من يصدر شهادة االعتماد في المغرب؟

االعتماد :قيمة مضافة لسالسل التوريد

االعتماد بإيجاز
االعتماد هو االعتراف الرسمي ،من قبل هيئة اعتماد  ،بكفاءة

علىىى المسىىتوو الىىو ني  ،تمىىنش شىىهادات االعتمىىاد مىىن قبىىل المصىىلحة

يضيف االعتماد ،بدعم من المواصفات المعترف بهىا دوليىا ،قيمىة إلىى

ونزاهة هيئة تقييم المطابقة ألداء خدمات محددة لتقييم المطابقة.

المغربيىىة لالعتمىىاد  ،التابعىىة لىىوزارة الصىىناعة واالسىىتثمار والتجىىارة

سالسىل التوريىد  ،حيى

تسىعى الشىركات إلىى تحقيىق أقصىى قىدر مىن

الغرض من االعتماد هو التصديق على أن هذه الهيئات قادرة فنيا

واالقتصاد الرقمي.

األربىىىىال وتلبيىىىىة الشىىىىرو التعاقديىىىىة  ،مىىىى ضىىىىمان امتثىىىىال المنىىىىتا
للمواصفات الفنية.

على أداء الخدمات التالية:


عمليات التحاليل والفحوصات أو التجارب؛



عمليات التفتيش؛



اإلشهاد بالمطابقة للمنتجات أو الخدمات أو نظم اإلدارة

و ينطبق االعتماد على جمي سالسل التوريد القطاعية:

وضعوا ثقتهم في المصلحة المغربية لالعتماد
» « SEMAC



األجهزة الطبية والصحية ؛



البناء ؛

حاليىىا  ،تعتمىىد المصىىلحة المغربيىىة لالعتمىىاد هيئىىات تقيىىيم المطابقىىة



الطاقة ؛

التالية :



المالبس والمنسوجات ولعب األ فال ؛



اإللكترونيات واإلعالميات واالتصال ،



األمن الغذائي ؛

يكشف االعتماد المعترف به دوليا عن العديد من المزايا التي يجب

 مختبرات المعايرة وفقا للمعيار  NM ISO / IEC 17025؛



توريدات المياه ؛

معرفتها ،ومنها :

 مختبرات البيولوجيا الطبية وفقا للمعيار  NM ISO 15189؛



الخ ...

أو األشخاص؛

مزايا االعتماد المعترف به دوليا

 مختبرات الفحوصات والتحليىل وفقىا للمعيىار NM ISO / IEC
17025؛

 هيئات التفتيش وفقا للمعيار  NM ISO / IEC 17020؛


سهولة الولوج إلى األسواق األجنبية؛



تقليص تكاليف المعامالت التجارية ؛



تحسين نقل التكنولوجيا وزيادة االستثمار؛



تعزيز تكامل سالسل التوريد العالمية؛

 هيئات التصديق على نظم اإلدارة وفقا لمعيار NM ISO / IEC

كما يىوفر هىذا االعتمىاد مجموعىة مىن الخىدمات التىي يمكىن أن تضىيف

؛

قيمىىة وإدارة المخىىا ر المحتملىىة فىىي سالسىىل التوريىىد مىىن خىىالل تقيىىيم

17021-1.

الشهادات والتفتيش والتجارب والمعايرة.
منذ إنشائها في عىا  ، 2001منحى المصىلحة المغربيىة لالعتمىاد
أكثر من  170شهادة اعتمىاد فىي البىراما المىذكورة أعىاله  ،منهىا
140شهادة سارية المفعول حاليا.
اتسىع هىىذه البىىراما لتشىىمل اعتمىىاد هيئىىات مىىنش شىىهادات الحىىالل
ومراكز الفحص الفني للمركبات.
راجع نظام وثائق المصلحة المغربية لالعتماد على الرابط التالي:
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/accreditation

لتنزيل كتيب " االعتماد :قيمة مضافة لسالسل التوريد "

www.mcinet.gov.ma

البرناما
14:00- 13:30

استقبال المشاركين.

14:05- 14:00

كلمىىىة االفتتىىىال لىىىوزارة الصىىىناعة و اإلسىىىتثمار
والتجارة و االقتصاد الرقمي.

14:05 -14:05

عرض شريط حول االعتماد.

15:30-14:15

حلقة نقاش حول "االعتماد :يمنش قيمة مضىافة
لسالسل التوريد ".







الدورة  12لليو العالمي لالعتماد
" االعتماد  :يمنح قيمة مضافة لسالسل التوريد "

وزارة الصىىناعة واالسىىتثمار والتجىىارة واالقتصىىاد الرقمىىي-
االعتماد ،رافعة لضمان جودة خدمات مراقبة سوق المنتجات
الصناعية.
المكتب الو ني للسىالمة الغذائيىة -دور االعتمااد فاي مامان
جودة و سالمة المنتجات التابعة لسالسل التوريد الغذائية
المعهىىىد المغربىىىي للتقيىىىيس -االعتمااااد وتطاااوير راااادرات
الحالل.

-المديرية العامة للتجارة-

الجمعيىىىة المغربيىىىة لمختبىىىرات التجىىىارب والمراقبىىىة –
االعتماد ،تذكرة ولوج إلى الصفقات العمومية.

مديرية حماية المستهلك و مراقبة السوق و الجودة

 15:45-15:30استراحة.
 16:00-15:45كلمىىىىة السىىىىيد وزيىىىىر الصىىىىناعة واالسىىىىتثمار
والتجارة واالقتصاد الرقمي.
 16 :45-16:00توزيىىى شىىىواهد االعتمىىىاد علىىىى المؤسسىىىات
المعتمدة حديثا.
 17 :15-16 :45تكريم الفائزين بالجائزة الو نية للجودة.
 17 :30-17 :15ملخص الختا .

قسم االعتماد
)(SEMAC

الهاتف 05 37 71 51 42 :
الفاكس 05 37 71 17 98 :
jabbar@mcinet.gov.ma
www.mcinet.gov.ma

الدار البيضاء  11يوليوز 2019

