
 

 

اعتماد المعهد المغربي للتقييس على أساس المعايير الدولية 
 المتعلقة باإلشهاد بالمطابقة 

  مكسب جديد في خدمة المقاوالت المغربية

 

 إيزو حصل المعهد المغربي للتقييس مؤخرا على اعتماد بمقتضى المعيار الدولي
الخاص بشروط ممارسة أنشطة التدقيق واإلشهاد بالمطابقة وذلك فيما  1- 17021

في صيغتها الجديدة   ISO 9001 للمواصفة أنشطته المتعلقة بمنح شهادة المطابقة يخص
   .المتعلقة بمتطلبات أنظمة الجودة 2015

االعتماد األول من نوعه من قبل المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة ويأتي هذا 
SEMAC  لتعزيز المصداقية  ،المخول لها بمقتضى القانون تدبير النظام الوطني لالعتماد

  .والجدية التي تميز المعهد المغربي للتقييس في نظر مختلف الفاعلين االقتصاديين

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن المعهد المغربي للتقييس بالرغم من حقه 
، فإنه حرص على أن يثبت على بمقتضى القانون أن يمارس أنشطة اإلشهاد بالمطابقة 

م في أن ممارساته في هذا المجال وكفاءة المستخدمين والمدققين الذين يعتمد عليه
الممارسات تتماشى مع المتطلبات المطبقة عالميا ومستوى ترقى لتدبير هذه األنشطة، 

   .الدولية في هذا المجال

ولقد تم إعالن هذا االعتماد خالل شهر يونيو الماضي على ضوء نتائج عملية التقييم التي 
عاينوا اإلجراءات والقواعد التي يرتكز عليها  بواسطة خبراء دوليين SEMACباشرها 

في تدبير األنشطة المذكورة وأكدوا على أنها كافية ومطابقة المعهد المغربي للتقييس 
   .ى نحو مرض مطبقة عل  للمعايير الدولية و

وقد تحقق هذا اإلنجاز بفضل تعبئة مستخدمي ومدققي المعهد المغربي للتقييس  
بصفة خاصة بفضل مهنية لجنة ضمان نزاهة أنشطة المعهد و، ئهوشركا ئهزبناوتعاون 

ثلين عن المنظمات المهنية مشهاد بالمطابقة والتي تتكون أساسا من مفي مجال اإل
   .جمعيات حماية المستهلك والعمومية اإلدارات الهيئات و و

 

 



 

  

إن إضافة هذا االعتراف إلى وضع المعهد كمؤسسة عمومية غير هادفة للربح وإلى 
هيئته التقريرية التي تتألف من ممثلين عن الدولة والقطاع الخاص والمجتمع طبيعة 

من المعهد مرجعا بدون منازع على المستوى الوطني يعمل باستمرار يجعل المدني، 
انتظارات السوق الدولي في مختلف  على تقريب االقتصاد المغربي مع متطلبات و

  . ةمجاالت تقييم المطابق

المعهد المغربي للتقييس عبر هذا االلتزام الذي يندرج ضمن توجهاته كذلك ويسعى 
المساهمة في االرتقاء بالممارسات الجيدة في مجال اإلشهاد  االستراتيجية، إلى

بالمطابقة بالمغرب والتي ترتكز في مجملها على النزاهة والكفاءة والمسؤولية 
والشفافية واألمانة، وذلك حتى يكون اإلشهاد بالمطابقة مفيدا ومربحا للمقاوالت 

وفيا لهذا النهج في مختلف وسيظل المعهد  .وشركائها وللمستهلكين وللسلطات العمومية
  .أنشطته ليكون في مستوى تطلعات وثقة شركائه

المتعلق  06- 12وللتذكير فإن المعهد المغربي للتقييس المحدث بموجب القانون رقم 
بالتقييس والشهادة بالمطابقة واالعتماد يتولى أربعة مهام أساسية هي إعداد وتطوير  

رب لدى المنظمات الدولية واإلقليمية المهتمة ونشر المواصفات المغربية، تمثيل المغ
بالتقييس واألنشطة ذات العالقة، اإلشهاد بالمطابقة للمواصفات والمرجعيات المشابهة 

 .ونشر المعلومات حول المواصفات والتشريعات التقنية

 

  

 مدير المعھد المغربي للتقييس
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