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 مقدمة:

طالقا من دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع و لتوفري البيئة املتكاملة للتميز و اإلبداع ان
و ملا يواجهه السوق احمللي من إغراق بسلع رديئة اجلودة و  جبميع فئاتهم.  هاجلميع منسوبي

الذي ينعكس على أمن املواطن الصحي و سالمته من احلوادث اليت تكون فيه هذه السلع 
هـ الذي ينص 2/8/3223/م( بتاريخ 3على املرسوم امللكي رقم ) استنادًاو  ،عنصرًا رئيسيًا

على أن تكون املختربات اخلاصة هي املسؤولة عن مطابقة السلع املستوردة للمملكة 
باإلضافة إىل السلع املنتجة حمليًا و دور هيئة املواصفات و املقاييس السعودية ينحصر يف 

 كفاءة هذه املختربات.تشريع املواصفات و التأكد من 

 
إنشاء خمترب لفحص ومعايرة األجهزة الكهربائية  تتقدم وكالة اجلامعة بطرح مقرتح

وأن يكون مركزًا  يكون مقره يف مدينة سدير للصناعة و األعمال تابع جلامعة اجملمعة 
 و داعمًا للنهضة ألحباث الفحص واملعايرة الكهربائية ليخدم اجلانب البحثي يف اجلامعة

 الصناعية يف بالدنا و اليت تنظر خالل الفرتة القادمة تدشني عدد من املدن الصناعية
خدمات املخترب لتستهدف السوق اخلليجي خصوصًا يف جمال خدمات  امتدادباإلضافة إىل 

 املعايرة.
 

 -أهداف املشروع:

 

 تعزيز اجلانب البحثي يف جمال املعايرة والفحص لألجهزة الكهربائية. -3

 ور اجلامعة يف دعم قطاع الصناعية واالسترياد يف اململكة.تعزيز د -2

 دعم اخلدمة اجملتمعية من خالل فحص السلع ومطابقة جودتها للمستهلك. -3

 مرجعية علمية ملختربات اجلامعة للعمل حتت معايري اجلودة العاملية. -2
 

 خطوات العمل لتنفيذ املشروع:
 

ملكة للتعرف على املنافسني وحتديد التعرف على سوق املختربات اخلاصة بامل -أواًل
قدراتهم احلالية يف جمال املعايرة وفحص السلع الكهربائية. )مت احلصول على أمساء 

 .املختربات وقدراتها(
 



على الشروط املطلوبة إلنشاء خمترب ملعايرة وفحص األجهزة الكهربائية من  االطالع -ثانيًا
 -ِقبل وزارة التجارة والصناعة وهي كالتالي:

 
 الرتخيص املبدئي للمخترب من قبل وزارة التجارة والصناعة: - أ

 

 تعبئة النموذج امُلعَتَمد لطلب الرتخيص امَلّبدئي. .3

 تقديم دراسة للمشروع َتَتضمَّن التكاليف التقديرّية والكوادر الفنّية واألجهزة. .2

نوّيًا رفاق ما ُيثبت أن طالب الرتخيص سعوديًا، سواًء أكان شخصًا طبيعّيًا أم معإ .3
وبالنسبة للشركات ذات رأس املال األجنيب وامُلخَتَلط يتعّين حصوهلا على ترخيص 

 خيّوهلا ممارسة النشاط من اهليئة العاّمة لالستثمار.

التزام طالب الرتخيص بتعيني ُمدير فّني سعودي متخّصصًا يف طبيعة عمل امُلخَتَبرات  .2
 ومتفّرغًا تفّرغًا كاماًل.

ص بتوفري الكادر الفّني الالزم من امُلختّصني املؤَهلني علمّيًا، التزام طالب الرتخي .5
وامُلعّدات واألجهزة الالزمة للعمل بامُلخَتَبر مبا يّتفق مع حجم العمل وطبيعته ِوفقًا ملا 

 ُتحّدده الوزارة امُلختّصة.
 

تقوم اإلدارة امُلختّصة بدراسة الطلب والبت فيه خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، ويف 
حالة قبوله ُيمنح امُلتقّدم ترخيصًا مبدئّيًا ُيخّوله استكمال ُمتطلبات احلصول على الرتخيص 
النهائي، ويف حالة رفض الطلب يكون قرار الرفض ُمسّببًا ولطالب الرتخيص حق التظّلم من 

 لقرار أمام الوزير امُلختّص خالل امُلّدة امُلحّددة ِنظامًا.ا
 

 -الرتخيص النهائي: - ب

 
 ُيعطى امُلرّخص له َمّبدئيًا ُمهلة ال تزيد على ستة أشهر الستكمال ما يلي:

 اهليكل التنظيمي للُمخَتَبر.
اته تعيني امُلدير الفّني السعودي، مع تقديم صورة ُمصدَّقة من مؤَهالته العلمّية وخرب .3

 والَدورات اليت حصل عليها.



حتديد الكادر الفّني الالزم لتشغيل امُلخَتَبر، مع تقديم صورة ُمصدَّقة من مؤَهالتهم  .2
 العلمّية وخرباتهم ودوراتهم التدريبّية.

 حتديد األجهزة وامُلعّدات الالزمة لتشغيل امُلخَتَبر. .3

 يس.شهادة االعِتماد من اهليئة السعودية للمواصفات واملقاي .2

تقديم موافقة من األمانة أو البلدّية امُلختّصة اليت ُتجيز مزاولة النشاط يف هذا  .5
 املكان.

 
، و ميكن ُيلغى الرتخيص امَلّبدئي يف حالة ُمضي ستة أشهر دون استكمال امُلَتطلَّبات 

 متديده عند إعطاء مربرات مقنه ملدة ستة أشهر أخرى.
 

حيث  من اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس عتماداالعلى شروط شهادة  االطالع -ثالثًا
من قبل اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس شرطًا هامًا للحصول  االعتمادشهادة تعترب 

فيما يلي نعرض و ISO 17025 تطبقعلى الرتخيص النهائي للمخترب وشروطها  
 ة:للخطوات السابق استكماال أبرز خطوات العمل التاليةلسعادتكم 

 
حتديد شروط يف مع شركة الكهرباء السعودية حيث تكمن أهمية  التنسيق -:رابعًا

ويف  ،اليت حتتاجها الشركة من املخترب االختباراتاملخترب من ِقبل الشركة وحتديد  اعتماد
ذلك زيادة لشرحية عمالء املخترب عن طريق املنتجني واملوردين املعتمدين لدى شركة 

  .االختبارات هلذهجون الكهرباء الذين حيتا
 

خماطبة هيئة املدن الصناعية من ِقبل سعادتكم وتوضيح فكرة إنشاء املخترب  -:خامسًا
 للحصول على أرض باملدينة الصناعية بسدير.

 
الفحص واملعايرة لألجهزة  اختباراتعلى التجارب العاملية يف جمال  االطالع -:سادسًا

 الكهربائية:
 

الفحص واملعايرة  اختباراتتربات عاملية ورائدة يف جمال القيام بزيارات لعدة خم
 لألجهزة الكهربائية وذلك لعدة أسباب:

 



 على التجارب العاملية. االطالع -١
الفنية إلنشاء املخترب كتحديد القدرة الفنية املبدئية اليت جيب أن يبدأ  االستشارات طلب -٢

باإلضافة إىل عمل اهليكل التنظيمي  املخترب بها وحتديد األجهزة اليت ستعمل باملخترب
 املؤهالت لفنيي املخترب. واقرتاحللمخترب 

 

 .قًا للخطوات من أواًل إىل سادسًاحتديد إطار العمل وف -:سابعًا
 

على خطة العمل املبدئية ملشروع إنشاء خمترب فحص ومعايرة  معاليكمبعد إطالع 
 معاليكم التكرم بالتوجيه مبا ترون.من األجهزة الكهربائية التابع جلامعة اجملمعة، نرجو 

 
 

 


