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جھات التفتيش  ضبط الجودة لدى  
 

 املجال. 1
 

 جهات التفتيش وجهات منح شهادات املطابقة املتطلبات األساسية لضبط الجودة لدىتتضمن هذه االوثيقة الفنية 
ي :     وال تشمل ماي

 متطلبات الكفاءة الخاصة بجهات التفتيش.  -
 .شهادات املطابقةلكفاءة الخاصة بجهات منح متطلبات ا -
  

  املصطلحات والتعاريف: .2

  
ر ذلك: الوثيقةلغايات تطبيق هذه  -1 ى غ   الفنية تستخدم املصطلحات والتعاريف الوارده أدناه مالم تدل القرينة ع

  

  .هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس          :هيئةال

ي كل إمارة من إمارات    :الجهة املختصة   الدولة.الجهة املعنية 

ى االعتماد من قبلشهادات أو جهة منح أي جهة تفتيش      الجهة املعتمدة: موقعة  الهيئة أو أي جهة اعتماد  حاصلة ع

ا دوليا من  رف  راف املتبادل ومع ى ترتيبات االع رات ع قبل املنظمة الدولية العتماد املخت

ILAC     ي لالعتماد  و/أو ا الهيئة. IAFاملنتدى الدو رف    أو أي جهة اعتماد تع

ي هذه الوثيقة.  الكفاءة:  ا  ى تطبيق املعرفة واملهارات واملحددة متطلبا   إظهار القدرة ع

  

ي هذه الوثيقة الفنيةفيما يتعلق ب -2 ي  املصطلحات الفنية الواردة  ملراجع افيمكن الرجوع للمواصفات واملعاجم املبينة 

  .املعتمدة
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  التطبيق:. 3

  
ى جميع ي هذه  جهات التفتيش وجهات منح شهادات املطابقة يجب ع ة بالحد الفني الوثيقةالتقيد باملتطلبات الواردة 

ن والصادرة عن  ى ع الهيئةالذي ال يتعارض مع املتطلبات االلزامية الخاصة بمنتج أو خدمة أو عملية أو نظام أو فحص مع

 للزامية التطبيق أو الصادرة عن الجهات االتحادية والجهة املحلية املختصة بمجامعتمدة إل لوائح فنية أو مواصفات شك

  .جهات التفتيش وجهات منح شهادات املطابقة

  

  . املسؤولية:4
  

ى مستوى الدولة.الجهة املسؤولة  ي هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس تكون  -   عن تطبيق هذه الوثيقة الفنية ع

ي هذه الوثيقة الفنية .االستعانة بالجهات املختصة داخل الدولة لتنفيذ يجوز للهيئة  -  املهام الواردة  

 
  

 متطلبات الكفاءة الخاصة بجهات التفتيش: .5
  

ي املواصفة القياسية الدولية   فيما يتعلق بإثبات الكفاءة   (ISO/IEC 17020)تطبق جهة التفتيش املتطلبات الواردة 

ى القيام ب ى االعتماد، وضمن هذا االطار يتم التأكيد أنشطة التفتيش والقدرة ع املطلوبة مع عدم إلزامية الحصول ع

ي البنود التالية: ى املتطلبات الواردة    ع

  نظام الجودة: 5-1

ى أن يضم البنود التاليةأن    كحد ادني: يكون لدى جهة التفتيش دليل جودة موثق ع

هيئة التفتيش نوع - (Cأو  A ،B)ومجال التفتيش وخلفية عامة عن جهة التفتيش.  



Document Title: Technical Requirements for Quality Control in 
Inspection Bodies  

ID. No. :  REG‐G‐02 

Issue Date: 2017‐01‐22    Revision Number:  0 Page 5 of 11 

 

 
 
Hard copy or soft copy outside shared folder shall be treated as uncontrolled. Always refer to shared 
folder for updated versions. 

  وصف الوضع القانوني لهيئة التفتيش. -

ي عمليات التفتيش. - ي ذلك وصف ضمان الحيادية    الهيكل التنظيم بما 

اهة. - اهة والسرية وسياسة ضمان ال   ال

ي. -   وصف االستقرار املا

ن  -   املسؤولية املهنية. تأم

ي Bأو   Aخيار نظام الجودة ( - ي ذلك عمليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات واملنازعات وعمليات التدقيق الداخ )بما 

  واجتماعات مراجعة االدارة.

ن: 5-2   تصنيف املفتش

ي ى النحو التا م ع ن وفقا لدرجة كفائ   : يصنف املفتش

ن تحت التدريب:  ي مجال تفتيش محدد، وال يحق لهم القيام   مفتش ن الذين يتم استخدامهم ألول مرة  وهم املفتش

ن.إبأعمال التفتيش دون  ن الرئيسي ن أو املفتش  شراف كامل من قبل املفتش

ن:  ن الذين يقومون فعلياً     مفتش  شراف املباشر.مال التفتيش وبالحد األدنى من اإل بأع وهم املفتش

ن الرئي ن: املفتش م،     سي ن تحت التدريب، ورفع كفائ ن واملفتش ى املفتش وهم الذين يقومون باإلشراف ع

ي  ن  ن الرئيسي م بكل كفاءة، كما يساهم املفتش والتحقق من قيامهم باألعمال املوكلة إل

م.  ن الذين يقومون باإلشراف عل  تطوير األداء لعمليات التفتيش وتقديم الدعم للمفتش
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ن: 5-3   أعداد املفتش
  

ى تلبية حجم العمل املطلوب بكل كفاءة ودون أن  - ن قادرين ع ا مفتش ى كل جهة تفتيش أن يكون لد يجب ع

م ضغطاً  ى اإل  يحدث عل   خالل بالقيام بالعمل املطلوب.قد يؤدي ا

ن  عن  - ى املفتش ن تحت التدريب إ   ))1ملحق ( – )1(مثال (. 1:3يجب أن ال يتعدى نسبة املفتش

ن عن  - ى املفتش ن  إ ن الرئيسي ى أن ال يقل بأي حال من االحوال عن  1:5يجب أن ال يقل نسبة املفتش ، ع

.   ) )1ملحق ( –) 2(مثال ( مفتش رئيس واحد لكل مجال تخص

  

ن: 5-4   متطلبات الكفاءة للمفتش
  

  ان تتوفر لدى جهة التفتيش الوثائق التالية كحد أدنى:

م وبما يتناسب مع البند قائمة  - ن ومؤهال  أعاله. 3-5بأسماء املفتش

م. - ن من خالل التقييم املستمر ومراقبة أدا  وصف عملية مراقبة كفاءة املفتش

 خطة تدريب سنوية. -

ن بتوقيع  - ن املخول ن الرئيسي ن ورؤساء األقسام واملوظف ن الرئيسي قائمة التوقيعات املعتمدة للمفتش

 التفتيش. تقارير وشهادات
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  العمليات: 5-5

  ان تتوفر لدى جهة التفتيش الوثائق التالية كحد أدنى:

وصف عمليات التفتيش من استالم الطلب ومراجعة الطلب وتنفيذ عمليات التفتيش واتخاذ القرار  -

 وإصدار التقرير/الشهادة.

 تعليمات موثقة لتنفيذ عمليات التفتيش. -

 جهة التفتيش.  عنكيفية إدارة استخدام وسوء استخدام التقارير والشهادات الصادرة  -

  

  التعاقد من الباطن: 5-6

ى جهة  -1 ي حال قيام جهة التفتيش بإجراء فحوصات أو أعمال تفتيش لدى جهات أخرى، فإن ع

ن بشــــــكل واضــــــح وصــــــريح أســــــماء الفحوصــــــات والتفتيش ال تمت من قبل  هات الجالتفتيش أن تب

 األخرى.

ى جهة أو أعمال تفتيش لدى جهات أخرى، فإي حال قيام جهة التفتيش بإجراء فحوصـــــــــــــات  -2 ن ع

ـــا التحقق من كفـــاءة هـــذه الجهـــات لـــذلـــك فـــإ التفتيش التعـــامـــل مع جهـــات معتمـــده، وخالفـــاً  ن عل

ر األدلة الالزمة بالطرق املناسبة   .وتوف

ر جهة التفتيش مسؤولة مسؤولية تامة عن -3 ر املعتمدة ال تتعاقد معها. تعت  كفاءة الجهات غ
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  وحدات القياس: 5-7

فات ة اإلمارات للمواصباستخدام وحدات القياس القانونية فقط، وفقًا  للقرار الصادر عن هيئ تفتيشيجب إصدار نتائج ال

ي الدولة ي شأن الالئحة التنفيذية لتنظيم أعمواملقاييس  ا.ال املقاييس القانونية    وتعديال

 

ا: تفتيشحفظ نتائج ال 5-8   والوثائق املتعلقة 

ذا الخصوص ا بطريقة آمنة مع عدم اإلخالل بأي تشريعات صادرة  ، يجب االحتفاظ بنتائج التفتيش والوثائق املتعلقة 

ر ذلك. ومحمية ملدة ال تقل عن خمس سنوات ذا الخصوص غ رط التشريعات الصادرة    مالم تش

  

ر اآلمنة:  5-9    اإلبالغ عن املعدات غ

ى سالمة  ي الخدمة قد يشكل خطورة محدقة ع ي حال أن نتيجة التفتيش قد بينت أن وضع، أو استمرار وضع، املنتج 

ا  ى جهة التفتيش إبالغ هذه النتيجة بشكل فوري للجهة املفتش عل هات والجأو صحة األفراد أو املمتلكات، فإن ع

  األخطار املحتملة. ، مع بيان املختصة
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  ختامية أحكام. 7  

ر   7-1 ر  املختصة والجهات الهيئة تعت ى اللجوء املتضررة وللجهات ، جهات عن يصدر  خطأ أي عن مسؤولة غ  إ

 . السارية للتشريعات وفقاً  القضاء

 .  الفنية الوثيقة هذه لتنفيذ الالزمة اإلجراءات جميع الهيئة، عام مدير  بموافقة الهيئة، تصدر   7-2

ا يمكن ال  حالة أي نشأت إذا  7-3 رها ي خالف أي نشأ أو  الفنية، الوثيقة هذه أحكام بمقت معالج  أو  تفس

رفع تطبيقها ى األمر  ف  ناداً است الخالف ذلك أو  الحالة تلك بشأن مناسباً  تراه الذي القرار  ليصدر  الهيئة عام مدير  إ

 . العامة املصلحة يحقق وبما الدولية للممارسات

ن إذا  7-4  املس ىإ ذلك يؤدي بحيث املتطلبات، كفاية عدم أو  الفنية، الوثيقة ي خلل أي وجود التطبيق نتيجة تب

  .العامة املصلحة يحقق وبما الخلل هذا ملعالجة مناسبا يراه إجراء أي اتخاذ فللهيئة املجتمع أفراد صحة أو  بسالمة

ى يجب  7-5 ى الحصول  التفتيش جهات جميع ع ن بوليصة ع  نواتس طيلة املفعول  سارية املهنية للمسؤولية تأم

ا  .خدم

ا الحصول  يجب ال اإللزامية االعتماد مجاالت الهيئة تحدد  6-7 ى ف  <التفتيش جهات لدى االعتماد ع
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ي البند ( –) 1امللحق ( ن حسب ما ورد    ) من الوثيقة الفنية3-5أمثلة توضيحية ألعداد املفتش

  

 ):1مثال (

ي جهة ما  ن  ي هذه الجهة عن  3إذا كان عدد املفتش ن تحت التدريب  ن فيجب أن ال يزيد عدد املفتش ن  9مفتش مفتش

ي هذه الجهة عن مف ن  ن الرئيسي  تش واحد.تحت التدريب وأن ال يقل عدد املفتش

 

 ):2مثال (

ي جهة ما  ن  ي هذه الجهة عن ش مفت 15إذا كان عدد املفتش ن تحت التدريب   شمفت 45فيجب أن ال يزيد عدد املفتش

ي هذه الجهة عن  ن  ن الرئيسي ن 3تحت التدريب وأن ال يقل عدد املفتش  .مفتش
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  ةاملراجع املعتمد

 

بشأن الالئحة التنفيذية لتنظيم  18/6/2009) تاريخ 5/1قرار مجلس إدارة هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس رقم  ( -
ي الدولة، صادر بموجب املادة  ) بشأن 2006) لسنة (31) من قرار مجلس الوزراء رقم (16(أعمال املقاييس القانونية 

  النظام الوط للقياس

Quantities and units - ISO 31 

Standardization and related activities — General vocabulary - ISO/IEC Guide 2 

Quality management systems — Fundamentals and vocabulary - ISO 9000 

Quality management systems — Requirements - ISO 9001 

Medical laboratories — Particular requirements for quality and 
competence 

- ISO 15189 

Conformity assessment — Vocabulary and general principles - ISO/IEC 17000 

International vocabulary of terms in legal metrology (VIML) 

ا من قبل املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  وترجمته املوافق عل
- OIML V1 

International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts 
and Associated Terms (VIM) 

ا من قبل املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وترجمته املوافق عل  

- OIML V2 

Conformity assessment — General requirements for proficiency testing - ISO/IEC 17043 

General requirements for the competence of reference material 
producers 

ISO 17020,21,65,24 

- ISO guide 34 


