THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN

This certificate is granted to
Miyahuna Central Laboratories/ Wastewater Laboratories
at Jordan Water Company (Miyahuna)/ Abu Nusair
P.O. Box (1247) PC (19264) Salt/ Zai - Jordan
Tel.: 053510442, Fax: 053510440
E-mail: labs@Miyahuna.com.jo
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:

Chemical and Microbiological Testing of Wastewater
According to Annexes No. (1)
The certificate registration number: JAS Test - 031-b
The lab was accredited for the first time on: 18-09-2012.

Issued in Amman on: 17-07-2016, and it is valid until: 16-07-2021.
The certificate was updated on: 18-10-2017.

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 ھھذه الشھادة إلى

لعادمة
ختبرات المياه الع
مختبررات مياھھنا المرككز ّية /مخ
مياھنا( /أأبو ير
نصير
ي شركة مياه األألردن )مي
في
ص .ب ١٢٤٧ :السلطط  -زي  ١٩٢٦٤األردن
ووعنوانه ص
 ،٠٥٣٥فاككس٠٥٣٥١٠٤٤٠ :
ھاتف٥١٠٤٤٢ :
labs@Miyahuna.co
يom.jo :
برريد إلكتروني
لع ام
اعتماد جھات تقي ييم المطابق ة رق م ) (٤ع
د
وفقا ً لتعليمات ""إدارة إجراءات
بعد التأكد من كفاءة االمختبر ق
للمواص فة
ص
ألردنية م ق أ أوروبية إإيزو/آييسي ٢/١٧٠٢٥
 "٢٠١٦وومتطلبات اللمواصفة األ
 ٢٠١٢المكاافئ ة
 ٢٠٠٥إلجرراء:
أليزو/أييسي ٥:١٧٠٢٥
الدولية األ

الفححوصات الككيميائ ّية والميكروبييولوج ّية للللمياه العاددمة
حـســب الملحق رقـــم )(١
JAS
S Test – 0
ھادة031-b :
رقم الشھ

.٢٠١٢
مرة٢/٠٩/١٨ :
صول المختبرر على االعتمماد ألول ة
تاريخ حص
.٢٠٢
حتى تاريخ٢١/٠٧/١٦ :
 ،٢٠١٦ /٠٧وتعتبر ساريية المفعول ح
في ع ّمان بتارييخ٠ /١٧ :
صدرت ي
.٢٠١٧/١٠
تم تحديث الشھادة بتارريخ ٠/١٨ :

حدة االعـتمماد
مـديـر وح
النـــــا مـراشـــــددة
م.
ا
http://www.auu.gov.jo/AU__directory.htm
ب الرابط التاليm :
حدة االعتماد حسب
لإلصدارات األحدث يمكنكم ا الطالع على الموقع اإللكتروني لوح
ت
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