Certificate of Accreditation
(NAL 178)  شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي-  قطاع التشغيل والصيانة-  فرع مختبر العين- مختبر الساد
 اإلمارات العربية املتحدة، العين – أبو ظبي،الساد
ISO/IEC 170251 حاصل على اإلعتماد في الفحوصات املذكورة في وثيقة املجال املرفقة وفقا للمواصفة الدولية
Al Saad Laboratory - Al Ain Laboratory Section - Operations & Maintenance Division - AD Sewerage Services Company (NAL 178)
Al Saad, Al Ain - Abu Dhabi, UAE
Accredited according to the ISO/IEC 170251 Standard to undertake tests as specified in the attached Accreditation Scope
Accredited on
Expires on

2022/04/06
2025/04/05

تاريخ منح اإلعتماد
تاريخ اإلنـ ـت ـ ـهاء

 فرح الزرعوني.د
عن مدير إدارة االعتماد الوطني
1 Accreditation in accordance to the ISO/IEC 17025:2017 Standard “General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories” and the relevant ENAS and ILAC requirements.
This certificate is invalid without the attached scope of accreditation, which subjected to annual
surveillances as per ENAS procedure. Certificate can be updated or re-issued until the expiry date
defined above. The validity of the certificate is subjected to continuous compliance with the
requirements of the accreditation system. The lab is responsible for the results of its testing.

 "املتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحصISO/IEC 17025:2017  وفقا ملتطلبات املواصفة الدولية1
 واملنظمة الدولية العتمادENAS واملعايرة" واملتطلبات ذات العالقة الخاصة بنظام اإلعتماد الوطني اإلماراتي
. ILAC املختبرات
مجال االعتماد جزء أساس ي من هذه الشهادة حيث تخضع مجاالت االعتماد املذكورة في الوثيقة املرفقة
 وتعتبر هذه الشهادة صالحة وقابلة،ENAS لعمليات متابعة الحقة من قبل نظام اإلعتماد الوطني اإلماراتي
للتحديث واعادة االصدار حتى تاريخ االنتهاء املدون اعاله شريطة استمرار املختبر املذكور اعاله في تطبيق
. يتحمل املختبر مسؤولية نتائج الفحص الصادرة عنه.متطلبات نظام االعتماد سالفة الذكر
2022/04/06 :تاريخ منح اإلعتماد ألول مرة
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