قائمة الوثائق الالزمة لالعتماد
List of Documents Necessary for Accreditation
No.

اسم الوثيقة

Name of the document

الرقم

شهادة السجل التجاري ورخصة المهن (لمقطاع
)الخاص

.1

خريطة موقع المختبر في المدينة

.2

كتيب واجراءات الجودة والوثائق ذات العالقة

.3

الهيكل التنظيمي

.4

C.V’s for the key personnel of the
Applicant.

.السير الذاتية لمموظفين الرئيسيين لمقدم الطمب

.5

6.

List of the test methods for which
accreditation is required

قائمة بطرق الفحص المستخدمة لممجال المطموب
اعتماده

.6

7.

Copy of at least one original test report
or calibration certificate issued by the lab

نموذج من تقارير الفحص واالختبار (لمختبرات
)الفحص) أو شهادة المعايرة (لمختبرات المعايرة

.7

8.

List of the staff members names
authorized to sign the test reports or the
calibration certificates issued by the lab

قائمة بأسماء الموظفين المخولين بالتوقيع عمى تقارير
الفحص واالختبار أو شهادات المعايرة الصادرة عن
المختبر

.8

9.

Premises guide

دليل إرشادي لمغرف الداخمية

.9

10.

Description of the laboratory including
(equipment, no. of rooms, dimensions,
lighting, temperature, humidity)

 أبعاد، عدد الغرف،وصف لممختبر (يشمل األجهزة
) الضوء والح اررة و الرطوبة،هذه الغرف

.11

11.

List of the equipment used for testing or
calibration.

قائمة بأجهزة المختبر المستخدمة في الفحص أو
المعايرة

.11

1.

Trade register license & Career license
(for private sector)

2.

Map for the location in the city

3.

Quality manual, Quality procedures and
related documents

4.

Organization structure

5.
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No.

Name of the document

12.

Statements of the participation in PT
and inter-laboratory comparisons during
the last two years (organizer, time,
object, result)

13.

List of names of the subcontracting
laboratories and the tests concerned

اسم الوثيقة

الرقم

إثبات يوضح االشتراك في اختبارات المهارة
والمقارنة البينية خالل السنتين الماضيتين (الجهة
) النتائج، الهدف، الزمن،المنظمة

.12

قائمة توضح أسماء المختبرات التي يتم التعاقد
معها من الباطن وأنواع الفحوصات المستهدفة

.13

:خطة المعايرة وتتضمن
* المعايرة الخارجية
 الرجاء،* المعايرة الداخمية وفي هذه الحالة
:تزويدنا بما يمي
 أسماء ومؤهالت الموظفين الذين يقومونبالمعايرة
 عدد وأنواع المعايرة التي يقوم بها المختبرداخميا

.14

15.

Calibration Certificates to prove
traceability of measurements to the
reference standards or information on
how traceability will be achieved.

شهادات المعايرة التي تثبت سمسمة أجهزة المختبر
لممواصفات المرجعية أو معمومات عن كيفية
.تحقيق السمسمة

.15

16.

A filled copy of the checklist based on
related standard.

نسخة معبأة عن قائمة التفقد المرتبطة بالمواصفة
.المعنية

.16

17.

A filled copy of Questionnaire to CAB
Applying for Accreditation

نسخة معبأة عن استبيان لجهات تقييم المطابقة
التي تتقدم بطلب اعتماد

117

14.

Calibration Plan that includes:
* External calibration.
* In-house calibration, in this case the
following should also be provided:
- Names and qualification of staff who
perform the calibration
- Number and type of calibrations
performed in-house
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