THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN

This certificate is granted to the

Administration of Laboratories and Quality
Control - Ministry of Public Works and Housing
8th Circle - Amman - Jordan
P.O. Box 1220 PC 11118
Tel.: 5828623, Fax: 5828567
e-mail:kawthkhaled@yahoo.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:

Mechanical and Physical Testing of Construction Materials
(Aggregate testing and sampling, Soil, Bituminous Mixtures testing
and sampling, Fresh and Hardened Concrete, Concrete Masonry
Units, Cement Tiles, Precast Concrete Pipes, Concrete Kerbstone,
Dimension Stone and Reinforcement Steel Bars)
According to Annex no. (1)
The certificate registration number: JAS Test – 025
Issued in Amman on 01-08-2018 and is valid until: 31-07-2023.

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
qf071-17, rev. j

تمنح ھذه الشھادة إلى

إدارة المختبرات وضبط الجودة  /وزارة األشغال
العامة واإلسكان
الدوار الثامن – عمان  -األردن
ص .ب ١٢٢٠ :عمان  ١١١١٨األردن
ھاتف ، ٥٨٢٨٦٢٣ :فاكس٥٨٢٨٥٦٧ :
بريد إلكترونيkawthkhaled@yahoo.com:

بعد التأكد من كفاءة المختبر وفقا ً لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جھات تقييم المطابقة رقم
) (٤لعام  "٢٠١٦ومتطلبات المواصفة األردنية م ق أ أوروبية إيزو/آييسي ٢٠١٢/١٧٠٢٥
المكافئة للمواصفة الدولية األيزو/أييسي  ٢٠٠٥:١٧٠٢٥إلجراء:

الفحوصات الميكانيكية والفيزيائية للمواد اإلنشائية )أخذ وفحص الركام ،التربة ،أخذ
وفحص الخليط االسفلتي ،الخرسانة الطازجة والمتصلدة ،وحدات البناء الخرساني،
البالط اإلسمنتي ،األنابيب الخرسانية ،حجر االطاريف الخرسانية ،الحجر المقصوص
بأبعاد وأسياخ حديد التسليح(
حـســب الـمـلحــق رقـــم )(١
رقم الشھادةJAS Test – 025 :
صدرت في عمان ،بتاريخ ،٢٠١٨ /٠٨/٠١ :وتعتبر ھذه الشھادة سارية المفعول حتى تاريخ.٢٠٢٣/٠٧/٣١ :

مديــر وحدة االعـتـمــاد
م .النـــــا مــراشــــــدة
لإلصدار االحدث من ھذه الوثيقة يمكنكم االطالع على الموقع األلكتروني لوحدة االعتماد حسب الرابط التاليhttp://www.au.gov.jo/AU_directory.htm :
qf071-17, rev. j

