إجراءات  /عمليات اختبار التوافق
المركز الوطني لإلختبار /هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
الرقم.

عمليات االختبار

 1.إرسال استمارة تقديم
الطلب

الشرح
 .1مقدم الطلب الذي يرغب بإجراء اختبار التوافق يف املركز الوطين لإلختبار عليه
ارسال االستمارة اخلاصة بتقديم الطلب اىل هيئة الوثائق واحملفوظات الوطنية .
 .2إستمارة تقديم طلب التوافق سوف تتاح يف املوقع اإللكرتوني اخلاص باهليئة .

 2.تنظيم موعد لإلختبار
املبدئي

 .1على مقدم الطلب اجراء التقييم املبدئي لتحديد ما إذا سيقبل إلجراء اختبار
التوافق ام ال ،على سبيل املثال تقييم النظام اذا كان ميلك اخلصائص األساسية
إلدارة املستندات والوثائق اإللكرتونية لإلنتقال لإلختبار التوافق ام أل .

 3.إجراء التقييم املبدئي للنظام  .1سيتم إجراء التقييم املبدئي للنظام بني مقدم الطلب واهليئة ملدة يومان قبل
 /املنتج
االنتقال إلختبار التوافق .
 4.تقرير متضمن التوصيات

 .1اذا كان مقدم الطلب فشل يف التقييم املبدئي للنظام سوف مينح تقرير متضمن
التوصيات
 .2اذا اجتاز مقدم الطلب التقييم املبدئي للنظام سينتقل للمراحل األخرى .

 5.دفع الرسوم املالية

 .1على مقدم الطلب دفع رسوم إدارية قبل حتديد موعد إختبار النظام/املنتج
بشكل فعلي .
 .2اذا كان مقدم الطلب جهة حكومية علية دفع مبلغ وقدره  500ريال عماني
.اما اذا كان مقدم الطلب شركة رحبية عليع دفع مبلغ وقدره  700ريال
عماني ،ويف حال الدفع اليتم اسرتجاع املبلغ املدفوع.

 6.تنظيم موعد لإلختبار

 .1تاريخ اختبار النظام /املنتج جيب حتديده يف غضون  6اشهر منذ بداية تقديم
طلب اإلختبار املتفق عليه بني مقدم الطلب واهليئة .يف حالة عدم حتديد
تاريخ االختبار خالل الفرتة الزمنية احملددة سيتم إلغاء الطلب ،وعلى مقدم
الطلب التقديم مرة أخرى لإلختبار مما يضطر لدفع الرسوم االدارية مرة أخرى
،اال اذا كان التأخري من قبل فريق اهليئة .

 7.إجراء االختبار

 .1بعد حتديد وقت وتاريخ االختبار سوف يتم إجراء اختبار التوافق يف غضون
الفرتة بني  6-3أسابيع بني اهليئة ومقدم الطلب

 8.يضاف اىل قائمة األنظمة
املعتمدة

 .1مقدم الطلب الذي اجتاز اختبار التوافق سوف يضاف اىل قائمة األنظمة املعتمدة
واملتوافقة مع معايري اهليئة .
 .2شهادة التوافق الصادرة من هيئة الوثائق واحملفوظات الوطنية ستكون صاحلة
فقط لإلصدار الرئيسي من النظام  /املنتج الذي مت اختباره .كل إصدار رئيسي

جديد من نفس النظام  /املنتج جيب إختباره مرة أخرى من أجل احلصول على
شهادة التوافق.
 9.تقرير متضمن التوصيات

 .1يف حالة عدم اجتياز اختبار التوافق ،سيتم منح تقرير مفصل ملقدم الطلب
يشمل مالحظات اهليئة والتوصيات .ويف حالة رغب بإختبار النظام /املنتج مرة
أخرى عليه تقديم طلب جديد ،ودفع الرسوم اإلدارية مرة أخرى  .كما جيب
عليه خالل االختبار اجلديد اثبات بأنه قد استوفى مجيع املالحظات اليت مت
ابدائها من قبل فريق العمل املختص سابقاً واجتياز العناصر اليت فشل يف
اجتيازها يف االختبار األول.

 10.منح شهادة التوافق مع
التقرير ملقدم الطلب

 .1شهادة التوافق سوف متنح فقط للنظام  /املنتج الذي جيتاز  %100من املتطلبات
األساسية  ،وعلى األقل  %70من جمموع املتطلبات اخلاصة بإدارة املستندات
والوثائق اإللكرتونية.
 .2سوف تنشر هيئة الوثائق واحملفوظات الوطنية على موقعها اإللكرتوني أمساء
مجيع األنظمة/املنتجات املتوافقة مع املعايري واليت اجتازت اختبار التوافق
باإلضافة اىل رقم اإلصدار ،و اسم مقدم الطلب .

