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رات الفحص  واملعايرة   ي  مخت   ضبط الجودة 
  
  

   املجال .1

رات الفحص  واملعايرة  تتضمن هذه الوثيقة الفنية املتطلبات  األساسية  لضبط الجودة حيث تحديد  من  ي  مخت

رات، وال تشملالحد األدنى ملتطلبات الكفاءة  ي هذه  املخت رات الطبية الواجب توفرها  ي باستثناء املخت   :واملرجعية ماي

رات.  -  املتطلبات العامة للمخت

رات. - ي املخت  املتطلبات العامة لضبط الجودة الداخلية 

  

  

  املصطلحات والتعاريف: . 2
  

ر ذلك: الوثيقةلغايات تطبيق هذه  ى غ   الفنية تستخدم املصطلحات والتعاريف الوارده أدناه مالم تدل القرينة ع
  

  هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس.:            الهيئة
الحكومية االتحادية أو املحلية املعنية بتطبيق أحكام الجهة  :   الجهة املختصة

     .الوثيقةهذه 

ر رات الفحص  :  املخت ر أو مخت ي القطاع العام أو  واملعايرةمخت العاملة 
رات الطبية واملرجعية ي الدولةالخاص    . باستثناء املخت

مواد مرجعية أو عينات ذات نتائج معلومة تستخدم من قبل :   عينات ضبط الجودة الداخلية
ر ألغراض ضبط الجودة الداخلية.   املخت

ى تحت ظروف محددة تحديد :    Calibration)ملعايرة (ا ي خطوة أو عملية يتم من خاللها 
ن الكمية ( ) وارتياب القياس quantity valuesالعالقة ب

)measurement uncertainties ما من معيار قياس ) املتحصل عل
)measurement standardsوقيمة البيان املناظرة  ) من جهة ،

(corresponding indications)  وارتياب القياس(associated 
measurement uncertainties)  ي خطوة ثانية من جهة أخرى، و

ى نسخة القياس   .استخدام هذه املعلومات لتحديد عالقة للحصول ع
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ر :    السلسلة ي حال كون عبارة عن السلسلة امل املرجع ولوجية لنتيجة القياس 
ي هو تعريف لوحدة  رولو ي لوحدة امل القياس من خالل التحقق العم

  .القياس
  

  (maximum permissible error) الخطأ األق املسموح به
ى قيمة مرجعية معروفة وال  : القيمة القصوى للخطأ ، بالنسبة إ

ن بالنسبة لقياسات أو أداء قياس أو  ا املواصفات أو القوان تسمح 
  أنظمة قياس معينة.

  
  

  ) Reference materials( املواد املرجعية
محددة جانسة بدرجة كافية بالنسبة لخواص مادة مستقرة ومت: 

، وال تم عملها لتكون مناسبًة للغرض املقصود من استخدامها 
ي مجال القياس أو فحص الخصائص اإلسمية.   سواًء 

  

   intermediate check)( التفقد الوسطي

رات :  ى ف ر ع يكون محددة هو إجراء معايرة يقوم به املخت
الغرض منه التأكد من إدامة الثقة بعملية املعايرة لجميع أدوات 

ى نتيجة القياس املعنية.   القياس ال تؤثر ع
 

راتامل ى االعتماد من قبل:   املعتمدة خت ر فحص أو معايره حاصل ع الهيئة  أي مخت
ا دوليًا من قبل املنظمة الدولية أو أي  رف  جهة اعتماد مع

رات  راف   ILACالعتماد املخت ى ترتيبات االع وموقعة ع
  ILAC -MRA “Mutual Recognition Arrangement  ”املتبادل

ا الهيئة. رف    أو أي جهة اعتماد تع
  

رولوجيا الوطنية    (National Metrology Institutes) معاهد امل

ا  : ر القياس الوطنية والحفاظ عل ي املعاهد ال تقوم بتطوير معاي
ي  ى التعريفــــات املحــــددة للكميــــات ولعنــــاصــــــــــــــر النظــــام الــــدو اســــــــــــــتنــــادا إ

ي SIللوحـــــدات ( ر  ـــــا دوليـــــًا، وتعت رف  ر املع رهـــــا من املعـــــاي ى غ ) أو إ
ي الدولة.   اساس السلسلة لعمليات القياس 
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  :التطبيق .2

  
ر الفنية بالحد الذي ال يتعارض مع املتطلبات اإللزامية  ي هذه  املعاي ر التقيد باملتطلبات الواردة  ى املخت يجب ع

نإو اختبار الخاصة لفحص  ن أو إجراء معايرة أو تحقق مع    .مع

  املسؤولية:. 4

ي الجهة املسؤولة عن تطبيق هذه ال - ى مستوى الدولةتكون هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس    .وثيقة الفنية ع

  .هذه الوثيقةي تطبيق بنود  االستعانة بالجهات املختصة يجوز للهيئة  -

      

رات -5   :املتطلبات العامة للمخت

ي املواصفة القياسية الدولية يطبق  5-1 ر املتطلبات الواردة  فيما يتعلق بإثبات الكفاءة   (ISO/IEC 17025)املخت

ى القيام بالفحص  ى االعتماداملطلوبة املعايرة  و والقدرة ع   ، مع عدم إلزامية الحصول ع

ي البنود التالية ى املتطلبات الواردة    :وضمن هذا االطار يتم التأكيد ع

  العاملون     5-2

ن  - ن واملدرب ن املؤهل ي من املوظف ر العدد كا   واألكفاء إلجراء الفحوصات / املعايرة.لدى املخت

ي مجال جودة املؤسسة. - ي املناصب القيادية  ر متطلبات خاصة لشاغ   يضع املخت

ي كل   - ن .و ن الرئيسي ن والتقني ن القيادي ى املوظف رات تطرأ ع ر اإلفصاح للهيئة عن أي تغي ى املخت يجب ع

ي غضون ش ر يتم إبالغ الهيئة  ى أن يتم مراجعة وتعديل الصفحة الخاصة بذلك مرة يكون هناك تغي هر ع

ى الهيئة. ا إ   وإحال

ر بقائمة التواقيع املخولة للمناصب القيادية وخاصة تلك املسؤولة عن تحليل البيانات وتوقيع  - يحتفظ املخت

 التقارير.
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ر أن يحدد متطلبات قبول عينات الفحص بحيث تحقق املتطلبات التالية 5-3 ى املخت حد أدنىك ع

  :  

ا.أن تحمل كافة املعلومات املطلوبة  - ها وسلسل  والكافية لتمي

ا لغرض إعادة الفحص إذا تطلب األمر  - أن تكون العينة مالئمة وكافية للفحص ويمكن االحتفاظ بجزء م

  ذلك.

ا ومتطلبات الفحص.  -  العينة محفوظة بظروف مالئمة تتناسب مع طبيع

ى خواصها . مناولة العينة بما ال يؤثر  -  ع

  

  :املعايرة والتحقق والسلسلة ألدوات القياس 5-4

ر التأكد من  ى املخت ى   ايرةمعع ى نتائج القياس ومصحوبة بشهادة تثبت ذلك، وع أدوات القياس ال لها أثر ع

ي:   النحو التا

  

ا 5-4-1  :األدوات ال يجب التحقق م

ا، أو اإلجراءات  ي األدوات ال يجب أن تعمل ضمن حدود الخطأ املحدد وفقا للتشريعات أو املواصفات املتعلقة 

ي  ي قياسها مضافًا إليه قيمة االرتياب  ر، ويجب عدم استخدام هذه األدوات ما لم تكن قيمة الخطأ  الخاصة باملخت

 .القياس تقل عن قيمة الخطأ األق املسموح به لألداة، وفقا لنتائج املعايرة

  

  

ر قياس 5-4-2 ا بواسطة معاي  :األدوات ال يمكن معاير

ي األدوات ال يمكن مقارنة نتائجها مع معيار قياس، مثل األوزان واملوازين وأدوات قياس درجة الحرارة والضغط 

ي هذه الحالة يجب استخدام نتيجة املعايرة لتعويض أخطاء القياس، وكذلك  ردد واألحجام و والسرعة، والزمن وال

ي تحديد مطابقة النتائج للقيم املطلوبةاس   .تخدام نتيجة االرتياب 
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ا بواسطة مواد مرجعية ذات شهادة: 5-4-3  األدوات ال يمكن معاير

 CRM: Certified Reference)ي االدوات ال يمكن مقارنة نتائجها مع نتائج تحليل مواد مرجعية ذات شهادة

Materials)   ى تحليل النتائج ال  ،، مثل أجهزة التحليل الكيماوي ر أن يكون قادر ع ى املخت ي هذه الحالة يجب ع و

ا من عملية املعايرة باستخدام املواد املرجعية ذات الشهادة واستخدامها لتعويض أخطاء القياس،  تم الحصول عل

ي تحديد مطابقة النتائج لل   .قيم املطلوبةوكذلك استخدام نتيجة االرتياب 

  

ا بواسطة إجراءات مرجعية: 5-4-4  األدوات ال يمكن معاير

ن بواسطة استخدام  ي األدوات ال يمكن مقارنة نتائجها مع نتائج اجراءات مرجعية، مثل تحديد كثافة سائل مع

ي  ى قياس درجة الحرارة والضغط والرطوبة والوزن وجداول مرجعية، و ي يستند ع هذه الحالة يتم تحديد إجراء مرج

ي اإلجراء، وبناء عليه يتم استخدام هذه النتائج لتعويض اخطاء  ي القياس وفقًا ملا هو محدد  أخطاء القياس واالرتياب 

  القياس، وتحديد مطابقة النتائج للقيم املطلوبة.

  

رة إعادة املعايرة: 5-4-5  تحديد ف

رة إعادة ر  ألدوات القياساملعايرة  يتم تحديد ف ا وتكرارية وطب املستخدم لألدوات من قبل املخت يعة وفقا لدرجة ثبا

رات  ر سياسة وإجراءات واضحة لتحديد ف ا، كما يجب أن يتوفر لدى املخت استخدامها وخطورة النتائج الصادرة ع

رة اعادةوسجالت تثبت عدم  املعايرة أو تعديلها صادر الستعانة بالوثيقة ال، ويمكن ااملعايرة  تأثر أداة القياس خالل ف

رولوجيا القانونية   والدليل  ) (OIML D10: International Organization for Legal Metrologyعن املنظمة الدولية للم

G24  الصادر عن منظمةILAC ي هذا الخصوص وبما يتفق مع متطلبات املّصنع.  

 

 :الداخليةاملعايرة  5-4-6

ر أن يقوم بعمليات معايرة  راطات التالية: داخلية يجوز للمخت   إذا توفرت لديه االش

 ذا الخصوص ا وفقًا للممارسات الدولية  الصادرة  ي حال عدم توفرها  طرق معايرة موثقة ومتثبت م ،و

ر التأكد من دقة وصحة طرق املعايرة ( ى املخت  )Method Validationيجب ع
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  م ن ويتوفر لهم سجالت تثبت كفاء ىأشخاص مدرب م ع ي القياس وفقا لدليل  وقدر حساب االرتياب 

ي القياس  رها :Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement GUM حساب االرتياب  ) أو غ

 وفقًا إلجراءات موثقة.املعايرة تنفيذ عمليات من املراجع املعتمدة و 

ر  - ر معاي ر الوطنية أو الدولية، وأن تكون معايرة بشكل منتظم من قبل مخت قياس مناسبة ومتسلسلة للمعاي

 ذات الشهادة .معتمد  و من خالل مواد مرجعية مصنعة 

ر االحتفاظ بسجالت لعمليات التحقق الداخلية، أو إصدار شهادات معايرة، لألدوات ال  - ى املخت يجب ع

ا داخليًا.  يتم معاير

ر االحتفاظ بسجالت تثبت وجود ظروف بيئية مناسبة خالل تنفيذ عمليات املعايرة/التحقق. - ى املخت  يجب ع

 

 :(intermediate check)التفقد الوسطي  5-4-7

ى خطة   ر أن يقوم بتنفيذ عمليات التفقد الوسطية حسب إجراءات وجداول عمل محددة بناًء ع ى املخت يجب ع

ى نتيجة القياس صيانة وقائية ودورية    .إلدامة الثقة بحالة املعايرة لجميع أدوات القياس ذات االثر ع

 

  :(Uncertainty)ارتياب القياس  5-5

ي القياس لكل فحص من الفحوصات الكمية ال  5-5-1 ى حساب االرتياب  ر أن يكون قادرا ع ى كل مخت يجب ع

ا، بثقة مقدارها  ى أن  %95.45يجر ى نتيجة كحد أدنى، ع تتضمن هذه القيمة جميع مصادر االرتياب ال قد تؤثر ع

ر.   االرتياب، مع وجود أمثلة موثقة ومحلولة لكل فحص يجريه املخت

ي القياس أو أحد مصادرها فإنه يجوز  5-5-2 ي الحاالت ال يصعب من الناحية العملية حساب قيمة االرتياب 

ر تقدير هذه القيمة وفقًا لتقد راء أو استنادا لألبحاث املنشورة أو ما يكافؤها.للمخت   ير الخ

 

ن بقيمة  ومصادر   5-5-3 ر تزويد املتعامل ى كل مخت ي الحاالت التالية: يجب ع   االرتياب 

ى نتيجة فحص العينة. -   اذا كانت نتيجة االرتياب تؤثر ع

 إذا طلبت املواصفة الخاصة ذلك. -

  .املتعاملاذا تم طلب هذه النتيجة من  -
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  تقرير الفحص: 5-6

ي املواصفة القياسية الدولية   .) وذلك كحد أدنى(ISO/IEC 17025يجب أن يتفق محتوى التقرير مع املتطلبات الواردة 

  

 

  وحدات القياس: 5-7

بتاريخ ) 5/1هيئة  رقم (اليجب إصدار نتائج الفحص باستخدام وحدات القياس القانونية ، وفقًا  للقرار الصادر عن 

ا. 18/6/2009 ي الدولة و أي تعديالت تصدر ع   ي شأن الالئحة التنفيذية لتنظيم أعمال املقاييس القانونية 

  

  

  :حفظ العينات 5-8

ا بالقدر الذي تكون فيه العينات ما دف إعادة الفحص لعينة ر االحتفاظ بالعينات أو بأجزاء م ى املخت ، فإن ع

ا و كافية إلعادة الفحص مرة  متطلبات مع أخرى بحيث يتم حفظ العينات بظروف مالئمة تتناسب مع طبيع

  .وكلما كان ذلك ممكناً  جراءات موثقة إل الفحص وفقًا  

  

ا: 5-9   حفظ نتائج الفحص والوثائق املتعلقة 

ر االحتفاظ بنتائج الفحص والوثائق املتعلقة ى املخت ي الحاالت ثالثةملدة التقل عن   به يجب ع الخاصة  سنوات، و

ا االحتفاظ بالعينات ملدة اطول فيجب ان  اظ عن مدة االحتفمدة حفظ تلك الوثائق والسجالت التقل ال يتم ف

رة أطول. بالعينات ى ف  ما لم ينص أي تشريع اخر ع

  

  عينات الفحص:تالف إ 5-10

ر القيام بإتالف جميع املواد الخطرة الناتجة ى املخت ذا الخصو  عملياته  عن يجب ع ا    .صوفًقا للتشريعات املعمول 
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  :(subcontracting)من الباطن التعاقد  5-11

ن بشكل واضح وصريح  - ر أن يب ى املخت رات معتمدة فإن ع ر بإجراء فحوصات لدى مخت ي حال قيام املخت

رات. ر وأسماء تلك املخت   أسماء االختبارات ال تمت خارج املخت

ر مسؤواًل مسؤولية تامة عن التحقق من ي  - ر يعت ر معتمد ، فإّن املخت ر غ ر بالتعاقد مع مخت حال قيام املخت

ي هذه الوثيقة الفنية . ر الذي تم التعاقد معه بحيث يل املتطلبات الوارده    كفاءة املخت

ر مسؤواًل مسؤولية  تامة عن أي أخطاء تنتج عن - ر املخت ر الذي ت يعت   .م التعاقد معهاملخت

  

راتمتطلبات  – 6 ي املخت   Internal Quality Control)( ضبط الجودة الداخلية 

ر قياس ومواد مرجعية بشكل منتظم - ي من خالل استخدام معاي ر القيام بإجراء ضبط جودة داخ ى املخت  ع

  .ووفقًا الجراءات محددة وموثقة

رات  - ي املخت ذا الخصوصيتم إجراء ضبط الجودة الداخلية    .وفقًا  للممارسات واملواصفات الدولية الصادرة 

   

   أحكام ختامية - 7  

ر الهيئة - ر. تعت ر مسؤولة عن أي خطأ ينتج عن املخت   والجهات املختصة غ

رها أو تطبيقها  - ي تفس ر الفنية، أو نشأ أي خالف  ا بمقت بنود هذه املعاي إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالج

ى  رفع األمر إ لحة لدولية وبما يحقق املصالتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا استنادًا للممارسات ا مدير عام الهيئة ف

  العامة.

ن نتيجة التطبيق وجود أي خلل - ى املس  إذا تب ي هذه الوثيقة، أو عدم كفاية املتطلبات، بحيث يؤدي ذلك إ

وبما  الخلل مناسبا ملعالجة هذايروه ، ، اتخاذ أي إجراء فللهيئة والجهة املختصةبسالمة أو صحة أفراد املجتمع 

 .يحقق املصلحة العام

ا منالفنية  الوثيقة  تنشر هذه  - ي الجريدة الرسمية.تاريخ نشره ي الجريدة الرسمية ويعمل    ا 
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رشــــــــــاد به حيث أن هذا امللحق قابل لإلضــــــــــافة أو التعديل 1امللحق ( رشــــــــــادي ( لغايات االســــــــــ ) اســــــــــ

  حسب الحاجة)

  . واملعايرة للفحص الرئيسية املجاالت -

Time measurement 24 Mass 1  

Frequency 25 Balance 2 

Temperature measurement by contact 26 Force  3 

Noncontact temperature measurement  27 Hardness 4 

Humidity 28 Torque 5 

Ionising radiation and radioactivity 29 Pressure 6 

Photometry and radiometry 30 Volume 7 

Optical 31 Density 8 

Gas flow(volume) 32 Viscosity 9 

Flow of water (volume, mass and energy) 33 DC voltage 10 

Flow of liquids other than water 34 DC current 11 

Anemometry 35 AC voltage 12 

Acoustical measurements in gases 36 AC current 13 

Accelerometer 37 Capacitance 14 

Acoustical measurements in liquids 38 inductance 15 

Ultrasound 39 Resistance 16 

Environmental chemistry 40 HF electricity 17 

Clinical chemistry 41 High current and high voltage 18 

Materials chemistry 42 Wavelengths and interferometry 19 

Food chemistry 43 Dimensional metrology 20 

Biochemistry 44 Angular metrology 21 

Microbiology 45 Forms 22 

pH measurement  46 Surface quality 23 
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المعتمدة لمراجع ا  

  

- ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and      calibration laboratories.  

- OIML V1: International vocabulary of terms in legal metrology (VIML) 

- ISO Gguide 34: General requirements for the competence of reference material producers. 

- OIML D10: Guidelines for the determination of calibration 

     Intervals of measuring instruments. 

- ILAC-G24: Guidelines for the determination of calibration Intervals of measuring instruments. 

- BIPM: Evaluation of Measurement data- Guide to the expression of Uncertainty in measurement, JCGM 

100:2008. 

- Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions; 

Approved Guideline-Third Edition.C24-A3 Volume 26 No .25.  

- ISO 7870-1:2014, Control Charts-Part 1: General Guidelines. 

- ISO 7870-2:2013, Control Charts- Part 2: Shewhart Control Charts. 

- ISO 7870-3:2012, Control Charts- Part 3: Acceptance of Control Charts. 
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- ISO 7870-4:2011, Control Charts- Part 4, Cumulative Sum Charts. 

- ISO 7870-5:2014, Control Charts- Part 5, Specialized Control Charts. 

ا املوافق وترجمته -   والتعدين الصناعية للتنمية العربية املنظمة قبل من عل
بشأن الالئحة التنفيذية لتنظيم أعمال  18/6/2009) تاريخ 5/1( قرار مجلس إدارة هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس رقم  -

ي الدولة، صادر بموجب املادة ( ) بشأن النظام الوط 2006) لسنة (31) من قرار مجلس الوزراء رقم (16املقاييس القانونية 

 للقياس وتعديالته.

ى جهات تقييم املطابقة. بشأن النظام االماراتي للرقابة 2015لسنة  )35قرار مجلس الوزراء رقم( -   ع

ى جهات تقييم املطابقة . 2015لسنة  )36قرار مجلس الوزراء رقم( -   بشأن رسوم خدمات الرقابة ع
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