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Accreditation Unit

This certificate is granted to the

Laboratories Unit at Jordan Standards and Metrology
Organization / Amman
Dabouq area, #50 Khair Al-Din Al-Ma ani St-(previous yathreb St)
P.O. box 941287 Amman - 11194 Jordan
Tel: 06-5301225 Fax: 06-5301249
Email: Hind.Shnaikat@JSMO.GOV.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:

In the Field of Electrical and Photometric Testing and Energy
Efficiency of Lamps and Chemical Testing of Detergents, Soaps,
Cosmetics and Sensory analysis of Olive Oil
According to Annex no. (1)
&

In the Field of Chemical Testing for Food, Petroleum Products and
Lubricating Oils
According to Annex no. (2)
The certificate registration number: JAS Test – 088
Issued in Amman on 2018-05-29 and is valid until: 2023-05-28.
This Certificate was updated on :19-09-2018
Accreditation Unit Director

Eng. Lana Marashdeah
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

وحدة المختبرات
مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية  /ع ّمان
دابوق -شارع خير الدين المعاني رقم ) - ٥٠شارع يثرب سابقا(
ص.ب ٩٤١٢٨٧ .عمان  ١١١٩٤األردن.
ھاتف  ٠٦-٥٣٠١٢٢٥فاكس ٠٦-٥٣٠١٢٤٩
بريد إلكتروني Hind.Shnaikat@JSMO.GOV.JO

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 الكھربائية والضوئية واللونية وكفاءة الطاقة للمصابيح والفحوصات الكيمائية
في المنظفات ومواد التجميل والصابون والتقييم الحسي لزيت الزيتون
حـســب الـمـلحـق رقـــم )(١
و الفحوصات الكيمائية للمواد الغذائية والمنتجات البترولية وزيوت التزليق
حـســب الـمـلحـق رقـــم )(٢
رقم الشھادةJAS Test – 088 :
صدرت في عمان ،بتاريخ،٢٠١٨ /٠٥/٢٩ :وتعتبر ھذه الشھادة سارية المفعول حتى تاريخ.٢٠٢٣ /٠٥/٢٨ :
تم تحديث الشھادة بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٩ :

مديـــر وحــدة االعتمـــاد

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

