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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:
Calibration of AC & DC Current, AC & DC Voltage, DC Resistance,
Mass & Balances, Temperature, Humidity Relative humidity, Force,
Length, Pressure, Electrical-High Voltage, Electrical-Earth Testers &
Meggers, Electrical- Power Meters, Sound Level Meters, Volume,
Electrical (Time, Frequency and PF) , Tachometers and Centrifuges
According to Annex No. (1), Annex No. (2) and Annex No. (3)

The certificate registration number: JAS Cal. – 001
Issued in Amman on 2016-01-27 and is valid until: 2021-01-26.
The lab was accredited for the first time on: 2000-08-20.
This certificate was updated on: 2018-11-08.
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تمنح ھذه الشھادة إلى

المركز الوطني األردني للمترولوجيا
في الجمعية العلمية الملكية /ع ّمان
وعنوانه الجبيھة – عمان  -األردن
ص .ب  ١٤٣٨عمان  ١١٩٤١األردن
ھاتف  ،٥٣٤٤٧٠١فاكس ٥٣٤٨٧٩٦
بريد إلكترونيjnmi@rss.jo :
بعد التأكد من كفاءة المختبر وفقا ً لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جھات تقي يم المطابق ة رق م
) (٤لعام  "٢٠١٦ومتطلبات المواصفة األردنية م ق أ أوروبية أيزو/آييسي ٢٠١٢/١٧٠٢٥
المكافئة للمواصفة الدولية أيزو/آييسي  ٢٠٠٥:١٧٠٢٥إلجراء:
معايرة التيار المباشر والمتردد وفرق الجھد )الفولتية( المباشر والمتردد والمقاومة المباشرة والكتل الوزنية
والموازين غير المؤتمتة وأجھزة قياس الحرارة )المباشرة وتحت الحمراء( ومصادر الحرارة والرطوبة
النسبية ومقاييس األبعاد ومقاييس الرطوبة النسبية وخاليا الوزن ومفاتيح العزم ومقاييس الضغط ومقاييس
مستوى الصوت ومقاييس القدرة الكھربائية وأجھزة قياس الحجوم ومصدر ومسبار الكھرباء ذات فرق الجھد
العالي )المباشر والمتردد( وقياس المقاومة األرضية ومقاومة العزل وماكنات فحص المواد وأجھزة قياس
الزمن والتردد وأجھزة قياس سرعة الدوران وأجھزة الطرد المركزية ومعامل القدرة الكھربائية )(PF
حـســب الملحق رقـــم ) (١والملحق رقم ) (٢والملحق رقم )(٣
رقم الشھادةJAS Cal. – 001 :
صادرة في ع ّمان ،بتاريخ ٢٠١٦ /٠١/٢٧ :وتعتبر ھذه الشھادة سارية المفعول حتى تاريخ.٢٠٢١/٠١/٢٦ :
تم اعتماد المختبر ألول مرة في .٢٠٠٠/٠٨/٢٠
تم تحديث الشھادة بتاريخ.٢٠١٨/١١/٠٨:
مديــر وحدة االعتماد

م .النـــا مراشـــــــدة
لإلصدارات األحدث من ھذه الوثيقة يمكنكم االطالع على الموقع اإللكتروني لوحدة االعتماد حسب الرابط التاليhttp://www.au.gov.jo/AU_directory.htm :
qf071-17, rev. j

