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 الاعحماد ىظاملالخطة الاستراثيجية 

 الاردوي

0202-0200  

 
 



 

 

 ألاردوي الاعحمادىظام الخطة الاستراثيجية ل

 

 الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية لوحدة الاعحماد

 

جسلص  ،دولُاف به معتر اعخماد مً أحل حشغُل هظام  جىفُرها ًجب على وخدة الاعخمادالدولُت التي  السُاساثمع ألاخر بعين الاعخباز 

لما جسلص زؤٍت وخدة الاعخماد . ISO/IEC 17011وجىفير الخدماث التي جلبي مخعلباث  خُادًت وخدة الاعخمادعلى زؤٍت وخدة الاعخماد 

 .في مجاى الاعخماد إلاقلُمي والدولي مً أحل مىالبت آخس الخعىزاث على املسخىي أًضا على أهمُت أن جهىن عضىا فاعال 

 

 الاعحماد رسالة وحدة

اث الىظىُت جقُُم املعابقت جهاثءة الفىُت لالنفاببمثابت اعتراف زسمي الري ٌعخبر مىذ الاعخماد جقىم وخدة الاعخماد ب ، على املسخٍى

 مً خالى:، وذلو وإلاقلُمُت والدولُت

 عتراف مخعددة ألاظساف.جعبُق املمازساث الدولُت وجىقُع اجفاقُاث الا  .1

اث جقُُم املعابقت مً مخخبراث الفدظ واملعاًسة وحهاث الخفخِش والجهاث املاهدت لشهاداث املعابقت، ئدازة عالقت فعالت مع حه .2

 وذلو لخلبُت اخخُاحاتهم والىضىى ئلى أعلى مسخىي مً زضاهم. 

ت واملىضىعُت، ولرلو الحط .3 ىى علي جىفير بِئت عمل ئبداعُت ومفخىخت وحعاوهُت للمقُمين وأعضاء اللجان لضمان الحُاد والسٍس

 املعلىماث املهمت في الىقذ املىاسب الجخاذ القساز الصحُذ.

ت واملالُت والخنىىلىحُت واملادًت الالشمت لخقدًم خدماث  جىفير املىازد .4  ومإهلت. فعالتاعخماد البشٍس

  القيم الجوهرية

 الشفافُت 

 املبادزة وإلابداع 

 زوح الفٍسق 

 والحُادًت النزاهت 

  العدالت 

 الخعلم املسخمس 

  خترافُتالا 

 ت  السٍس
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 الرؤية 

لخقدًم خدماث  ولديها النفاءة مسخقلت ومعترف بها دولُا، و  تمسخدامحهت الاعخماد  وخدةأن جهىن 

  الاعخماد لجهاث جقُُم املعابقت وفقا للمعاًير الدولُت.

 

 )اعتراف وطني......قبول عاملي(
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 ثحليل البيئة الخارجية والداخلية

 ة الفرص والتهديداتقائمهقاط القوة والضعف و 
 

 هقاط القوة:

في  ARACجىقُع وخدة الاعخماد الجفاقُت الاعتراف املخبادى مع الجهاش العسبي لالعخماد )مً خالى  الحطىى على الاعتراف الدولي .1

 .(مخخبراث الفدظ واملخخبراث العبُت واملعاًسةاعخماد  مجاى 

جعبُق خالى  مً  ت خطىى املخخبراث الحهىمُت على الاعخماد الىظنيوالخاضت بالصامُجدعم الاعخماد جبني الحهىمت لسُاساث  .2

 خعت اعخماد املخخبراث الحهىمُت

 الىظساء واحخماعاث الجهاش العسبي لالعخماد. جقُُممثل  الدولُتالاظالع على الخبراث الدولُت مً خالى املشازلت في اليشاظاث  .3

 واملقُمين الفىُين مً ذوي الخبرة واملإهلين. ،الاعخمادوحىد الهادز املإهل واملدزب على ئحساءاث ومفاهُم   .4

ت عملها في البداًت .5 ختى جطبذ قادزة على حغعُت  وحىد وخدة الاعخماد لهُئت خهىمُت ًىفس لها الدعم املالي الالشم السخمساٍز

 هفقاتها.

 هقاط الضعف:

 ع .1
ّ
بُت الالشمت لخأهُل جسك املىظفين املدزبين واملإهلين وذوي الخبرة لعملهم في الىخدة بدثا ً فسص أفضل، وظىى الفترة الخدٍز

 .املىظفين الجدد

 الفرص:

ادة الىعي بأهمُت الاعخماد .1 ادة الخعاون والخيسُق مع حهاث جقُُم املعابقت وحمُع املعىُين مً مإسساث القعاع العام  ٍش هدُجت ٍش

ادة   العلب على خدماث الاعخماد.والخاص وضىاع القساز وممثلى القعاع الطىاعي والخجازي ًيخج عىه ٍش

اث جقُُم املعابقت املعخمدة با حهاثجبني الحهىمت لسُاساث حشجع  .2 ععائها ألافضلُت عً غير املعخمدة في الععاءاث واملشتًر

ادة العلب على خدماث الاعخمادًإدي ئلى  الحهىمُت  .ٍش

ادة العلب على الاعخماد الىظنيًإدي  ازجفاع جهلفت الاعخماد ألاحىبي مقازهت مع جهالُف الاعخماد الىظني .3  .ئلى ٍش

د عدد املخخبراث املعخمدة وسُإدي ئلى جىسُع مجاى املخخبراث الحهىمُت املعخمدة. .4  جعبُق خعت اعخماد املخخبراث الحهىمُت سيًز

،  مما واجفاقُت شمس ي س جىقُع اجفاقُاث ججازة خسة واجفاقُاث اعتراف مخبادى بيخائج جقُُم املعابقت مثل اجفاقُت ألاما واجفاقُت أغادً .5

التي جفدظ وجمىذ شهاداث املعابقت للمىخجاث التي جخضع لخلو  - ًخعلب خطىى املخخبراث والجهاث املاهدت لشهاداث املعابقت

   على الاعخماد. –الاجفاقُاث 

ادة عدد حهاث جقُُم املعابقت الحاضلت على الاعخماد هدُجت ل .6 حهاث بدُث ٌشمل  عخمادالاعتراف الدولي لىخدة الا خىسُع مجاى ٍش

 الخفخِش والجهاث املاهدت لشهاداث املعابقت لألهظمت.

ق الاحخماعي الخىاضل وسائل اسخخدام .7  الخازحُت اثهالج مع والخىاضل إلاعالمُت والخغعُت املإسست خدماث لدسٍى
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  التهديدات:

 لمىافس لىخدة الاعخ
ً
 لىظني وإلاقلُمي.ماد على املسخىي ادخىى هُئاث اعخماد معترف بها عاملُا

ل و دعم  ازجباط  .بالجهاث املاهدت   الىخدة في اليشاظاث الدولُتمادز مشازلت جمٍى

 

 قائمة الخيارات الاستراثيجية  .1

 

 الخيار الاستراثيجي الرقم

وذلو  الجهاث املاهدت لشهاداث املعابقت وحهاث الخفخِش في مجاى اعخماد الحطىى على الاعتراف الدولي بخدماث الاعخماد   -2

ت الهاملت في املىظماث الدولُت ذاث العالقت  .بالحطىى على العضٍى

0-   

العمل على وشس الىعي بأهمُت الاعخماد وأثسه على الاقخطاد الىظني لجمُع ألاظساف ذاث العالقت بدءا مً ضىاع القساز واهتهاء   -3

ادة عدد املخقدمين لو باملستهلنين النهائُين،   .عخمادال بالخالي ٍش

وبالخالي جبني الحهىمت لسُاساث حشجع هُئاث  بت ضىاع القساز خىى أهمُت الاعخماد في جقُُم لفاءة حهاث جقُُم املعابقت، مخاظ  -4

 .جقُُم املعابقت املعخمدة باععائها ألافضلُت عً غير املعخمدة او جلصمها بالحطىى على الاعخماد في بعض املجاالث

ت حشمل:  -5 س أهظمت للمىازد البشٍس  جعٍى

بهم للىخدةحعُين مىظفين حدد   -  .وجدٍز

  .جعبُق هظام خاص للحىافص ًضمً بقاء املىظفين ذوي الخبرة في عملهم -

  .البدث عً مقُمين فىُين مً الخازج في املجاالث الفىُت التي ال ًخىفس فيها مقُمين فىُين مدلُين   -6
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 مطادر الححقق املؤشرات ألاهداف، الىحائج، اليشاطات 
  ت/املدخل 

 )معرفية، مالية، بشرية( 
 إلاطار السمني

الجهود 

 املساهدة
 الفرضيات

 الهدف

الحطول على الاعتراف الدولي    -1

وثوقيع وحدة الاعحماد الثفاقية 

الاعتراف املحبادل للمىظمة 

الدولية العحماد املخحبرات 

(ILAC في مجال اعحماد جهات )

الحفحيش ومع املىحدى الدولي 

ي مجال اعحماد ( فIAFللعحماد )

الجهات املاهحة لشهادات 

 املطابقة

  0202نهاية  )معرفية، مالية، بشرية(  

حطول الجهاز العربي للعحماد 

على الاعتراف الدولي مً قبل 

ILAC  و(IAF) 

الاهداف 

الفرعية 

 )هحائج(

ثوقيع وحدة الاعحماد الثفاقية الاعتراف  2-2

للمىظمة الدولية العحماد  املحبادل

( في مجال اعحماد ILACبرات )املخح

مً خلل ثوسيع مجال  جهات الحفحيش

 الجهاز العربي للعحماد مع الاعتراف 

حاالت عدم مطابقة  ضفر 

 حرجة هخيجة الحقييم الكامل

مىحطف  في ARACمً قبل 

0202 

ثقرير الحقييم 

 الكامل
  0202مىحطف  )معرفية، بشرية(

حطول الجهاز العربي للعحماد 

ف الدولي مً قبل  على الاعترا

(ILAC)  في مجال الحفحيش 

 اليشاطات

جقدًم ظلب الاعتراف بعد احساء  1-1-1

الخعدًالث التي جدىاسب مع الىضع الجدًد 

 للىخدة 

 
 املقدم ئلىالعلب 

ا  ARAC سنسجاٍز
  2221بداًت  

قبىى الجهاش العسبي لالعخماد  -

 عً بعد جقُُمظلب جىفُر 

 عدم وحىد مخالفاث خسحت -

العسبي  الجهاش  الخقُُم مً قبل 1-1-2

 ARACلالعخماد 
 

س الخقُُم  جقٍس

 
  2221مىخطف  

جىفُر إلاحساءاث الخصحُدُت الالشمت  1-1-3

 للمخالفاث التي جظهس مً عملُت الخقُُم
 

الاحساءاث 

 الخصحُدُت

قبل مً املقبىلت 

ق الخقُُم  فٍس

 
السبع الثالث 

2221 

دعم الادازة 

 العلُا

   2222بداًت     دوز القسازض 1-1-4 
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 مطادر الححقق املؤشرات ألاهداف، الىحائج، اليشاطات 
  ت/املدخل 

 )معرفية، مالية، بشرية( 
 إلاطار السمني

الجهود 

 املساهدة
 الفرضيات

الاهداف 

الفرعية 

 )هحائج(

املىحدى الدولي  إلاهضمام لعضوية  2-0

 ( IAFللعحماد )
   مىحطف 0202 )معرفية، مالية، بشرية(  

 اليشاطات

ا  1-2-1 املىخدي الدولي  مخاظبت سنسجاٍز

 لالعخماد
 

الاسخعالم عً مافت 

مخعلباث جىقُع 

 الاجفاقُت

   2221بداًت  

الحطىى على املىافقاث الحهىمُت  1-2-2

الالشمت لخىقُع وخدة الاعخماد الجفاقُت 

 الاعتراف

 

 

   2221مىخطف  

مع املىخدي الدولي جىقُع الاجفاقُت  1-1-3

 (IAFلالعخماد )
   

السبع الثالث 

2221 
  

الاهداف 

الفرعية 

 )هحائج(

مع املىحدى ثوقيع اثفاقية اعتراف  2-3

( في مجال اعحماد IAFد )الدولي للعحما

 الجهات املاهحة لشهادات املطابقة

 للمىحجات مً خلل الجهاز العربي للعحماد

ضفر حاالت عدم مطابقة 

حرجة هخيجة الحقييم الكامل 

مىحطف في  ARACمً قبل 

0202 

ثقرير الحقييم 

 الكامل
  0202مىحطف  )معرفية، بشرية(

حطول الجهاز العربي للعحماد 

ف الدولي مً قبل  على الاعترا

(IAF)  في مجال الحفحيش 

 

جقدًم ظلب الاعتراف بعد احساء  1-1-1

الخعدًالث التي جدىاسب مع الىضع الجدًد 

 للىخدة 

 
العلب املقدم ئلى 

ا  ARAC سنسجاٍز
  2221بداًت  

قبىى الجهاش العسبي لالعخماد ظلب 

 عً بعد جقُُمجىفُر 

 عدم وحىد مخالفاث خسحت -

 
العسبي  الجهاش  ُم مً قبلالخقُ 1-1-2

 ARACلالعخماد 
 

س الخقُُم  جقٍس

 
  2221مىخطف  

 
جىفُر إلاحساءاث الخصحُدُت الالشمت  1-1-3

 للمخالفاث التي جظهس مً عملُت الخقُُم
 

الاحساءاث 

الخصحُدُت 

املقبىلت مً قبل 

 
السبع الثالث 

2221 

دعم الادازة 

 العلُا
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 مطادر الححقق املؤشرات ألاهداف، الىحائج، اليشاطات 
  ت/املدخل 

 )معرفية، مالية، بشرية( 
 إلاطار السمني

الجهود 

 املساهدة
 الفرضيات

ق الخقُُم  فٍس

 
مً الجهاش العسبي ضدوز القساز  1-1-4

 لالعخماد
   2222بداًت    

 

جىقُع اجفاقُت اعتراف مع املىخدي  1-1-5

( في مجاى اعخماد IAFالدولي لالعخماد )

 للمىخجاث الجهاث املاهدت لشهاداث املعابقت

   
السبع ألاوى 

2222 
  

 الهدف
ان ثكون وحدة الاعحماد مسحقرة ماليا   -2

 ومسحدامة ذاثيا

% مً 92الايرادات جغطي 

 0202الىفقات في ميزاهية عام 

ميزاهية وحدة 

 الاعحماد
   0200-0202 )معرفية، بشرية(

الاهداف 

الفرعية 

 )هحائج(

ثقييم املطابقة جهات زيادة عدد  0-2

 الحاضلة على الاعحماد

عدد طلبات الاعحماد الجديدة 

  0202بنهاية عام 22ال ثقل عً 

طلبات الحطول 

 على الاعحماد
  0202نهاية  شرية()معرفية، ب

جعيين موظفين جدد للوحدة 

 وثدريبهم

 اليشاطات

وجىعُت الجهاث التي جخعلب الخيسُق   2-1-1

خىى اهمُت  خدماث حهاث جقُُم املعابقت 

 الاعخماد 

  النخب السسمُت 
السبع الثالث 

2221 

  
جخعلب خدماث  مخاظبت الجهاث التي 2-1-2

حهاث  لالشتراط علىحهاث جقُُم املعابقت  

جقُُم املعابقت الحطىى على الاعخماد 

ع واليشاظاث التي جدبع  للمشازلت في املشاَز

 لها.

  النخب السسمُت 
السبع الس ابع 

2221 
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 مطادر الححقق املؤشرات ألاهداف، الىحائج، اليشاطات 
  ت/املدخل 

 )معرفية، مالية، بشرية( 
 إلاطار السمني

الجهود 

 املساهدة
 الفرضيات

قُُم جحهاث جلقي ظلباث الاعخماد مً  2-1-3

 املعابقت
 

ظلباث الحطىى 

 على الاعخماد
   2221نهاًت  

    الدولي  املحافظة على الاعتراف  -3 الهدف
-0202مسحمر 

0200 
  

 اليشاطات

الاسخمساز في جعبُق مخعلباث حهاث  3-1-1

 الاعتراف الدولُت 
   

-0202مسحمر 

0200 
  

العسبي  الجهاش  الخقُُم مً قبل 3-1-2

 ARACلالعخماد 
 

س الخقُُم  جقٍس

 
   2222مىخطف  

جىفُر إلاحساءاث الخصحُدُت الالشمت  3-1-3

 ملُت الخقُُمللمخالفاث التي جظهس مً ع
 

الاحساءاث 

الخصحُدُت 

املقبىلت مً قبل 

ق الخقُُم  فٍس

   2222نهاًت  

 


