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 ما الذي يجب أن نضعه في االعتبار عند اختيار أحد المختبرات؟
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او المعددايرة او الايدداب يجددت اد تتددأةددد مد د ددت النتددا ا التب يادددم ددا المختبر  عنددد اختيددار الددد المختبرات اجراب االختبددارات

 تعتمد الةفابة الفنيت ألي مختبر على عدد مد العوامل، مد بين ا ما يلب:  وموثو يت ا.
 

 
 مؤهالت العاملين وتدريبهم وخبرتهم.●   

 دقة المعايرة والصيانة -المعدات المناسبة  ●

 لضمان الجودة اإلجراءات الكافية●   

 ممارسات أخذ العينات بطريقة صحيحة●  

 إجراءات االختبارات المناسبة●   

 أساليب االختبار الصحيحة●   

 مدى مطابقة أعمال القياس والمعايرة للمواصفات القياسية الوطنية●  

 التسجيل الدقيق وإجراءات إعداد التقارير●  

 المنشآت المناسبة إلجراء االختبارات●  
 
 

 تساهم جميع هذه العوامل فب تلايق الةفابة الفنيت الالزمت للمختبر اجراب االختبارات الخاصت بةم.
 
 
 
 
 

 



 ثقة عالمية
 التفتيش –المعايرة  –االختبار 

د أو لماذا تُعد كفاءة المختبر شديدة األ همية لك بصفتك ُمصن ِّع أو مور ِّ
ر أو عميل؟  ُمصد ِّ

 

 

 

 

 تاليل المخاطر لللد األدنى
 

م فب جميع انلاب العالم للتأةد مد اد المنتجات او المواد او الخدمات التب ينتجون ا او ياددددددترون ا تلبب تو عات م  يسددددددعى العمالب لاليا

م ما يعنب اد يُرسدل المنتا للى الد المعامل لتلديد خصدا صدق ماارنتم بىلدل المعايير او  وتسدتوفب المتطلبات الخاصدت ل م. وهذا غالبا

د، فىد اللجوب أللد المختبرات ذات الةفابة الفنيت يالل لللد األدنى مد مخاطر لنتا  منتا   المواصدددفات. وبالنسدددبت للُمصدددناع او الُموران

 معيت او توريده.

 
 
 

 تجنت لعادة االختبارات الباهظت
 

م طويالم لتى عند  م للمرة األولى.مد الممةد اد تةود اختبارات المنتجات والمواد باهظت الثمد وتسدددت رق و تا   لجرا  ا لجرابم صدددليلا

م، فيمةد اد يزداد الثمد والو ت الالزماد اعادة االختبارات لذا ةاد المنتا غير مستوف للمواصفات او  ولذا لم يةد لجراؤها صليلا

م للتو عات. ستت ملبيا ضا  أثرولد يتو ف األمر عند زيادة التةاليف فلست ولةد  صناعالمُ  تسمعاي د او ُم يتم ومد الممةد ةذلك اد   .وران

لد اللجوب للمختبر ذي الةفابة   منتا، خاصتم لذا ةاد لق عال ت بالسالمت العامت او خسارة ماليت أللد العمالب.التلمل مسؤوليت لخفاق 

 الفنيت يالل مد التماليت طلت لعادة االختبارات لللد األدنى.

 

 
 

 تعزيز ثات عمال ك
 

م اددددددامالم.لذا  منتاالتزداد الثات فب  ويتلاق ذلك بصددددددفت   علم العمالب اد الد مرافق االختبارات ذات الةفابة والموثو يت اجرت تاييما

م للمختبر ذاتق. يزداد اعتماد العمالب على الدليل الموثوق اةثر مد مجرد  بول م   خاصدددددددت لذا اثبت ل م اد طرف ثالت اجرل تاييما

د اد المنتا "مال م لل رض المناود". تصريح  الُموران

 
 
 

 خفض التةاليف وتلسيد  بول السلع الخاصت بك فب الخار 
 

مد خالل نظام االتفا يات الدوليت )يرجى النظر ادناه(، تلصدددددددل المختبرات المعتمدة ذات الةفابة الفنيت على الد اادددددددةال االعتراف 

ةما يسدداعد هذا االعتراف فب تاليل تةاليف المنتجيد   الخاصددت ب ا فب األسددواق الخارجيت.الدولب مما يزيد مد سدد ولت  بول البيانات 

والمسدددددتورديد الذيد يتم فلج منتجات م والمواد الخاصدددددت ب م فب مختبرات معتمدة مد خالل تاليج او اسدددددتبعاد اللاجت للى لعادة 

 الفلج فب البلد المورد.
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ماذا لو كان المختبر حاصالً على شهادة األيزو 
 ؟9001

 

 

 

 
م لمعيار دولب لنظم اادارة يسدددمى  يُستتتتخدم هذا المعيار علط نطاا واستتت    .ISO 9001يمةد مراجعت المختبرات واعتمادها وفاا

نظم إدارة الجودة وفقاً  مصتتتتتادقةيهدف   الخاصتتتتتة بهم.في التصتتتتتني  ومنظمات الخدمات لتقييم نظام إدارة جودة المنتا أو الخدمة 

 انق ال يايم الةفابة الفنيت للمختبر بوجق خاج. المعيار؛ غيرللى ضماد امتثال نظام اادارة ل ذا  ISO 9001لشهادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ثقة عالمية
 التفتيش –المعايرة  –االختبار 

 التأكد من الكفاءة الفنية للمختبر؟ كيف يمكنك

 

 

 

 
يسدددددتخدم   جميع انلاب العالم، تعتمد الةثير مد الدول على عمليت تسدددددمى اعتماد المختبرات لتةود وسددددديلت لتلديد الةفابة الفنيت.وفب 

مود فنيود متخصدددصدددود ياوم ماي  اعتماد المختبرات مواصدددفات  ياسددديت ولجرابات تم وضدددع ا بادددةل خاج لتلديد الةفابة الفنيت.

تعتمد   التب يتضدددمن ا عمل اي مختبر والتب يمةد اد تؤثر على تاديم بيانات االختبار والمعايرة. ناصدددرلةافت الع بىجراب تاييم ادددامل

الخاصددددددت بالمختبرات الطبيت المسددددددتخدمت لتاييم  ISO 15189او  ISO/IEC 17025الضددددددوابط على المعايير الدوليت المابولت 

الاياسيت لتاييم عوامل تتعلق بادرة المختبر على  اتالمختبرات هذه المواصفتستخدم هي ات اعتماد   المختبرات فب جميع انلاب العالم.

 تاديم بيانات اختبار ومعايرة صليلت ود يات، بما فب ذلك ما يلب:
 

 
 الكفاءة الفنية للعاملين●   

 صحة طرا االختبار ومالئمتها.●   

 الوطنية.مدى مطابقة أعمال القياس والمعايرة للمواصفات القياسية ●   

 مالئمة معدات االختبار ومعايرتها وصيانتها.●   

 بيئة االختبارات.●   

 طرا أخذ عينات من عناصر االختبار ومناولتها ونقلها.●   

 ضمان جودة بيانات االختبار والمعايرة.●   
 
 

استمرار االمتثال، تخض  المختبرات ولضمان   .ISO 9001ةما يامل اعتماد المختبرات عناصر نظم الجودة المذةورة فب ا ادة 

ية الخاصتتتتتتتة بها. تأكد من محافظتها علط معايير الخبرة الفن  وقد يُطلب من هذه المختبرات كذلك  المعتمدة إلعادة فحص دورياً لل

م مستمرام على   .كفاءتهاالماارةت فب براما دوريت الختبار الةفابة لتةود لثباتا
 

 

ةما يسمح للمختبر بتلديد   اجراب انواع خاصت مد االختبارات والاياب والمعايرة.ت ا وسيلت لتاييم ةفابالمختبرات وب ذا يادم اعتماد 

م مع المعايير المناسددددبت. اما لذا ةاد يؤدي عملق ادابم  م ومتماادددديا ةما يمةد اد تسددددتخدم منظمات التصددددنيع اعتماد المختبرات   صددددليلا

م. اتجري اختبارات على منتجات ا لجرابم لضماد اد المختبرات الاا مت داخل المنظمت   صليلا
 

 

ومد الجدير بالذةر اد اعتماد المختبرات يمثل اعتراف رسدددددددمب بالمختبرات ذات الةفابة، ولذا ف و يادم طريات سددددددد لت للعمالب ةب 

 .باالتياجات يلصلوا على خدمات تتعلق بىجراب اختبارات ومعايرة موثو ت  ادرة على الوفاب
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 كيف يمكنك معرفة أن المختبر معتمد؟

 

 

 

 
ا على اعتمادها. على ةما ينب ب   وعادةم ما تصددددددر المختبرات المعتمدة تاارير اختبار او معايرة تلمل ادددددعار او تو يع يمثل مؤادددددرم

اعتماده بادددددددأن ا، وما هب مجاالت اعتماده ولدود العمالب مراجعت المختبر لمعرفت ما هب االختبارات او المااييب الملددة التب تم 

 االعتماد الذي يمةد اد يادمق المختبر عند طلت ذلك. مجاليتلدد هذا عادة فب   االرتيات باأن ا.
 

 

 تاوم هي ات االعتماد فب العديد مد البلداد بنادددددر  وا م وادلت بالمختبرات التب اعتمدت ا، والتب غالبما ما تتضدددددمد تفاصددددديل االتصدددددال

ولذا لزم األمر، يمةنك االتصدددددال ب ي ت االعتماد ومعرفت ما لذا ةاد هناك مختبرات معتمدة  بالمختبر والادرات الفنيت لالختبارات لديق.

 تستطيع لجراب االختبارات او المعايرات التب تلتاج ا.
 

 

ب بلدك لتعرف ما لذا ةاد يوجد فب بلدك هي ت لاول االتصددددددال بال ي ت الوطنيت للمااييب او وزارة الصددددددناعت او وزارة التةنولوجيا ف

ويمةنك بدالم مد ذلك، لذا ةاد لديك اتصدددددددال بادددددددبةت اانترنت، اد تاوم بزيارة المو ع االةترونب للمنظمت   اعتماد مختبرات ام ال.

ةما   واالطالع على دليل هي ات اعتماد المختبرات المتاح على هذا المو ع. www.ilac.orgالدوليت العتماد المختبرات على الرابط 

 يمةنك العثور على مختبرات معتمدة لبعض الدول على هذا المو ع.

 
 
 
 

 

http://www.ilac.org/
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 ماذا عن البيانات الواردة من المختبرات القائمة بالخارج؟

 

 

 

 
لاد طبات و  اةثر تعتبر مسدددد ولت عد اعتماد مختبرات ا الوطنيت.يوجد فب العديد مد البلداد فب مختلف انلاب العالم منظمت والدة او 

ةأسددددددداب العتماد مختبرات االختبار والمعايرة فب بلدان ا او  ISO/IEC 17025معظم هي ات االعتماد المواصدددددددفت الاياسددددددديت 

لتلديد ةفابة  من ا مولد اسدددتخداملاد سددداعد هذا األمر البلداد فب   العتماد المختبرات الطبيت. ISO 15189المواصدددفت الاياسددديت 

 ةما اجعت العديد مد المختبرات على استخدام ممارسات االختبار والاياب المابولت دوليما، متى ةاد ذلك ممةنما.  المختبرات.
 

 

سمح للبلداد بىبرام االتفا يات فيما بين ا ساب االتفا يات الدوليت و بول نظم اعتماد  لد هذا المن ا المولد ي المختبرات الخاصت على ا
لد هذه االتفا يات الدوليت، التب يُطلق علي ا اسددم اتفا يات االعتراف المتبادل، تعتبر هامت فب تمةيد  بول بيانات االختبار   بةل من ا.

ريك اآلخر اتفا يات االعتراف المتبادل هذه يعترف بالمختبرات المعتمدة الخاصت بالالد ةل اريك فب فب الوا ع،   بيد هذه البلداد.
 ةما لو انق  د  ام بنفسق باعتماد مختبرات الاريك اآلخر.

 

 

هي ت العتماد المختبرات اتفا يت االعتراف متعدد األطراف، التب يُطلق علي ا اتفا يت المنظمت الدوليت العتماد  40لاد و عت اةثر مد 

يمةد اللصددول على التفاصدديل الةاملت   ت للبلداد المو عت.المختبرات، والتب تلسددد بادر ةبير مد  بول البيانات عبر اللدود الوطني

 .www.ilac.org باأد اتفا يت المنظمت الدوليت العتماد المختبرات على المو ع االةترونب للمنظمت الدوليت العتماد المختبرات
 

 

ادل بيد هي ات االعتماد  د مةد المختبرات المعتمدة مد اةتسدددددددات للدل اادددددددةال لد هذا النظام الخاج باتفا يات االعتراف المتب

ليت يالج هذا   االعتراف الدولب، وسمح بابول البيانات المصالبت للبضا ع المصدرة بصورة اةثر س ولت فب األسواق الخارجيت.

يعمل على تاليج او اسددتبعاد اللاجت للى لعادة االختبار االعتراف المتبادل مد التةاليف التب يتلمل ا ةل مد المنتا والمسددتوردإ لذ 

 فب بلد آخر.
 

 

يمةد للبلداد التب ليب لدي ا نظام اعتماد  ابل للتطبيق اد تسدددددعى للى اعتماد مختبرات ا مد خالل وضدددددع نظم االعتماد بليت يمةد 

ا ل ذه البلداد اد تسددعى للى وضددع   . بول بيانات االختبار الخاصددت ب ا والبضددا ع المرتبطت ب ا فب األسددواق األجنبيت ةما يمةد ايضددم

 نظم االعتماد الخاصت ب ا بنابم على هيةل وخبرة النظم الاا مت فب البلداد األخرل.

http://www.ilac.org/


 

 

 المنظمت الدوليت العتماد المختبرات
 

 

 على المزيد مد المعلومات؟ ايد يمةننب اللصول
 
 
 
 
 

المنظمت الدوليت العتماد المختبرات هب اعلى ج ت دوليت منوط ب ا منح االعتمادات للمختبرات، بما لدي ا مد اعضدددددددداب يتمثلود فب ج ات 

باعتماد المختبراتإ وتعزيز وهب تعنى بوضددددع الممارسددددات وااجرابات الخاصددددت   االعتماد والمنظمات المنبثات عن ا فب جميع انلاب العالم.

س يل التجارة واألساليت المتبعت لضماد اتخاذ الارارات الخاصت بالصلت العامت والبي ت باالس تناد اعتماد المختبرات ةألد األدوات الخاصت بت

بمرافق االختبار والمعايرة التب تتمتع للى بيانات موثو ت ود يات يمةد لعادة لنتاج اإ وتاديم العود ألنظمت االعتماد الناا تإ واالعتراف الدولب 

 تتعاود المنظمت الدوليت العتماد المختبرات مع غيرها مد ال ي ات الدوليت المعنيت مد اجل تلايق تلك األهداف.  بالةفابة لول العالم.
 

 
تبار وتسدد يل التجارة والمواضدديع ذات ةما تاوم المنظمت الدوليت العتماد المختبرات بناددر مجموعت مد المطبوعات التب ت طب االعتماد واالخ

طا فت ةبيرة مد المعلومات بخصددددددوج اعتماد المختبرات وج ات التفتيش  www.ilac.orgيادم المو ع االةترونب الخاج ب ا  العال ت.

 والفلج، فضال عد اماةد تواجد اعضا  ا فب جميع انلاب العالم.
 

 
 
 
 

 مزيد مد المعلومات، يُرجى االتصال بـ:لل

 امانت المنظمت الدوليت العتماد المختبرات

 7507ج.ت. 

 سيلفر ووتر

 2128اد اب دبليو 

 استراليا

 
 +61 2 9736 8374 هاتف:

 

 +61 2 9736 8373 فاةب:

 ilac@nata.com.au بريد للةترونب:

 www.ilac.org االةترونب:المو ع 
 

 
 www.GCC-Accreditation.org الخليجي االعتماد مركز: العربية للغة بالترجمة قام
 

 2010حقوا الملكية المنظمة الدولية العتماد المختبرات © 

مناورات ا بعد اللصول على الترخيج بذلك، او جزب مد تلك المناورات، وذلك بواسطت المنظمات التب ترغت فب تلك المواد للمجاالت تاجع المنظمت الدوليت العتماد المختبرات لعادة لنتا  

 عتماد المختبرات او مساعي ا.ظمت الدوليت الالمتعلات بالتعليم او التوليد الاياسب او االعتماد او الممارسات المختبريت الجيدة او غير ذلك مد األغراض المتعلات بمجال خبرة المن

علي ا االتصدددال بالمدير او األميد ةتابتم او  يجت على المنظمات التب تسدددعى لللصدددول على الترخيج بىعادة لنتا  المواد مد المنادددورات الخاصدددت بالمنظمت الدوليت العتماد المختبرات، يجت

ةما يجت   يج المنظمت الدوليت العتماد المختبرات بىعادة لنتا  المواد الخاصدددت ب ا لال بالادر المفصدددل فب الطلت األصدددلب المادم.وال يمتد ترخ  بالوسدددا ل االةترونب ةالبريد االةترونب مثالم.

م للمنظمت الدوليت العتماد المختبرات بأي تبايد فب االسدددتخدام المصدددرح بق للمواد الخاصدددت بالمنظمت الدوليت العت ت مد اجل اللصدددول على ترخيج آخر ماد المختبراتوجيق لادددعار خطب مادما

 بذلك.
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