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صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

 ولي عهد أبوظبي،
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة



أبوظبي،  إمارة  تحددها  والتي  الصلة  ذات 
وجودة  سالمة  مستوى  تعزيز  بهدف  وذلك 
لتلك  التنافسية  القدرة  ورفع  المنتجات 

المنتجات محليًا وإقليميًا وعالميًا.
مفهوم  غرس  على  المجلس  يعمل  كما 
وحماية  المستهلكين  لدى  الجودة 
ورؤية  تحقيق  في  يسهم  بما  مصالحهم، 
جاذبية  المناطق  أكثر  إحدى  لتصبح  اإلمارة 
مستوى  على  البشرية  والموارد  لالستثمار 
التنافسية  القدرة  تعزيز  عن  فضاًل  العالم، 

لصناعاتها الوطنية في األسواق العالمية.

الرؤية
في  والمساهمة  دة  للجو  التحتية  بالبنية  االرتــقــاء 

تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالميًا.

الرسالة
لــلــجــودة في  بــنــيــة تحتية  ــادة وتــيــســيــر وتــطــويــر  ــي ق
عالية  ــاءة  ــف ك وذات  متكــاملة  أبــوظــبــــــــي،  إمــــارة 
ثقافة  تعزيز  شأنها  مــن  العالمي،  الصعيد  على 
الجودة، والتنمية الصنـــاعيـة، والتــنافسـيـة، وسالمة 

المستهلك

القيم
• الشفافية	
• توجيه األهداف	
• المبادرة	
• اإلبداع و اإلبتكار	
• االلتزام	

نبذة عن مجلس 
أبوظبي للجودة 

والمطابقة
هو  والمطابقة  للجودة  أبوظبي  مجلس 
تأسست  أبوظبي  لحكومة  تابعة  جهة 
 )3( رقم  المحلي  القانون  بموجب 
الصادرات  جودة  رفع  بهدف   2009 لعام 

والمنتجات المتداولة محليًا. 
التنظيمية  للجهات  إطاراً  المجلس  يشكل 
يأخذ  وهو  أبوظبي،  في  الصناعة  وقطاع 
المتينة  الدعائم  ترسيخ  مهمة  عاتقه  على 
على  انفتاحها  وتعزيز  اإلمارة،  القتصاد 
وتطوير  إنشاء  خالل  من  العالمية  األسواق 

بنية تحتية قوية للجودة. 
مجاالت  ستة  على  المجلس  عمل  يتوزع 
رئيسة هي: توحيد وتطوير المواصفات، بناء 
قدرات نظام المقاييس، تعزيز البنية التحتية 
للفحص، إطالق برامج وشهادات المطابقة، 
وضمان  المستهلكين  بسالمة  واإلهتمام 

التجارة العادلة.
للمجلس  المعنيين  الشركاء  قائمة  تتسع 
وتجار  المستهلكين  من  كاًل  لتشمل 
التجزئة وتجار الجملة والمستوردين وقطاع 
وهيئات  التنظيمية  والجهات  الصناعة 

.)CABs( تقييم المطابقة
الجهات  دعم  على  المجلس  ويقوم 
معايير  تطبيق  في  والحكومية  التنظيمية 
المنتجات،  التزام  لضمان  الجودة  وأنظمة 
الجودة  بمعايير  واألنظمة  والعاملين، 
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وتشمل التحاليل نطاقًا واسعًا من أنواع 
األغذية والمشروبات ومنها )على سبيل 

المثال ال الحصر(: 
• الخضروات والفواكه	
• مياه الشرب )المعبأة و غير المعبأة( ومياه 	

الشبكات.
• العصائر والمشروبات 	
• األطعمة المعلبة	
• منتجات المخابز 	
• الحبوب والحلويات	
• البيض ومنتجات األلبان	
• األسماك والمنتجات السمكية والمأكوالت 	

البحرية
• المكونات الغذائية	
• اللحوم و منتجاتها 	
• الدواجن	
• المأكوالت الجاهزة	
• الوجبات الخفيفة	

ويعتمد المختبر في فحوصاته على 
طرق الفحص واألجهزة الحديثة في 

مجال فحص األغذية والمشروبات ذات 
المستوى العالي من الدقة و الكفاءة، 

ومن األمثلة هذه األجهزة:  
• 	IRMS قياس نسبة النظائر بمطياف الكتلة
• جهاز الكروماتوغراف السائل - التحليل 	

LC-MSMS  الطيفي الكتلي المزدوج
• جهاز الكروماتوغراف الغازي - التحليل 	

GC-MSMS  الطيفي الكتلي المزدوج
• البالزما الحثية المزدوجة - التحليل الطيفي 	

ICP-MS  الكتلي المزدوج
• 	 Gamma Spectrometry مطياف أشعة غاما
• 	 Liquid scintillation عداد السائل الوميضي

counters
• 	 Alpha spectrometry مطياف أشعة ألفا
• 	HPLC الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء
• تقنية فيداس )VIDAS( للكشف عن 	

الميكروبات
• تقنية فايتك )VITEK( لتحديد أنواع 	

الميكروبات
• 	 DNA Chip-  تقنية فصل الحمض النووي

Capillary electrophoresis
• جهاز الكشف اللحظي عن تفاعل سلسلة 	

Real Time PCR البوليميرات
• 	 Multiple كشف تعدد األلوان في الجينات

Color Detection

فحوصات 
األغذية 

والمشروبات
بحيث  الغذائية  المواد  صناعة  تطورت  لقد 
من  متنوعة  شبكة  اليوم  تمثل  أصبحت 
مختلف  تغطي  التي  المتعددة  القنوات 
هذا  ومن  والمشروبات.  األغذية  أصناف 
األغذية  فحص  مختبر  يقوم  المنطلق، 
والعين  أبوظبي  في  بفرعيه  والمشروبات 
والــجــودة  السالمة  فحوصات  بتقديم 
معايير  ألعلى  وفقًا  الغذائية  للمنتجات 
األغذية  فحص  مختبر  ويقدم  الكفاءة. 
حسب  المعتمدة  خدماته  والمشروبات 
معايير األيزو 17025 ووفقًا للمعايير العالمية 
سالمة  ضمان  في  للمساهمة  والمحلية 

وجودة المنتجات الغذائية ومكوناتها.

ويقدم مختبر الغذاء والمشروبات 
مجموعة شاملة من خدمات التحليل 

تتضمن: 
• التحاليل الكيميائية )الفحوصات العضوية 	

وغير العضوية(: اإلضافات الغذائية، 
الملونات، المواد الحافظة، المعادن الثقيلة 

والتغذوية والملوثات ومتبقيات المبيدات 
والمحتوى الغذائي من كربوهيدرات وألياف 

وبروتينات وفيتامينات، ومتبقيات األدوية 
البيطرية، و السموم الفطرية، وتحاليل 

الغش و محتوى الكحول. 
• تحاليل األحياء الدقيقة: تحاليل البكتيريا 	

المسببة لألمراض، الخمائر واألعفان 
والسموم البكتيرية والطفيليات.

• تحاليل البيولوجيا الجزيئية: فحوصات 	
التثبت من أنواع اللحوم ومنها فحوصات 

الحالل، فحوصات الغش في اللحوم، األغذية 
المعدلة وراثيًا 

• التحليل اإلشعاعي: تحاليل مطيافية غاما، 	
تحاليل مطيافية بيتا، تحاليل مطيافية ألفا، 

قياس إجمالي ألفا وقياس إجمالي بيتا، 
األغذية المعالجة باإلشعاع. 

• التقييم الحسي واالختبار الفيزيائي وتقييم 	
البطاقة الغذائية

1
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ويقوم المختبر بتقديم مجموعة 
شاملة من الخدمات وهي:

• االختبارات الكيميائية: التحليل الكيميائي 	
لمواد البناء، وتحليل التربة و الركام، 

المحتوى الكلي للكلورايد والكبريتات، الرقم 
الهيدروجيني للمياه، والتوصيل الكهربائي 

للمياه، األمالح الذائبة
• االختبارات الميكانيكية: تحليل قوى 	

الضغط،اختبارات الشد والكسر واختبارات 
الصالبة 

• االختبارات الفيزيائية: تصنيف التربة الحبيبي، 	
الكشط، اللزوجة، اختبارات األبعاد، االمتصاص، 

الكثافة الموقعية، المقاومة.
• اختبارات زيوت المحوالت: تحليل الغازات 	

المذابة في الزيوت، انهيار الجهد الكهربائي، 
الرطوبة، اللون والمظهر، رقم التأين 

ويستخدم المختبر أحدث األجهزة 
و الوسائل التكنولوجية المتقدمة 
والمتخصصة لفحوصات وتحاليل 

مواد البناء ومنها:
• أجهزة الضغط االتوماتيكية	
• أجهزة فحوصات التربة والركام واألسفلت 	

والقار
• جهاز الدك االلكتروني 	
• أجهزة كسر الخرسانة والصخور	
• جهاز فصل القار عن الركام 	
• جهاز قياس مدى صالبة المعادن والمواد 	

اإلنشائية 
• أجهزة فحص الحديد والمعادن	

 فحوصات
مواد البناء

في  بموقعه  البناء  ــواد  م مختبر  يعتبر 
متنقلين،  مختبرين  إلى  باإلضافة  أبوظبي، 
تقدم  التي  المعتمدة  المختبرات  من 
وفقًا  البناء  ــواد  م في  عديدة  اختبارات 
للمعايير الدولية. وباإلضافة إلى ذلك، يقدم 
التقني  والدعم  الفنية  المشورة  المختبر 
وتكوين  بخصائص  المعرفة  إلى  استنادًا 
يساعد  مما  أنواعها،  بمختلف  البناء  مواد 

على ضمان سالمة وجودة هذه المواد.

2    
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ويقدم المختبر مجموعة شاملة 
من الخدمات تتضمن: 

• المياه الجوفية ومياه البحر والمياه 	
المعالجة: الكشف عن الملوثات العضوية 

والميكروبية مثل ثنائي الفينيل متعدد 
الكلور، الهيدروكربونات النفطية، والزيوت 

والشحوم في المياه والرواسب، والمواد 
العضوية الكربونية

• الرواسب: تقييم تراكم الملوثات الكيميائية 	
والميكروبية مثل المبيدات المحتوية على 

الكلور ، آثار النفط، وإجمالي الهيدروكربونات 
البترولية.

• المركبات العضوية المتطايرة: تحديد 	
وقياس الملوثات العضوية المتطايرة في 
مياه البحر، ومياه اآلبار، والرواسب و األصباغ 

وغيرها 
• المعادن الثقيلة: الكشف عن الملوثات غير 	

العضوية مثل الزئبق والرصاص والكوبالت 
والزرنيخ في مياه البحر والرواسب ومياه اآلبار 

وغيرها
• تحاليل األحياء الدقيقة: البكتيريا الممرضة 	

في المياه

ويستخدم مختبر البيئة أجهزة 
متطورة و متخصصة في مجال 

تحاليل البيئة ذات نتائج على 
مستوى عاٍل من الدقة والكفاءة 
المطلوبة لمثل هذه التحاليل و 

من أمثلة هذه األجهزة:  
• جهاز الكروماتوغراف الغازي - التحليل 	

 GC-MS الطيفي الكتلي المزدوج
• البالزما الحثية المزدوجة - التحليل الطيفي 	

ICP-MS الكتلي المزدوج
• جهاز الكروماتوغراف الغازي - كاشف اللهب 	

GC-FID/ECD المتأين / كاشف االلكترونات

 فحوصات 
البيئة

في  المساهمة  إلى  البيئية  التحاليل  تهدف 
في  الملوثات  مستويات  ودراســة  مراقبة 
المياه والتربة و الجو وفقًا للضوابط البيئية. 
ويوفر المختبر المركزي مجموعة واسعة من 
منها  و  البيئية  التحاليل  و  الفحص  خدمات 
والمياه  الجوفية  المياه  و  البحر  مياه  تحاليل 
المعالجة والتربة والرواسب، ومخلفات مياه 

البحار وفحوصات والهواء واالنبعاثات.

3
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• فحوصات الكشف عن استخدام الستيرويد	
• اختبارات الكشف عن الشوائب العضوية 	

المتطايرة 
• اختبار الصالبة 	
• العرض والقطر	
• اختبار الهشاشة	
• اختبار السموم الداخلية	
• اختبار التلوث )تلوث الجسيمات(	
• اختبار الثبات 	
• اختبار الكشف عن القلويدات. 	
• اختبار الكشف عن المواد المذابة 	

والمحظورة، إلخ..

وتشمل األدوية التي يمكن فحصها 
في المختبر على سبيل المثال:

• األقراص، الكبسوالت، الحقن، الشراب، 	
الحبيبات، المساحيق، التحاميل، إلخ.

خدمات األجهزة الطبية  
يوفر مختبر األدوية اختبارات التحقق من سالمة 

وفعالية األجهزة الطبية مثل أجهزة قياس 
ضغط الدم ومقاييس الحرارة واألشعة تحت 
الحمراء والحقن الطبية التي تستخدم لمرة 

واحدة وغيرها من األجهزة. ويقوم مختبر األدوية 
بتقديم الدعم للجهات الرقابية، والقانونية 

والمستشفيات والعيادات والمصنعين والتجار 
في هذا المجال. 

أجهزة ومعدات فحص حديثة
يستخدم مختبر األدوية واألجهزة الطبية  أجهزة 

ومعدات فحص حديثة تتضمن استخدام تقنية 
الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء و جهاز 
الكروماتوغرافيا الغازي - التحليل الطيفي 

الكتلي المزدوج و جهاز تحليل كروماتوغرافيا 
الغاز، تقنية الكروماتوغرافيا الغازية المتصلة 

بمطياف الكتلة، جهاز الكروماتوغرافيا الغازي 
- كاشف اللهب المتأين / كاشف اإللكترونات ، 
أنظمة الذوبان، أجهزة التدفق الخلوي المستمر 

للتصوير، محلل الذيفان الداخلي، االختبار 
التدميري )DT(، اختبار الهشاشة، اختبار مطيافية 
األشعة المرئية وفوق البنفسجية، تقنية تحويل 

 ،)FTIR( فورييه للطيف باألشعة تحت الحمراء
جهاز فحص الصالبة، جهاز التنظيف بالموجات 

فوق الصوتية، جهاز ال LUV باإلضافة الى األجهزة 
المجهرية وغيرها من األجهزة الحديثة. 

فحوصات 
األدوية 

واألجهزة 
الطبية

الدعم  الطبية  واألجهزة  األدوية  مختبر  يقدم 
ومراقبة  تقييم  أجل  من  الرقابية  للجهات 
األدوية واألجهزة الطبية والتحقق من جودتها، 
الجهات  من  المعتمدة  الفحص  وخدمات 
التنظيمية بهدف دعم الممارسات التصنيعية 
إلى  باإلضافة   )GLP( )GMP( الجيدة  المخبرية 
توفيره مستوى عاٍل من السرية واألمان لبيانات 
خالل  عليها  الحصول  يتم  التي  العمالء 
المنتجات  جودة  من  وللتحقق  الفحوصات. 
مختبر  يعمل  الصحيح،  بالشكل  وتقييمها 
األدوية واألجهزة الطبية وفق إرشادات ومعايير 
الدولي  والمجلس  الدولي  ــة  األدوي دستور 
للمستحضرات  الفنية  المتطلبات  لمواءمة 
الدوائية لالستخدام البشري، وقد حصل المختبر 
المواصفة  وهي   ،ISO 17025 اعتماد  على 
المختبرات والمعايرة  والتي  المعنية باعتماد 
ويعمل  للمعايير.  الدولية  المنظمة  تتبناها 
دعم  على  والتحاليل  األدوية  خبراء  من  فريقنا 
تطوير  مراحل  من  مرحلة  كل  في  العمالء 
القليلة  السنوات  خالل  تمكنا  وقد  المنتجات. 
الماضية من اكتساب خبرة واسعة في تقديم 
عالية  جودة  ذات  وتطويرية  مخبرية  خدمات 
في مجال الرعاية الصيدالنية والصحية السيما 

للهيئات التنظيمية والمصنعين.

يقدم مختبر األدوية واألجهزة 
الطبية حزمة من الخدمات 

والفحوصات التي تشمل: 
• خدمة فحص وتحديد فعالية األدوية	
• اختبار الذوبان لجرعات وعينات مختلفة	
• تحليل المكونات الدوائية وفعاليتها	
• اختبار التحلل )التفكك(	
• اختبارات الكشف عن الشوائب والمواد 	

المتطايرة
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وتشمل التحاليل التي يقدمها 
مختبر مستحضرات التجميل 

نطاًقا واسًعا من المواد والمركبات 
التي يمكن الكشف عنها أبرزها: 

• بيروكسيد الهيدروجين	
• هيدروكينون	
• مسببات الحساسية	
• معدل الحموضة	
• ديوكسان	
• تحليل العناصر	
• مواد حافظة	
• المعادن الثقيلة	
• الفلوريد 	
• ديثيل جاليكول	
• الخميرة والعفن	
• بكتيريا الميسوفايل	
• الكشف عن الكائنات الحية الدقيقة	

يعتمد المختبر في فحوصاته على 
طرق الفحص واألجهزة الحديثة في 

مجال فحص مستحضرات التجميل 
ومنها على سبيل المثال:  

• تقنية استشراب السائل رفيع اإلنجاز	
• جهاز الكروماتوغرافيا الغازي - كاشف 	

اللهب المتأين / كاشف - اإللكترونات
• جهاز كروماتوغرافيا الغاز - مطياف الكتلة	
• التحليل الطيفي االنبعاث البصري للبالزما 	

المقترن بالحث 
• تقنية الكروماتوغرافيا الغازية المتصلة 	

بمطياف الكتلة
• جهاز الكروماتوغرافيا الغازي - التحليل 	

الطيفي الكتلي المزدوج
• تقنية مطيافية األشعة المرئية وفوق 	

البنفسجية
• جهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية	
• تقنية  LVC واألجهزة المجهرية 	

فحوصات 
مستحضرات 

التجميل
خدمات  التجميل  مستحضرات  مختبر  يقدم 
التجميل  مستحضرات  سالمة  من  التأكد 
اختبارات  عبر  الشخصية  العناية  ومنتجات 
متخصصة  وكيميائية  ميكروبيولوجية 
فريق  إشراف  تحت  العمالء  احتياجات  لتلبية 
من الخبراء يعمل عن كثب مع جميع طالبي 

الخدمة.
أعلى  وفق  العمل  على  المختبر  ويحرص 
حيث  وعالميًا  محليًا  المتبعة  الجودة  معايير 
األيزو  اعتماد  على  المختبر  حصل  وأن  سبق 
المعنية  المواصفة  "ISO 17025"وهي 
باعتماد المختبرات والمعايرة والتي تتبناها 

المنظمة الدولية للمعايير.
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و يقدم  المختبر مجموعة شاملة 
من الخدمات تتضمن:  

• األسمدة: تحاليل تقييم جودة األسمدة وفق 	
المعايير المحلية باإلضافة إلى الكشف عن 

المعادن الثقيلة.
• التربة: فحوصات العناصر الصغرى المتاحة 	

في التربة والتحليل الميكانيكي باإلضافة 
إلى المعاد الثقيلة في التربة. 

• المياه: فحوصات التوصيل الكهربائي ودرجة 	
الحموضة واألمالح الكلية الذائبة في المياه 
باإلضافة إلى فحوصات مطابقتها لمعايير 

المياه ألغراض الري والزراعة.

ويقوم المختبر باستخدام عدة 
أجهزة لتوفير هذه الخدمات مثل:   

• البالزما الحثية المزدوجة-التحليل الطيفي 	
الكتلي.

• أجهزة التحليل الميكانيكي.	
• أجهزة قياس الحموضة والتوصيل 	

الكهربائي.  

فحوصات 
الزراعة 

مختبرات  من  كجزء  الزراعة  مختبر  إنشاء  تم 
توفير  في  لإلسهام  وذلك  المركزي  المختبر 
المعنية  للجهات  الزراعية  الفحوصات 
في  يسهم  مما  الزراعي  القطاع  بسالمة 
في  والرقابية  التنظيمية  الجهات  دعم 
اإلمارة من خالل تقديم مجموعة من خدمات 
تتمثل  والتي  الزراعية  والتحاليل  الفحص 
في تحاليل جودة األسمدة بمختلف أنواعها، 
المستخدمة  المياه  تحاليل  و  التربة  تحاليل 

للغرض الزراعي .
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 خدمــات 
آخــرى 

خدمة األبحاث والدراسات 
واالستشارات العلمية

يقدم مختبر الفحص المركزي خدماته في 
مجال البحث العلمي وإجراء الدراسات 

والمسوحات واالستشارات التخصصية لدعم 
الجهات الحكومية والقطاع الصناعي مما 

يسهم في تحسين اإلنتاج وتطويره والنهوض 
بالصناعة عن طريق األبحاث التطبيقية 

واالستشارات التخصصية. 

خدمة إصدار شهادات المطابقة 
يقوم مختبر الفحص المركزي بتعزيز ثقة 

الجهات التنظيمية وقطاع الصناعة، والتجار، 
والمجتمع بمطابقة المنتجات والخدمات 

واألنظمة لمتطلبات السالمة والجودة 
واالستدامة وذلك من خالل إصدار شهادات 

المطابقة الصادرة عن مجلس أبوظبي 
للجودة والمطابقة.

 

التدريب التخصصي  
يقدم مختبر الفحص المركزي خدمات التدريب 

التخصصي في المجاالت المختلفة ضمن 
نطاق عمله للشركاء وطالبي التدريب من 

الجهات المختلف.
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Other  
Services
Scientific Research and  
Advisory Services  
The	Central	testing	laboratories	offers	
scientific	research	services	by	conducting	
research studies, research surveys, and 
technical consultation to support industries 
and government entities. 
The service aims to contribute development 
and/or enhancement of industrial sectors 
and support regulatory authorities through 
applied research and specialized technical 
expertise.
    
Certification Services  
The Central Testing Lab promotes trust 
between the regulatory authority, industries, 
merchants, and consumers by providing 
technical services and valuable insights on 
how to bridge and improve communication 
between decision makers, industries, and 
consumers. 
This is achieved by conformity assessment 
services of CTL ranging from auditing, 
inspection, document review and issuance 
of	conformity	and	compliance	certificate.					

Technical Training
The Central Testing Lab provides Technical 
training	services	in	various	fields	within	its	
scope of work to governmental departments 
and applicants from various entities.

7 

Other ServicesCentral Testing Laboratory (CTL) 



12 13

The laboratory provides a 
comprehensive range of 
services, such as:
•	 Fertilizers: Analysis of fertilizer 

quality assessment according 
to local standards, in addition to 
heavy metals detection.

•	 Soil: Tests of available trace 
elements in the soil and 
mechanical analysis in addition 
to heavy metals in the soil.

•	 Water: tests for electrical 
conductivity, pH, and total 
dissolved salts in the water, in 
addition to tests for conforming 
to water standards for irrigation 
and agricultural purposes.

The laboratory uses several 
devices to provide these 
services, such as:
•	 Dual inductive plasma - ICP-

OES mass spectroscopy
•	 Mechanical analysis 

Agriculture  
Testing  
Services  
The Agriculture Laboratory was 
established as part of the Central 
Laboratory Laboratories in 
order to contribute to providing 
agricultural services that would 
achieve food security and 
enhance biosecurity in the 
emirate by providing a range of 
agricultural testing and analysis 
services, which are represented in 
analyzes of the quality of fertilizers 
of various kinds, soil analyzes, 
water analyzes for agriculture 
purpose.     

6
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We provide wide range of 
Testing Services but not 
limited to:
•	 Hydrogen peroxide
•	 Hydroquinone
•	 Allergens
•	 pH value
•	 Dioxane
•	 Elemental Analysis
•	 Preservatives 
•	 Heavy Metals
•	 Fluoride 
•	 Diethyl Glycol
•	 Yeast and Mold
•	 Mesophilic Bacteria
•	 Determination of specified and 

non-specified microorganism

Available Instrumentations:
•	 High Performance Liquid 

Chromatography, 
•	 GC-FID-Head Space,  
•	 GC-MAS, 
•	 ICP OES, 
•	 GCMS, 
•	 GCMSMS, GC-
•	 UV spectrometer, Ultrasonic 

baths, 
•	 LVC & Microscope 

Cosmetics 
Testing  
Services  
CTL cosmetics testing services 
enable regulators and provide 
confidence to client about safety 
and product quality. Lab with ISO 
17025 accreditation services and 
following local and international 
quality guidelines support industry 
and end-users. Lab covers 
wide range of chemistry and 
microbiology testing services. This 
is all to satisfy customers need. 
Team of experts closely work with 
clients to solve their issues.     

5
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•	 Hormones and Residues
•	 Steroids
•	 Drug Impurities 
•	 Organic Volatiles Impurities 

including Class I, II and III, 
•	 Test for Hardness
•	 Width and Diameter, 
•	 Friability, 
•	 Endotoxins,  
•	 Particulate matters including 

characterization and individual 
measurement

•	 Product stability, 
•	 Alkaloids – Toxins 
•	 Adulterants and prohibited 

substances, etc.

We cover following 
pharmaceutical dosages 
but not limited to:
•	 Tablets and Caplets, Capsules, 

Injectable, Syrups, Granules, 
Powders, Suspensions, 

•	 Suppositories etc. 

Medical Devices Services
Pharma	lab	also	provide	verification	
testing services for clinical devices 
such as blood pressure, electrical 
& IR thermometers, single use 
medical syringes etc. We support 
regulators, legal metrology, 
hospitals, clinics, manufacturers 
and traders. 

Sate of the Art 
Instrumentations
Liquid Chromatographs, LCMSMS, 
GCs, GCMS, GCMSMS, GC-FID-
Head Space, Dissolution Systems, 
Flow Cam Analyzers, Endotoxin 
Analyzer, DT, Friability Tester, Multi 
check, UV spectrometer, FTIR, 
Hardness tester, Ultrasonic baths, 
LVC, Microscopes etc.

Pharma-
ceutical and 
Medical  
Devices 
Testing  
Services 
CTL pharmaceutical testing 
laboratory services enable regulatory 
bodies and provide supply chain 
assurance brings quality and safety 
to life in order to support to unique 
requirements. We provide accredited 
regulatory driven services to support 
GMP and GLP. We control high 
level of confidentiality on generated 
client’s data. We follow ISO 17025, 
ICH and International Pharmacopeias 
guidelines to validate and assessment 
of method and product. 
Our team of pharmaceutical scientist 
and analytical experts work with 
clients at every stage of development 
of product and method.  In last few 
years, we have a great experience to 
provide pharmaceutical and health 
care analytical, development services 
to regulatory bodies, manufactures.  

We provide Wide Range of 
Pharmaceutical and medical 
Devices Services:
•	 Assay & drugs potency 

determination, 
•	 Dissolution test for different 

dosages, 
•	 Identification of Active and 

Inactive APIs
•	 Release profile, Disintegration 

Tests, 

4
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We provide a 
comprehensive range of 
testing services such as:
•	 Groundwater, sea water 

and treated water – organic 
and microbial pollutants, e.g. 
polychlorinated biphenyls (PCB), 
total petroleum hydrocarbons 
(TPH), oil and grease in water and 
sediment, and total organic carbon 
(TOC). 

•	 Sediments – chemical and 
microbial pollutants, e.g. oil traces, 
total petroleum hydrocarbons 
(TPH). 

•	 Volatile organic compounds 
(VOCs) – in sea water, well water, 
sediment etc.  

•	 Inorganic pollutants – heavy 
metals (e.g. mercury, lead, cobalt, 
arsenic) in sea water, sediment, 
well water etc.

Our state-of-the-art 
laboratory utilises the latest 
sophisticated technologies 
with superior sensitivity 
that ensure robust testing 
results such as:
•	 GC-MS 
•	 ICP-MS
•	 GC-FID/ECD

Environ-
mental  
Testing  
Services
CTL’s Environmental Laboratory 
monitors the levels of pollutants 
in the atmosphere, sea and other 
specific settings. The facility 
specialises in the analysis of soil, 
sediment, sludge, sea water and 
groundwater, air and emissions. 

3

Environmental Testing ServicesCentral Testing Laboratory (CTL) Services 



4 5

We provide a 
comprehensive range of 
testing services such as: 
•	 Chemical – chemical analysis, soil 

and aggregate tests, total chloride 
content, total sulphate content, 
water pH, water conductivity, total 
dissolved solids. 

•	 Mechanical – stress / 
compressive strength tests, tensile 
and compression tests, hardness 
tests.

•	 Physical – soil gradation, abrasion 
tests, viscosity tests, dimensional 
analysis,	absorption	tests,	field	
density tests, resistivity tests.

•	 Transformer oil testing – 
dissolved gas-in-oil Dissolved 
Solids in oil, breakdown voltage, 
moisture, colour, appearance, 
ionisation.

Our state-of-the-art 
laboratory utilises 
sophisticated equipment 
specifically designed for 
testing building materials 
such as:
•	 Automatic compaction machine
•	 CBR crushing machine with 

master loader
•	 Automatic trichloroethylene 

recycling machine 
•	 Compressive/flexural strength 

testing machine
•	 Universal hardness tester
•	 Universal testing machine (steel 

tensile tester)
•	 GC transformer oil gas analyser

Building 
Materials 
Testing  
Services
With a base in Abu Dhabi and 
two mobile laboratories, CTL’s 
Building Materials Laboratory 
is an accredited facility for ISO 
17025 that conducts testing of 
the full spectrum of construction 
materials to ensure their safety 
and quality in accordance with 
international standards. Our 
highly qualified engineers provide 
professional advice and technical 
support based on their knowledge 
of the properties and composition 
of various types of construction 
materials. 

2
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•	 Physical testing. 
•	 Label evaluation. 

We test a wide spectrum of 
food products including but 
not limited to: 
•	 Fruits and vegetables
•	 Drinking water (bottled and 

unbottled) and tap water 
Network water

•	 Beverages 
•	 Canned food 
•	 Bakery products 
•	 Cereals and confectionery
•	 Egg and dairy products
•	 Fish and seafood
•	 Food additives  it is called Food 

additives
•	 Meat and meat products
•	 Poultry 
•	 Ready-to-eat foods
•	 Snacks

Our state-of-the-art 
laboratory utilises the latest 
sophisticated technologies 
with superior sensitivity 
that ensure robust testing 
results such as:
•	 IRMS 
•	 LC-MS/MS
•	 GC-MS/MS
•	 ICP-MS
•	 Alpha, beta and gamma 

spectrometry 
•	 Liquid scintillation counters
•	 HPLC
•	 VIDAS
•	 VITEK
•	 DNA chip and Capillary 

electrophoresis
•	 Capillary electrophoresis
•	 Real-time PCR
•	 Multiple-colour detection

Food and 
Beverage 
Testing  
Services
From farm to fork, the entire 
food industry has evolved into 
a diverse network of multiple 
channels. Based in Al Ain and 
Abu Dhabi, CTL’s Food and 
Beverage Laboratory is integral to 
efficient food production. The ISO 
17025-accredited facility follows 
UAE and international standards 
to ensure the safety and quality 
of food ingredients and final 
products. 

We provide a 
comprehensive range of 
testing services such as:
•	 Chemistry (organic and 

inorganic) - additives, colours, 
preservatives, heavy metals 
and minerals, contaminants, 
pesticides residue, nutrients (such 
as	carbohydrates,	fibre,	proteins	
and vitamins), veterinary drugs, 
aflatoxins,	adulterants,	alcohol.	

•	 Microbiology - pathogens, yeast 
and mould, bacterial toxins, 
parasites.

•	 Molecular biology - meat 
speciation (halal), meat 
adulteration, GMOs, and meat 
species	identification

•	 Radiation – alpha, beta and 
gamma spectrometry, gross alpha 
and gross beta measurement, 
irradiation testing. 

•	 Sensory evaluation and Physical 
testing

1
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consumers. In doing this, QCC seeks to 
promote the Emirate’s competitiveness 
to become one of the world's most 
attractive regions for investments and 
human capital, and to support the 
competitiveness of national industries in 
world markets.

Vision
Developing Abu Dhabi's Quality 
Infrastructure to enable global distinction 
of the Emirate.

Mission
To lead, facilitate and develop an 
efficient, effective and globally integrated 
quality infrastructure in Abu Dhabi 
that promotes a culture of quality, 
enhances industrial development and 
competitiveness as well as ensures 
consumer safety.

Values
• Transparency
• Goal orientation
• Initiative
• Innovation
• Commitment

About Abu 
Dhabi Quality 
and Conform-
ity Council 
(QCC)
Abu Dhabi Quality and Conformity 
Council (QCC) is an Abu Dhabi 
government entity established in 
accordance with Local Law No. (3) of 
2009 to raise the quality of Abu Dhabi’s 
exports and products traded locally. 
QCC consists of a council of regulators 
and industry with a mandate to ensure 
provision of quality infrastructure in line 
with global standards. 
QCC’s functions are divided into six 
key areas: developing standards and 
specifications, capacity building of 
metrology systems, strengthening 
testing infrastructure, launching 
conformity schemes, protecting 
consumer interests and ensuring fair 
trade.
QCC’s key stakeholders include 
regulatory authorities, consumers, 
retailers and wholesalers, industry, 
conformity assessment bodies (CABs) 
and importers.
QCC supports regulators and 
government organizations through 
offering quality and conformity 
facilities, expertise and resources that 
allow them to implement products 
safety and compliance requirements 
and regulations. Additionally, QCC 
works towards promoting a culture of 
quality and protecting the interests of 
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