سياسة الجودة لمختبرات هيئة كهرباء ومياه دبي
DEWA Laboratories Quality Policy

A. Dubai Electricity and Water Authority is committed to the
effective implementation of all requirements for the standard

الفعال لجميع متطلبات ومعايير
ّ تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بالتطبيق.أ
 من خــالل مختـبـراتISO/IEC 17025:2005 الجـودة المـتـعـلقــة بنـظــام
.الهـيـئـة المـع ـتـمـدة

for quality systems related to ISO/IEC 17025:2005 through its
accredited laboratories.
B. The quality policy for the laboratories is based on the following
principles:
1. 
Committed to excellent professional testing or calibration
services, as and where applicable, which meet the needs of
customers, and statutory, regulatory and ISO/IEC 17025:2005
requirements, to continually improve the effectiveness of the
management system.
2. Consistently provision of quality testing or calibration services
that conform to customer and regulatory requirements in
accordance with DEWA’s Integrated Management System in
addition to ISO/IEC 17025:2005.
3. Effectively implement the ISO/IEC 17025:2005 management
system in all its accredited testing or calibration laboratories.
The purpose of the labs is to assure the true and precise accuracy
of laboratory results so that they will be reliable, interpretable,

تـ ــرتـ ـ ـكـ ـ ــز سـ ـي ـ ـ ــاس ـ ــة ال ـج ـ ــودة لـلـم ـ ـخـ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــرات عـلـى ال ـ ـمـ ـبـ ــادئ.ب
:الت ــالـي ــة
االلتزام بخدمات الفحص والمعايرة المتخصصة والمتقنة ذات الجودة.1
 بما يلبي احتياجات المتعاملين والمتطلبات القانونية والتنظيمية،العالية

 بهدف مواصلة تحسين،ISO/IEC 17025:2005 وتلك الخــاصـة ب ـنـظــام

.فعالية النظام اإلداري

توفير خدمات نوعية للفحص والمعايرة بما يتوافق واحتياجات المتعاملين.2

 وفقاً الستراتيجية األنظمة اإلدارية المتكاملة،والمتطلبات التنظيمية
.ISO/IEC 17025:2005  إضافة إلى متطلبات نظام،التي تطبقها الهيئة

 اإلداري في جميع مختبراتISO/IEC 17025:2005 الفعال لنظام
ّ التطبيق.3
، بـهـدف ضـمـان صـحـة ودقـة الـنـت ــائـج،الـفـحـص والمعـايــرة المـعـتـمـدة

ـال
ٍ بـحـيث ت ـكـون هـذه الـنـتــائـج قـابـلـة لـلـتـف ـس ـيــر والـتكـرار وعـلى قـ
ٍ ـدر عـ
.مـن المـوثـوقـيـة

repeatable, and defensible.
4. 
Ensure all personnel involved in testing or calibration
services are familiar with the laboratory management system
documentation, and implement its policies and procedures at
all times.
5. C
 ommitment of laboratory top management to good professional
practices, and the delivery of high-quality testing and calibration
services to the laboratory’s customers, according to the
requirements of international standards ISO/IEC 17025:2005.
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التأكد من إلمام جميع الموظفين الذين يقدمون خدمات الفحص أو.4

 وتطبيق السياسات،المعايرة بنظام إدارة المختبرات والوثائق ذات الصلة

.واإلجراءات المعتمدة في جميع األوقات

 وتـقديـم،تـلتــزم إدارة المخـتـبـرات بـتـطـبـيـق أفـضـل المـمــارسـات الـمـهـنـيـة.5
،خـدمات الفـحـص والمـعــايـرة للمـتـعامــليــن وفـق أعـلى مسـتويــات الجودة
.ISO/IEC 17025:2005 حـســب متـطـلـبــات نظـام

ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﺮ

ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
٢٠١٦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

