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   2020كانون االول1اعتبارا من 

   مقدمة

.  هناللمعايير المشار إليها  طبقا    األداء  ميزاتتنفيذ  باإلرشادات حول معاييراالعتماد المرفقة لتزويد جميع األطراف المهتمة  تم إصدار  لقد
يسري مفعولها  ولجنة االعتماد و  (IAS)تم تطوير وتبنّي هذه المعايير بعد جلسات االجتماع العامة التي أجرتها خدمات االعتماد الدولي 

تاريخ النفاذ.   أو بعد ا في الصادرة أو التي أعيد إصداره اتجميع االعتمادلهذه المعايير التاريخ المبين أعاله. يجب أن تمتثل إعتبارا  من 
المعايير تشير إلى تغيير   في)|( في الهامش الخارجي   متصلةفإن الخطوط العمودية ال  من إصدار سابق نسخة محدثة إذا كانت المعايير 

ف  إذا كان الحذ  بندمؤشرات الحذف )→( في الهوامش الخارجية حيث تم حذف فقرة أو  توضعتقني أو إضافة من اإلصدار السابق. 
ا عن تغيير   . ويمكن مواصلة تنقيح هذه المعايير حسب ما تمليه الحاجة. تقنيناتج 

 
بيانات تثبت أن المعايير البديلة   حات شريطة أن يقدم مقدم االقترا ،في معايير بديلة (IAS)خدمات االعتماد الدولي  تنظرقد  

 . المطبقة االعتماد  بمتطلباتتفي و تعادل على األقل المعايير المرفقة  
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 معايير االعتماد لمختبرات االختبار
 
 

 مقدمة  .1

اعتماد مختبر االختبار.  الحفاظ عليها وو(IAS) تحدد هذه المعايير متطلبات الحصول على خدمات االعتماد الدوليالنطاق:  .1.1

 .   مختبر االختبار عتمادال  ( (IASخدمات االعتماد الدولي   اتقوانين إجراءوتكمل هذه المعايير  

 
 المدرجة أدناه إلى الطبعات الحالية )ما لم يذكر خالف ذلك(. : تشير المنشورات جعية الوثائق المعيارية والمر .1.2

← 1.2.1 . ISO/IEC Standard 17025  رةمختبرات االختبار والمعاي المتطلبات العامة لكفاءة . 

 للمشاركة في انشطة إختبار الكفاءة.  ILAC-P9,ILACسياسة     .1.2.2 ←

 1.2.3 . ISO/IEC Standard 17000 المفردات والمبادئ العامة.  - المطابقة ، تقييم 

 لنتائج القياس. تعقب الرصدي لل ILAC-P10,ILACسياسة   . 1.2.4 

 

 التعاريف  .2

 ISO/IEC Standard 17000التعاريف المطبقة  سلسلة طبق ن ت 
 

 االهليه  .3

 تتوفر خدمات االعتماد للمختبرات التي تقوم بما يلي: 

 )داخلية(.  بكياناتها القانونيةالخاصة   للمنتجاتإجراء اختبارات  .3.1

 )خارجية(.   الخارجيةالمنظمات إجراء اختبارات لمنتجات  .3.2
 
 

 المعلومات األساسية المطلوبة  .4

 مختبرات االختبار االمتثال للمتطلبات التالية: تظهريجب أن 

← 4.1 .ISO/IEC Standard 17025  والمعايرةمختبرات االختبار ، المتطلبات العامة لكفاءة . 

 .   العتماد مختبرات االختبار IAS قواعد إجراءات . 4.2 ←

 للمشاركة في أنشطة اختبار الكفاءة. ILAC-P-9,ILAC   سياسة .4.3

 لنتائج القياس.   للتعقب الرصدي   ILAC-P10سياسة .4.4

 . IAS بسياسة  وثائق ذات الصلة ال .4.5

4.5.1. IAS/CL/025   سياسةIAS القياس لمختبرات االختبار  في  بشأن المعايرة والتتبع وعدم اليقين 

 خارج الموقع ر̸ المعايرة ختبااالبشأن IAS/TL-CL/026 سياسة   .4.5.2

4.5.3.  IAS/TL-CL/031 سياسةIAS     بشأن اختبار الكفاءة للمختبرات 

4.5..4 IAS/ADM/044 سياسةIAS  بشأن نقل المنظمات المعتمدة 
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 معلومات إضافية )حسب االقتضاء( .5

بشأن اختبار  IASسياسة ، IAS/TL-CL/031و  ILAC-P9: يجب أن يتم إكمال نشاط اختبار الكفاءة وفق ا لـ نشاط اختبار الكفاءة .5.1

   الكفاءة للمختبرات.

 
متثال للمتطلبات التنظيمية اال طلب من المختبرمختبرات. إذا لل ةمحدد لامتثا متطلبات التنظيمية الكيانات قد تضعالمتطلبات التنظيمية :  .5.2

   يجب أن يوافق على االمتثال للمتطلبات اإلضافية. حسب االقتضاء، 

 
، بما في ذلك االخرى الكيانات التنظيمية أو( AHJختصاص )ذات االلمتطلبات التنظيمية للسلطة ل مختبرات االختبار تمتثليجب أن 

 مختبر االختبار.تشغيل لموظفين و، للمتطلبات االمتثال المحددة للتأهيل والترخيص وما إلى ذلك

 
االمتثال الكامل للمعيار الدولي  هرتظتخضع المختبرات التي لم  :ISO/IEC 17025:2017للمعيار الدولياالنتقالية  IASسياسة  .5.3

ISO/IEC 17025:2017  من موقع  وسيتم إزالة شهادة اعتمادها للتعليق  2021 حزيران 1بحلولIAS المزيد  ثباتحتى يتم إ

   .IAS موقعمن االمتثال. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى سياسة االنتقال المنشورة على 

 
 

 روابط إلى مراجع إضافية .6

 accreditation.org-www.apac -و المحيط الهادي  التعاون في االعتماد في آسيا 6.1

 www.ilac.org -عتماد المختبرات الالتعاون الدولي  6.2

 www.iso.org -المنظمة الدولية للتوحيد  6.3

 www.iec.ch –اللجنة الكهرتقنية الدولية  6.4

 www.iasonline.org -خدمة االعتماد الدولي  6.5

IAS - -Transition-content/uploads/2018/01/17025-https://www.iasonline.org/wpالسياسة االنتقالية ل 6.6

2020.pdf-June-olicyP 

  - ISO/IEC 17025:2017 - content/uploads/2018/01/The-https://www.iasonline.org/wpن عقالة م 6.7

2017.pdf-17025-IEC-ISO-NEW 
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