


 
 

ن أبش 2016لسنة ( 35رقم )قرار مجلس الوزراء لزامية لالعتماد ضمن قائمة املجاالت اإل

  رقابة على جهات تقييم املطابقةالنظام اإلماراتي لل

 

للمنتجات  واملواففات واللوائح ذات الصلة  17025ييس ي أيزو / واففة اآ مل وفقا: مختبرات الفحص 1مجموعة 

 التالية:

 األبواب املقاومة للحريق .1

 مشروبات الطاقة .2

 الشربمياه  .3

 األغذية العضوية .4

 املنظفات .5

 املنتجات الحالل .6

 الدهانات والورنيشات .7

 غذيةاأل  .8

 املواد املالمسة لالغذية .9

 مواد التعقيم املستخدمة في الصناعات الغذائية .10

 املكمالت الغذائية .11

 التربة .12

 فحوص البيئة شاملة جودة الهواء الداخلية والخارجية  .13

 طفالألعاب األ  .14

 جهزة الكهربائيةفحوص األ  .15

 فحوص مواد البناء الخضراء .16

 مستحضرات التجميل والعناية الشخصية .17



 
 

 طفالمنتجات العناية باأل  .18

 .فحوص االجهزة الكهربائية .19

 قمشة فحوص سالمة املنسوجات واأل  .20

 التالية:عايير للم واملواففات واللوائح ذات الصلة  17025ييس ي آيزو / ملواففة اآ  املعايرة وفقا : مختبرات2مجموعة 

 الحرارة .1

 الضغط .2

 الكتلة .3

 الكهرباء .4

 :واملواففات واللوائح ذات الصلة 17020يزو / آييس ي : جهات التفتيش وفقا ملواففة اآ 3مجموعة 

 معدات الحماية الشخصية .1

 األغذية واملنشآت الغذائية .2

 مياه الشرب املعبأه .3

 املنتجات والذبح الحالل .4

 مستحضرات التجميل والعناية الشخصية .5

 مركبات الغاز الطبيعي .6

 املشايات املتحركة الكهربائية .7

 املقطورات  .8

 الغاز البترولي املسال وملحقاتةسطوانات إ .9

  للسياراتالفحص الظاهري  .10

 ألعاب املالهي .11

 لتفتيش على آليات الرفع التالية:ا .12

a.  الرافعة البرجية 



 
 

b. الرافعة املتحركة 

c. الرافعة املعلقة 

d. الرافعات الثابته لرفع املواد والعاملين 

e. الحماله املعلقة 

f. اعد الكهربائية للمباني واملنشأتاملص 

g. الساللم املتحركة الكهربائية 

h. رافعة منصة العمل املتنقلة 

i. يةالرافعة الشوك 

j. الرافعة الجانبية 

k. بكرة على سلسلة 

l. رافعة السيارات 

 

 مستلزمات / مالحق الرفع: .13

a. سلسلة التعليق / الرفع 

b. مشبكالحبل السلكي 

c. خطاف 

d. حبل مصنوع من أنسجه/ ألياف صناعية 

e. مسمار ذو عروة 

f. عارضة حديدية/ رافدة خشبية 

 

 الفحوص االتالفية: .14

a.  الفحص البصري 

b. الفحص االشعاعي 

c. اختبار باملوجات فوق الصوتية 



 
 

d. االختبارات املغناطيسية 

e. اختبار النفاذية 

f. التيار  الدوامي 

 

 السقاالت: .15

a. )السقاالت الثابتة )أنظمة تدعيم االسقف 

b. السقاالت املتحركة 

 

 معدات الضغط:  .16

a. الغاليات 

b. أوعية الضغط 

c. مواسير / انابيب الضغط العالي 

 

 واملواففات واللوائح ذات الصلة 17024يزو/ آييس ي وفقا ملواففة اآ  : جهات منح الشهادات4مجموعة 

 والهاسب 22000شهادة آيزو  .1

 14001شهادة آيزو  .2

 18001شهادة أيزو  .3

 أمن املعلومات  – 27001شهادة آيزو  .4

 17024ملشغلي آليات الرفع بناء على املواصفة آيزو /آييس ي فراد منح الشهادات لل  .5

 17065ازو منح الشهادات للمنتجات في مجاالت اللوائح الفنية واألنظمة الصادرة عن الهيئة بناء على مواصفة اآل .6

  UAE.S2055-2منح شهادات للمنتجات الحالل بناء على املواصفة  .7
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