THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

Accreditation Unit

This certificate is granted to the

Laboratory at the Advanced Agrochemicals &
Veterinary Products Industrial Co. (CHEMVET)/Amman
P.O. Box: 294 Abdullah II Bin Al-Hussein Industrial Estate – Sahab
Postcode: 11512
Tel.: +962 6 4022640, Fax: +962 6 4022340
e-mail: gm@chemvetjo.com
website: www.chemvetjo.com
As this lab is competent under the terms of the “Instructions for
Administration of Accreditation Procedures of Conformity
Assessment Bodies No. (4) for the Year 2016” and the requirements
of the Jordanian Standard JS EN ISO/IEC 17025:2012 which is
equivalent to the International Standard ISO/IEC 17025:2005 to carry
out:

Testing of Pesticides and Veterinary Medications
)as raw material and final product(
According to Annex (1)
The certificate registration number: JAS Test - 055
The lab was accredited for the first time on: 2011-09-28.
Issued in Amman on 2016-11-08; and is valid until: 2021-11-07.
This Certificate was Updated on: 2018-03-04.

Accreditation Unit Director
Eng. Lana Marashdeh
The approved and most recent version of this document can be viewed on AU website at http://www.au.gov.jo/AU_directory.htm
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تمنح هذه الشهادة إلى

مختبر الشركة المتقدمة لصناعة المبٌدات الزراعٌة
والعالجات البٌطرٌة(/)CHEMVETع ّمان
ص .ب  294مدٌنة عبدهللا الثانً بن الحسٌن الصناعٌة  -سحاب
الرمز البرٌدي11512 :
هاتف ،+962 6 4022640 :فاكس+962 6 4022340 :
البرٌد اإللكترونًgm@chemvetjo.com:
الموقع اإللكترونًwww.chemvetjo.com :
بعد التأكد من كفاءة المختبر وفقا ً لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جهات تقٌٌم المطابقة رقم
( )4لعام  "2016ومتطلبات المواصفة األردنٌة م ق أ أوروبٌة إٌزو/آٌٌسً
 2012/17025المكافئة للمواصفة الدولٌة األٌزو/أٌٌسً  2005:17025إلجراء:

فحوصات المبٌدات الزراعٌة واألدوٌة البٌطرٌة
)المواد األولٌة والمنتج النهائً(
حـســب الـمـلحــق رقـــم ()1
رقم الشهادةJAS Test – 055 :
تارٌخ حصول المختبر على االعتماد ألول مرة.2011/09/28 :
صدرت فً عمان ،بتارٌخ2016/11/08 :؛ وتعتبر سارٌة المفعول حتى تارٌخ.2021/11/07 :
تم تحدٌث الشهادة بتارٌخ2018/03/04:

مدٌــر وحــدة االعتمـــاد
م .النـــــا مــراشــــــدة
لإلص دارات األحدث من هذه الوثيقة يمكنكم
http://www.au.gov.jo/AU_directory.htm
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التالي:

