
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعتماد

 اإلمداد قيمة مضافة لسالسل

 

 ليوم العالمي لإلعتماد ا

2019يوليوز  11الدار البيضاء   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رغمممن ال ركامممنتج  نذمممقد  ذممم  رك ممم    ممم  ج

إل ق مجل  ورد  سقوردة  ن رك جكن بأ من،  

اصممم تع ن مممن   رإل ممم رد إال ال  ال ممم 

ن  يمممم ر  فمممم ة  يمممممج   مممم  ركسممممنف    

 ركق جدال  رك جكمي . 

   تم ر  رإل م رد ن  ع ركط ي   رك ج   كسال  

ا ورق ركق سمي  ركامنتج  إكمل ركق ج م   مع 

 بيئج  نان  ي    ق ف .

  إل نت  مم  ركدممودة    يمم ربي  نق ممع ركمممورد

رأل كيممم   تقممممجل ركقمممو ن ف مممل    و مممج  

  ونوب      ذ  .

  إ ممقمنرر نسممجرب رإلبقوممجر   ن  مم     ممع

د رة حيممجة ركمذقدممج    اصمم تع رأل ممورق 

  ق   م    نمممجرغ طمتوعج  ف ممل  ال مم  

 .رإل  رد

  قوجب ف ل ركانتج  ركق ج    مع إحقممجل 

ن ممنن امممج   ممال   ركم  و ممج  رك ممج  

 بهج كإلخقنرق.

  رإلاق مممجل ركف مممجل ك مممممواين ركممم ر مين  يممممج

كمسمو كي      رإل مق نرر ركممجكو   تم ر ر

رإلجقمجفيممممممم    ركممجر مممممممج  ركديممممممم ة   

 رألخالبي .

ن ممن   ال مم  نور مم  ركمذقدممج    رك مم  ج  

فوكممم    ن  يمم ر  قار مم ر   ممو ان يمم  نتممج ل 

 يهمممممج ركامممممنتج  ن  مممممي   يمممممجر فهج  مممممع 

 ركمتج م  ف ل  ن اقهج   جودة خ  جنهج.

ركقو نمق  ف من ب م رل  رإل  رد   ن  ق  ال   

   وربع  ق  دة  نت  ج  ت نى ف ل  سقوى 

ركدودة   إحقنر  رألامم    ركم ج يس ركمق     

بجكسمممممممال     ركمسمممممممو كي  رك يئيممممممم    تممممممم ر 

 رإلجقمجفي .

 ممو ركمئمم   ممن  70  ن  ممم  يممجر ق رإلبقذممجل 

 يممجر ق ركاممنتج   حسممب ركم همم  ركم قممم  

   منل ا  ك ماقن ج     ال   رإل  رد(.   ك ر

إطممطنرل ك قور مم   موممن ال  مموعن  مم  ج ف ممل 

 ند د مم     ممم   رك ال ممج  ركقدجر مم    تمم ر 

   جل ركابذجل.

 

 

 اإلمدادقيمة مضافة لسالسل  :اإلعتماد

 ؟اإلعتماد  ما هو دور ؟ السوق رهانات ما هي

 حالة دراسية

 
 الحكومة المحلية للمملكة المتحدة

 

تستعمل المجالس المحلية للمملكة المتحدة 

  ماسحات معتمدة لفحص تواجد األسبستوس 

( l’amiante.في مبانيها ) 

فإن اإلعتماد  ISO/CEI 1 7020 و حسب 

تعمل بطريقة  مصالح التفتيشيضمن بأن 

مناسبة و مستقلة و حيادية. مما يدعم المجالس 

في إختيار الموردين للتأكد أن التقارير 

المسلمة موثوقة دون الحاجة إلعادة التحقق 

 منها.

 

  رإل مم رد  ضمميق رإلفقمممجد بيممم  كسال مم  

 و ممممم ر بجكم مممممج يس رك  كيممممم   ال ممممميمج ال 

ركانتج  نس ل كا مجدة رألربمجو   ر مقيفجل 

ركاممممن ع ركق جب  مممم   ممممع طمممممجل  طجب مممم  

 ك مورصفج  ركق ذي .ركمذقوجج  

 مممو ركمئممم   مممن ركم مممج ال   80  نامممقم  

ركقدجر ممممم  ف مممممل فذجصمممممن تجكقدمممممجرل   

ركم ممج نة   ركقفقمميأ   اااممط  ركميممجدب    

 ركم ن    نتث إ ن "ن يين ركمطجب  ".

تمممممج ال رإلفقمممممجد يممممو ركق يممممين ركمسممممق   

كمو سممممممج  ن يممممممين ركمطجب مممممم  يمممممم ، إ رل 

لنهمج   ركم ج ين ركم قن  بهج ك قأت   من تفج

 حيجد قهج.

  ف يه  نل رإلفقممجد    مب د رر  هممج  مو 

ن فممميك نومممجكيق ركم مممج ال  ركقدجر ممم    

نتسممممين ا مممم  ركقوذوكوجيممممج   ركن ممممع  ممممن 

 رإل قثمجر.

تمممج ااهممج نسمممك ك اممنتج  بممجالا نرع  ممو  

رك جكمي . حسممممب رك ذمممم   رإل مممم رد  ال ممم  

 رك  كو(.

  بمممم  صممممنو ن ن ممممن ركمذمممممم  رك جكميمممم  

 مول إ مق مجل ركمطجب م   مثم   ك قدجرة بمأل

 مممممو ركمئممممم   مممممن ركمامممممجت  ركمق   ممممم   10

بجكقدممممجرة. كمممم ر  مممممذك رإلفقمممممجد  نصمممم  

 .كم جكد  ي ، ركمسأك 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نظرا للصعوبات الحالية لسالسل اإلمداد، 

فإن عنصر الثقة في القياسات و التجارب و 

التفتيشات و كذا اإلشهادات التي تنجز في 

مناطق مختلفة ، أصبح يلعب دورا أساسيا؛ 

و بدونه فإن التبادل الحر للمنتجات و 

الخدمات سيتعثر بسبب العراقيل التقنية و 

مستويات الجودة المتفاوتة، مما يؤدي إلى 

إرتفاع التكاليف بالنسبة للمستورد و 

 المستهلك.

رفع من تكاليف كما أن هذه الصعوبة ت

الحكومات و الجهات المشرعة لتحمل 

التجارب و عمليات التفتيش و اإلشهادات و 

ذلك لحماية صحة و سالمة العموم. و 

بالتالي، بدأت الحكومات في تحديد 

المقتضيات التي يجب إحترامها و كذا 

التدابير المستعملة لتقييم المطابقة، و ذلك 

ين و الخواص كمدقق نبإقرار المتعاقدي

 مقيمين لمطابقة المنتجات و الخدمات.

و يتم إستعمال مهام تقييم المطابقة 

كالتجارب و المصادقة و التفتيش للتأكد من 

مطابقة المنتجات و الخدمات للمقاييس و 

 المواصفات التقنية.

التشريعي، فإن تقييم  ىو على المستو

المطابقة يسمح بإثبات التوافق مع 

و بالتالي يوفر تأمينا  المقتضيات القانونية،

للمستهلك و كذا المستورد بمدى إستيفاء 

 المنتجات و الخدمات للمواصفات المطلوبة.

و بما أن غالبية مؤسسات تقييم المطابقة 

هي ذات صبغة تجارية، فإن اإلعتماد يقيم 

مؤهالتها التقنية لتعزيز الثقة في نتائج 

 .إختباراتها

و لقد تم وضع مؤسسات اإلعتماد قصد 

الحرص على خضوع مؤسسات تقييم 

المطابقة )مختبرات و مؤسسات التفتيش 

و المصادقة( للمراقبة بواسطة نظام 

 مؤهل و محايد.

و عليه، فيمكن لمؤسسات االعتماد التي 

تم تقييمها إيجابيا من نظراءها و 

اإلعتراف بها على المستوى الدولي، 

اقيات دولية تسهل استقبال توقيع اتف

المنتجات و الخدمات عالميا.و لذا، تم 

خلق هياكل أساسية لتعزيز األعمال و 

 اعطاء الثقة لسالسل اإلمداد.

بالتالي، فإن اإلعتماد يقلص تباين 

العلومات و كذا اإلختالف بين الجهات 

العاملة في سالسل القيم العالمية كما 

ن يستخدم كوسيلة تواصل عالمية بي

 الشركاء اإلقتصاديين العالميين.

ولإلشارة، فقد ذكرت دراسة قام بها 

مركز األبحاث اإلقتصادية البريطاني، 

من الصادرات  £مليار  6.1أن  

اإلضافية السنوية هي نتيجة أنشطة تقييم 

 .المطابقة

. 

 اإلمدادسالسل تعزيز الثقة في 

 بواسطة االعتراف العالمييجب مساندة سالسل اإلمداد 

  حالة دراسية

إصدار شهادات نظم إدارة سالمة 

 سالسل اإلمداد

اإلعتماد كفاءة مؤسسات  تقيم مؤسسات

اإلشهاد للمصادقة على نظم إدارة سالسل 

 (.28000اإلمداد )إيزو 

كما يلزم المعيار على المؤسسات وضع 

أنظمة اإلدارة و تحسينها بإستمرار، بما في 

ذلك الجوانب الحرجة المرتبطة  بضمان 

 سالمة سالسل اإلمداد.

كما تتضمن هذه الجوانب مخاطر 

هابية و الغش و القرصنة و كالتهديدات اإلر

 التي لها عواقب وخيمة على الشركات.

كما يشير البحث إلى أن المشترين 

يضعون ثقتهم في المنتجات اآلمنة و 

 المناسبة. 

كما يحدف التظام  العقبات التقنية 

اإلعتباطية في التجارة، و يحسن الثقة و 

 .الدولية اإلمداد الشفافية عبر سالسل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدولي لإلعتماد من طرف  اإلقرار إن

المشرعين و الدول األعضاء في المنظمة 

العالمية للتجارة يمكنها من اإليفاء بسؤولياتها 

متجاوزة بذلك العقبات التقنية للتجارة و 

التدابير الصحية و كذا المتعلقة بالصحة 

 النباتية.

إستعمال اإلعتماد معترفا به على و أصبح 

المستوى العالمي. ففي المملكة المتحدة، 

يعترف معهد المدراء بالشهادات المعتمدة 

كمعيار في تقاريره السنوية  9001ايزو 

للحكامة الجيدة، و ذلك وفقا لما ينص عليه 

مؤشر اإلبتكار العالمي، و الذي يصنف 

اقتصاد الدول حسب مردوديتها. و حسب 

ر حديث لجمعية مدراء المخاطر، فيتم تقري

تقييم اإلعتماد كوسيلة إلدارة مخاطر 

  األسعار.

 

أصبح هناك توجه متزايد نحو اإلعتماد في 

السنوات األخيرة، و بالتالي قبول إتفاقات 

اإلعتراف الدولي من لدن الحكومات و 

الهيئات المشرعة. و على سبيل المثال، 

ة لإلتحاد فإن اإلتفاق األخير للتجار

األوروبي الذي تم إبرامه بين اليابان و 

كندا و سويسرا و تونس قد أكد ضرورة 

إستعمال تقييم مطابقة معتمد لضمان تجارة 

 دولية حرة و متجانسة. 

و كذلك فإن مجلس التعاون الخليجي يعمل 

و ينسق بين الدول األعضاء للمجلس في  

سوق مشترك، مع إشتراط اإلعتماد 

سية لتنفيذ التدابير التشريعية كوسيلة أسا

 مما يضمن كفاءة هيئات المراقبة.

كما أن التعاون اإلقتصادي لدول آسيا و 

المحيط الهادي قد تبنى اإلعتماد كوسيلة 

لدعم تقييم المطابقة و التي تشكل موضوع 

 اتفاقيات هذا التعاون.

 حالة دراسية

  

جودة و تتبع سالسل اإلمداد ل 

"Intermarché"  

 

تستعمل سلسلة مراكز التسوق الفرنسية، 

Intermarché منصة تسمح لها بتحديد و ،

و مراقبة جميع مورديها و كذا  فحص

المكونات و مواقع اإلنتاج التابعة لسالسل 

 شمل ما يزيداإلمداد الخاصة بها، و التي ت

بلد على  41مورد متواجد في  4200عن 

جميع المستويات و يجمع شواهد الجودة 

 البيئية.

كما أن بإمكانهم تمثيل جميع الوحدات 

المشاركة في سلسلة اإلمداد على خرائط، و 

تجميع و التحقق من شواهد المصادقة 

و القيام بتوصيات هادفة استنادا  للموردين، 

ة. مما يسمح إلى مراقبة كل مورد في العملي

للشركة ، سواء كمنتج أو كمجزء، تحديد 

 منشأ المنتجات و كذا تقليص المخاطر.

 

 اإلمدادقيمة مضافة لسالسل اإلعتماد :  اإلعترافتعزيز 

  سالسل جميع على اإلعتماد ينطبق و

 و الطبية أألجهزة لتشمل القطاعية اإلمداد

 النسيج صناعة و الطاقة و البناء و الصحية

 و المعلوميات و اإللكترونيك و األلعاب و

 .بالماء التزود و الغدائية السالمة و اإلتصال

 التي الخدمات من باقة اإلعتماد يمنح و

 في للمخاطر إدارة  و مضافة قيمة تضمن

 و المصادقة تقييم بواسطة اإلمداد  سالسل

 إثبات أن كما. المعايرة و التجارب و التفتيش

 هذه إمكانيات و الحيادية و الكفاءة

 و بالمنتجات بالوثوق يسمح المؤسسات

 اإلمداد  سالسل تستطيع حتى الخدمات

 .مخاطرها إدارة تحسين



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على هامش اليوم العالمي لإلعتماد، سيتم إعطاء 

من طرف   ”CertSearch“منصة اإلنطالقة ل

الملتقى الدولي لإلعتماد و هو أداة مقدمة لمسؤولي 

لدعمهم في عمليات اإلمداد. و تشتمل  المشتريات

شهادة لنظم  700000على حوالي  حالياالمنصة 

اإلدارة من طرف مؤهلين معتمدين. كما تسمح 

للمشترين بمراقبة توفر الموردين المحتملين على 

هذه الشواهد. و تعتبر المنصة أيضا كوسيلة 

للتمييز بين جهات المصادقة المعتمدة وغير 

    تالي التحقق من صحة الشواهد. المعتمدة، و بال

www.iaf.certsearch.org 

 

 مسؤولي المشترياتدعم 
 الموردين إيجاد 

 حالة دراسية

  مخطط األمن عند الشراء

 Safety Schemes)مخطط األمن عند الشراء 

In Procurement SSIP)  هو منتدى بالمملكة

المتحدة يهدف إلى دعم المقاوالت الصغرى عن 

طريق ترشيد المؤهالت المسبقة، و تخفيض 

التكاليف المتعلقة بتقييم المطابقة من الجانب 

الصحي و األمني و البيروقراطي في سالسل 

 اإلمداد.

كما أن اإلشتراك  في المخطط مفتوح  لخطة    

مني و الصحي بما فيها التقييم المكرسة للتقييم األ

تلك المنتجة و التي يديرها المقاولون أو جمعيات 

. كما أن كل خطة مسجلة في المنصة التجارة

تستفيد من اعتراف متبادل مع الخطط األخرى 

المسجلة في المنصة ذاتها، و بالتالي معادلة 

  SSIPلمؤسسات المطابقة مقابل برنامج لإلعتماد 

ماد اإلنجليزي محدث من طرف هيئة اإلعت

UKAS. 

للمدخرات المحققة   SSIPو حسب معطيات بوابة 

مليون  124تتجاوز  2016من الصناعة منذ سنة 

جنيه على إثر إتفاقيات اإلعتراف المتبادل التي 

تمت إقامتها مع جميع أعضاء المنتدى. و يسمح 

المخطط لمسؤولي المشتريات بالولوج لبيانات ما 

مورد  و التي تم فحصها عن  71000يزيد عن 

األمني. و بالتالي طريق عملية التقييم الصحي و 

فاإلعتماد يسمح بمراقبة احترام القوانين الجاري 

 بها العمل و تعزز التنسيق في المخططات.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إضافيةمعلومات 

يشكل اإلعتماد وسيلة معترف بها على الصعيد العالمي ال لتقييم و مراقبة المخاطر المتعلقة بالعمليات الداخلية 

الصناعية و التجارية فحسب و إنما كذلك المنتجات و الخدمات الموضوعة في السوق. و بهذه الطريقة، فإن لألنشطة 

المشترين و الجهات العمومية المشرعة و كذا المستخدمين يمكنهم أن يثبتوا أن اإلعتماد يساهم في جعل العالم أكثر 

  أمانا.

 www.publicsectorassurance.org  ر ر ركموبع 
للولوج لبنك األبحات و الحاالت الدراسية و المعلومات المتعلقة 
بالتأثير اإليجابي لإلعتماد على إصدار سياسات مرتبطة بالصحة 

  و السالمة. 

 www.publicsectorassurance.org  ر ر ركموبع 
لمزيد من األمثلة حول كيفية إستفادة األنشطة الصناعية و 

 التجارية من معايير اإلعتماد.

http://www.publicsectorassurance.org/
http://www.publicsectorassurance.org/

