ال يعنى بالضرورة تعيين الجهة المتقدمة كجهة مقبولة فقرار التعيين           

  .عضاء من خالل جهة التعيين الرسمية بكل دولة من الدول األعضاء الدول األةمسؤوليفي الدول األعضاء هو 
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  مجال القبول 2/3

ولمجـال  )  ستُعين للقيام بمتطلباتـه    التي( التحقق من المطابقة     أنشطةيتم قبول الجهة المتقدمة في مجال محدد من         

  ".بمجال القبول"لوائح فنية خليجية يعرف /فني محدد في الئحة 

 ترغب تعيينها للعمل فيه الذي جهة التعيين فإنه يجب على الجهة المتقدمة تحديد المجال ىإلوعند تقديم الطلب 

 لديها التياللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة وكذلك إجراءات ونماذج التحقق من المطابقة /وذلك بتحديد الالئحة

  .القدرة الفنية على القيام بها

  

U 4بند:U    قدمةعملية تقييم وتعيين الجهة المت  

  مقدمة  1/4

 البنـد   فـي  ضوء المتطلبات الواردة     فييختص هذا القسم بشرح الخطوات المختلفة لعملية تقييم الجهات المتقدمة           

  . من هذا الدليل4رقم 

 مهمتها، وخاصة عندما تكون الجهة المتقدمة غير معتمدة، فعليها أن تـستعين             أداءوحتى تتمكن جهة التعيين من      

الخ، ...ة من اإلجراءات تتضمن فحص الوثائق والمراجعة والتدقيق وإجراء مقابالت،           بخبراتها وتستخدم مجموع  

و يمكن لها أيضاً أن تقوم بالتحقق من نتائج سابقة إلجراءات التحقق من المطابقة تكون الجهة المتقدمة قد قامـت                    

 أو توضح نتيجة التقييم     والتيوفي هذه الحالة تقوم جهات التعيين بوضع التقارير الالزمة          .  مراحل سابقة    فيبها  

 الـذي وتكون هذه التقارير مختصة فقط بالمجـال        .  تقوم به لتبرير التعيين    الذي إعادة التقييم    أوالمتابعة الدورية   

أما في حالة اعتماد الجهة المتقدمة في مجال التحقق من المطابقة المطلـوب             . ترغب الجهة المتقدمة التعيين له    

 كل منهـا ويـتم      أمام إال في الحدود المبينة       4/2ة التعيين بتنفيذ المراحل المحددة في         فإنه ال يتطلب قيام جه    

  . هذا ما لم يتم اإلشارة لغير ذلكمنها،االكتفاء بوثائق اعتماد الجهة المتقدمة والتحقق 

  مراحل عملية التقييم  2/4

  :يلي مراحل رئيسية للجهة المتقدمة كما أربعةيتم تطبيق عملية التقييم من 

  .Compliance مرحلة تقييم المالئمة  •

  ). عدم التعيينأوويليها التوصية بالتعيين  (Adequacy مرحلة تقييم الكفاية •
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  :ذلكوإذا تم التعيين يتبع 

  ويتضمن تقييم لنظم الجودة وكذلك تقييم لألداء) يتم على األقل سنوياً(التقييم الدوري /مرحلة المسح •

 تقييم لنظم الجودة وكـذلك تقيـيم        أيضاويتضمن  )  األقل كل أربع سنوات    على(مرحلة إعادة التقييم الكلى      •

  .لألداء

 وذلـك إلتاحـة   الفعلي قبل بدء التقييم رسمي بين جهة التقييم والجهة المتقدمة بعمل تقييم غير          االتفاقهذا ويمكن   

 ويوصى بهذا النـوع مـن       الوقت لتقييم الوضع والعمل على توفيق األوضاع في الجهة المتقدمة طبقاً للمتطلبات           

  . خصوصاً للمتقدمين الجددالرسميالتقييم غير 

وتشابه هذه المراحل مراحل عملية االعتماد ولكن في الحالة التي تكون الجهة المتقدمة معتمـدة فـإن جهـة                   

 Uاللوائح الفنية الخليجية  /التعيين ستقوم فقط بالتأكد من نطاق االعتماد ومن أنه يغطي بوضوح متطلبات الالئحة            

  .المعنية

  U)دةمعتمالالجهات غير (Uتقييم المالئمة : المرحلة األولى  1/2/4

تتضمن هذه المرحلة تقييم الطلب المقدم وكذلك التعاقد المقترح ومراجعة المستندات ويجب على الجهة المتقدمـة                

  .  جهة التعيين إلى للتعيين رسميتقديم طلب 

 يركز علـى فحـص الوثـائق وبعـض          والذي المكتبي التقييم   أنواع حد كبير من     إلىهذا ويعتبر تقييم المالئمة     

 مرحلـة   في من الجهة المتقدمة قبل البدء       إضافية معلومات   أي الجهة المتقدمة ويمكن طلب      إلى التفقدية   الزيارات

  .وتركز هذه المرحلة على فحص شهادات االعتماد ونطاق االعتماد وجهة االعتماد . تقييم الكفاية

  .ة المرحلة التاليإلى مرحلة تقييم المالئمة اجتياز في تنجح التيتنتقل الجهات 

  U)معتمدةالالجهات غير (Uتقييم الكفاية : المرحلة الثانية  2/2/4

 من تصحيح نقاط عدم المطابقـة       االنتهاءتتضمن هذه المرحلة تقييم األنشطة والموظفين وكذلك مراجعة إذا ما تم            

  .  أثناء مرحلة التقييم األولىاكتشافها تم التي

 إلجراء عمليـة    عملي تطبيق   إلىتعيين على ترجمة قدراتها     تهتم هذه المرحلة بتقييم قدرة الجهة المتقدمة بطلب ال        

  .التحقق من المطابقة في نطاق الالئحة الفنية الخليجية المعنية
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ويتم التركيز من قبل جهة التعيين على فحص وتقييم فاعليه القوانين واإلجراءات واألنشطة المتعلقة بالتحقق مـن                 

 يتـضمن   أن أيـضا  المرحلة على عدد من المقابالت والتدقيق ويمكن         المطابقة داخل الجهة المتقدمة وستُبنى هذه     

  .واالختبار مجاالت الفحص في سابقة قامت بها الجهة المتقدمة أنشطةمراجعة 

 تقوم جهة التعيين بعمل مقابالت شخصية مع كل المختصين والعاملين بأنشطة التحقق مـن المطابقـة                 أنويمكن  

  العملية راتهم ويتوجب عليهم إثبات قدراتهم وخب

 تحديد القدرات الشخصية الفنية للعاملين وكذلك لتقييم مدى مالئمة وكفـاءة            إلىوتهدف هذه المقابالت الشخصية     

األشخاص المخول لهم صالحيات ومهام معينة لديهم الكفاءة        (نظام الصالحيات المعمول به داخل الجهة المتقدمة        

  ).الفنية ألداء هذه المهام

  . وذلك حتى تتخذ قرار التعيينإضافية إجراءات تقييم أو تطلب أية معلومات أنلحكومية ويمكن للجهة ا

  وفي جميع الحاالت

  .الدول األعضاء هي المسئولة عن تعيين الجهة المتقدمة كجهة مقبولة من خالل جهة التعيين بها

تعيين يرسـل  إلـى الهيئـة        وفى حالة تعيين الجهة المتقدمة كجهة مقبولة تقوم جهة التعيين بإصدار خطاب             

  :ويحدد خطاب التعيين ما يلي. الستكمال إجراءات تسجيلها وإصدار الرقم التعريفي

  .  مجال التعيين– أساليب االتصال بها – عنوانها –اسم الجهة المقبولة 

سـجالت  ويسلم صورة خطاب التعيين إلى الجهة المقبولة التي تقوم بدورها بالتقدم إلى الهيئة للتسجيل فـي                 

الجهات المقبولة وإصدار الرقم التعريفي الخاص بها، وتقوم الهيئة بإبالغ باقي الدول بالجهات المقبولة والرقم               

  .التعريفي المحدد لها

 إلغاء التعيين من قبل احد جهات التعيين بالدول األعضاء فإنها ستقوم بإبالغ الهيئة التخـاذ                أو حالة سحب    في

  . الدول األعضاءباقيك وإخطار اإلجراءات الالزمة نحو ذل

  )الجهات غير المعتمدة( وإعادة التقييم الدوريالمسح : المرحلتان الثالثة والرابعة 3/2/4

 إعـادة   إلـى  يتم سنوياً باإلضافة     دورييتم الحفاظ على التوصية الخاصة بمرحلة التعيين من خالل مسح وتقييم            

 مطابقة نظم   استمرارية التأكد من    إلى وإعادة التقييم    الدوريوسيتم توجيه هذا التقييم     .  سنوات 4تقييم بالكامل كل    
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الجودة وإجراءات العمل بالجهة المقبولة للمتطلبات وكذلك تقييم ألداء نشاط التحقق من المطابقة وذلك بـالرجوع                

  .ذلك المواقع المختلفة إذا دعت الحاجة لفي لإلجراءات العملي تم تنفيذها ومالحظة التطبيق التي العقود إلى

 يحين موعد إعـادة التقيـيم       أن إلى أشهر من قرار التعيين وبعد ذلك سنوياً         4 زيارة تقييم دورية بعد      أولوتكون  

  . على فترات اقل من سنويةالدوري طلب التقييم ، عند الحاجة،ويمكن لجهة التعيين.  سنوات4الكلى بعد 

 إعادة التقييم مـع إعطـاء فرصـة لتـصحيح           أو الدوريتقوم جهات التعيين بإبالغ الجهة المقبولة بنتائج التقييم         

 إلغـاء   أو حاالت عدم المطابقة يمكن لجهة التعيين إيقاف         استمراروفى حالة   .  حاالت عدم المطابقة   فياألوضاع  

  . الدول األعضاءباقي والتي تقوم بإخطار الهيئة،قرار التعيين وإبالغ 

 معتمدة ابتداء فإنها تعامل معاملة الجهات المعتمـدة فيمـا           وفي حالة حصول جهة مقبولة على االعتماد ولم تكن        

  .يختص بمرحلتي المسح الدوري وإعادة التقييم

  في حالة الجهات المعتمدة يكون استمرارية التعيين مرهون باستمرارية اعتماد الجهة المقبولة 

  )الجهات غير المعتمدة(تصحيح حاالت عدم المطابقة  4/2/4

م المطابقة المكتشفة والتي يتم تصحيحها  لكل حالة على حدة ولكن يتم تقييم عمليـة                ال يتم الحكم على حاالت عد     

تصحيح حاالت عدم المطابقة لكل الحاالت بعد االنتهاء من تصحيحها جميعا وفى ضوء ذلك قد يختلـف الوقـت                   

بينهما علـى موعـد      االتفاق يتم   أن تتيحه جهة التعيين للجهة المتقدمة لتصحيح حاالت عدم المطابقة ويجب            الذي

  .المراجعة

مع األخـذ   ( حاالت عدم المطابقة أثناء المرحلة األولى للتقييم           في للجهة المتقدمة    شهور 3عملياً يتم إعطاء مهلة     

 حـاالت عـدم     فـي  أما)  انه ال يمكنها مباشرة عملها كجهة مقبولة ألنه لم يصدر قرار التعيين بعد             االعتبار في

  .الية فيتم إعطاء مهلة لمدة شهر واحد الزيارات التفيالمطابقة 

 أخطار على السالمة والصحة فيمكن لجهة التعيين سحب التعيين          إلى قد تؤدى فيها عدم المطابقة       التي الحاالت   في

 قيامهـا بأنـشطة     فيالمتقدمة وتعود الثقة مرة أخرى      /  يتم تصحيح األوضاع داخل الجهة المقبولة        أن إلىفوراً  

  .ةالتحقق من المطابق
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  )لجميع الحاالت(تغيير مجال القبول  3/4

 ذلك كطلب جديد وال     اعتبارسيتم  )  تم تعيينها له   الذيالمجال  ( حالة رغبه الجهة المقبولة بتوسيع مجال عملها         في

 قُـدمت مـن     التي الدالئل والقرائن    استخدام تم تعيين الجهة له من قبل وسيتم         الذييعنى إعادة تقييم نطاق العمل      

  . عملية التقييم الجديدةفي من قبل للمساعدة جانب الجهة

 إعـادة التقيـيم     أو الدوريفي حالة تغيير مجال القبول فلن يتم األخذ بخطاب التعيين الجديد لتحديد موعد التقييم               

ولكن سيتم إدخال موعد التقييم الدوري لمجال القبول الجديد ضمن المواعيـد المحـددة سـلفاً                ) 4/5 طبقاً للبند (

  ).  السابقللمجال(

   عمل الجهة المقبولةفيتغييرات تؤثر  4/4

 أو الموظفين   أو اإلداري تغييرات تتعلق بالهيكل     أي حالة   فييتوجب على الجهة المقبولة إبالغ جهة التعيين فوراً         

 إطار مجال القبول    في أداء مهامها كجهة مقبولة للتحقق من المطابقة         في قد تؤثر على قدراتها      أخرى ظروف   أي

  .د لهاالمحد

 شروط التعيين 5/4

 تتـضمن هـذه     أن تُصدرها جهات التعيين علـى        التي  الخطابات الخاصة بذلك و    فيسيتم إدراج شروط التعيين     

  :على الشروط التاليةموافقة الجهة المقبولة الخطابات 

 وجود كيان قانوني للجهة المقبولة في إحدى دول مجلس التعاون )1(

 بعد  الدوري يكون بدأ التفتيش     أنعلى   (التعيين من قبل جهة     تحديدهتم   كيفما ي  أو السنوي أو الدوريالتقييم   )2(

 )الجهات غير المعتمدة(، ) أشهر من التعيين4

بعد تاريخ التعيـين    )  شهر 42( سنوات   3.5 يتم إعادة تقييم كامل بعد       أن التعيين   الستمرارسيكون شرطاً    )3(

 )الجهات غير المعتمدة(ة التعيين، قد تراها جهأخرى فترات أي على أو سنوات بعد ذلك أربعوكل 

 )الجهات غير المعتمدة (. يتم طلبها من جهة التعيينللمراقبة إضافيةقبول اى إجراءات  )4(

عدم مسئولية جهة التعيين أو الهيئة عن أية أخطاء قد تحدث من الجهة المقبولة في تحديد  مدى مطابقـة                     )5(

 .المنتجات
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" المـسئولية العامـة   " يتضمن هذا الغطـاء      أنفر لديها ويجب     المتو التأميني تقديم معلومات حول الغطاء      )6(

"public liability " المهنيالتعويض "وكذلك" "professional indemnity "   وان يغطـى جميـع دول

  .مجلس التعاون

سـيتم  . فيما يتعلق بأنشطة الجهات المقبولـة      تأميني قيامها بتقديم غطاء     أومع عدم تحمل أي من الدول األعضاء        

   من الدول األعضاء وإبالغ الهيئة وكذلك مراجعة القيمة من فترة ألخرىالتأمينيد قيمة الغطاء تحدي

  

U5 بندU:  سحب تعيين الجهات المقبولة  

تقع على الهيئة وجهات التعيين في الدول األعضاء مسئولية اتخاذ اإلجراءات الضرورية تجـاه الجهـات                 1/5

  .تعيينها كجهة مقبولةالمقبولة في حالة الشك في أدائها اعتبارا من 

في حالة اعتبار الهيئة كمبادرة منها أو بناء على شكوى ما أن الجهة المقبولة ال تتطابق مع المتطلبـات أو        2/5

ال تقوم بالوفاء بمسئولياتها فإن الهيئة عليها إبالغ جهة التعيين في الدولة المعنيـة بـأن تقـوم بتزويـدها         

لتحقق من جدارة الجهة المقبولة، وفي حالة عـدم قيـام الدولـة             بالوثائق واألسس الذي استندت عليه في ا      

المعنية بالتزويد بهذه البيانات فعلى الهيئة إبالغ باقي الدول األعضاء لمناقشة الموضـوع واتخـاذ قـرار                 

 .بسحب التعيين من عدمه أو اتخاذ أي قرار آخر

ها فإنه يجب على جهة التعيين فـي الدولـة          في الحاالت التي ال تقوم فيها الجهة المقبولة بالوفاء بالتزامات          3/5

المعنية إبالغ الجهة المقبولة بهذا والقيام باإلجراءات الضرورية الالزمة مثل تعليق التعيين أو سحبه مـع                

إبالغ الهيئة بذلك، وفي مثل هذه الحاالت وحفاظا على االستمرارية فعلى جهة التعيين مراعاة تعيين جهة                

 بأعمال الجهة التي تم سحب التعيين منها، كما يجب على جهة التعيـين بحـث                أخرى كجهة مقبولة للقيام   

 .موقف الشهادات التي قد تكون قد صدرت عن الجهة التي تم سحب القبول منها قبل اتخاذ إجراء السحب 

هو من اختصاص جهة التعيـين      يجب أن يوضع في االعتبار أن تعيين الجهات المقبولة أو سحب التعيين              4/5

عدا في الحاالت الواردة فـي       Uتتحمل جهة التعيين مسؤولية هذا القرار     Uولة من الدول األعضاء و    في كل د  

 . عاليه2الفقرة 
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مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين كل دولة من الدول األعضاء، لجهة التعيـين أن                  5/5

عمال المناطة بها وذلك عن طريـق       تصادر التأمين البنكي أو جزء منه في حالة إخالل الجهة المقبولة باأل           

 لجنة تشكل لهذا الغرض

  

U6 بندU:  إجراءات انتقالية  

 ،مركز االعتماد لدول مجلـس التعـاون      ( لم يتم تفعيل كافة األطراف المعنية بالعملية         والتي االنتقالية المرحلة   في

  :ةيتم األخذ بالترتيبات التالي...) جهة التعيين الحكومية، الجهة المتقدمة، الخ

 كجهـات  اعتبارهـا  يتم التيتقوم الهيئة بالتنسيق مع الدول األعضاء بتقديم قائمة بالجهات الدولية واألجنبية             1/6

 .اعتماد معترف بها ويمكن قبول شهادات االعتماد الصادرة عنها  

تقييمها من قبل   تم    التي  كجهات مقبولة و   اعتبارها يتم   التيتقوم الهيئة بتقديم قائمة بالجهات الدولية واألجنبية         2/6

جهات االعتماد المذكورة بالقائمة السابقة وتكون لهذه الجهات الصالحية للعمل داخل نطـاق دول مجلـس                

 اسـتيفاء  أيـضا  أنه يجب على هذه الجهات       االعتبار في إطار مجال العمل المحدد لها مع األخذ         فيالتعاون  

  .الشروط الواردة بهذا الدليل

  

U 7بندU:    المراجع  

  .رة المطابقة لدول مجلس التعاونالئحة شا )1(

  . دليل نماذج التحقق من المطابقة )2(

  .اللوائح الفنية الخليجية )3(

 الخاصة بالتحقق من المطابقة الصادرة عن لجنـة التحقـق مـن             ISO\IECالمواصفات واألدلة الدولية     )4(

 .ISO في منظمة CASCOالمطابقة 

ن المنهجية العالمية لالختبار ومـنح الـشهادة        الوثائق والتوجيهات الصادرة عن المفوضية األوروبية بشأ       )5(

Global Approach for Certification and Testing 93/465 وخاصة قرار المفوضية رقم/EEC 

 .1999 يوليو 22الصادر بتاريخ 
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