Th
he certificcate numb
ber: JAS Teest‐005

Co
onstructtion Matterials TTesting LLaborato
ory at A
Arab Cen
nter for
Engineerring Stud
dies/ Am
mman
Tel.: 5810777
7, Fax: 5812777
P.O. Box: 5504
4 Amman 1
11183
man@aces-int.com
e-mail: acesamm

As this lab is com
mpetent under
u
the terms of the “Instrructions fo
or Adminiistration o
of
Accrediitation Procedures of Confo
ormity Asssessment Bodies N
No. (4) fo
or the Yeaar
2016” aand the re
equirements of thee Internattional Stan
ndard ISO
O/IEC 1702
25:2017 tto
carry ou
ut:

Physiccal and Mechaanical Testing
T
o
of Soil, Aggreggate, Co
oncrete,,
Buildiing Ston
ne, Steeel Reinfforceme
ent, Kerbstone, Cemen
nt Tiles,,
Bitum
minous M
Mixture,, Bitume
en and Cementt and Ch
hemical Testingg
of Cem
ment
A
Accordin
ng to Annex no. (1)
Issued in Am
mman on: 2
27/11/2018
8 and is valid
d until: 26//11/2023.

Accreditattion Unitt Director

Eng. Lana Marashdeh
•
•
•

•

The annex and the documents su
ubmitted in con
nnection with th
he accreditation
n certificate aree deemed to forrm an integral p
part of the certificate. Thereof,,
o be reflected also on them.
any amendments made to the ceertificate are to
d most recent vversion of this document can be viewed on AU
U website at htttp://www.au.go
ov.jo/AU_directtory.htm
The approved and
boratory is obligged to issue tesst reports carrying the accredittation Symbol only
o in the scope of accreditation specified in annex no. (1),
The accredited lab
di ons of using JAS Symbol and
d logo No.(6) fo
or the year 20166 and its amend
dment No. (1) fo
or the year
and according to tthe internal insstruc ons "Cond
by the Accreditaa on Unit.
20017" prepared b
n Unit is authoriized to withdraw
w this accreditaation certificatee if the requirem
ments specified in the “Instructtions for Admin
nistration of
The Accreditation
ment Bodies” N
No.(4) for the yeear 2016 and the ISO/IEC 170255:2017 are no longer met.
Accreditation Procedures of Conformity Assessm
Qf071‐992 , rev a

رققم الشھادةJAS Tesst‐005 :

ت
حص االمواد اإلنشائئية في المركزز العرببي للدرراسات
ختبر فح
مخ
سية /عمّان
الھندس
٥٨
س٨١٢٧٧٧ :
ھھاتف ، ٥٨١٠٧٧٧ :فاكس
ن
 ١١١٨األردن
 ٥٥عمان ٨٣
ص.ب٥٠٤ :
acesaamman@aaces‐int.co
بريد إللكترونيom :

ً
بعدد التأكد من كفاءة املختت ﺮ وفقا لتعلييمات "إدارة إجراءات اععتماد جهات تقييم املطاببقة رقم ) (٤لعام "٢٠١٦
ية ٔالايزو/أييﺴﺴ  ٢٠١٧٧:١٧٠٢٥إلجراءء:
صفة الدولية
ومتتطلبات املواص

حجر البناءء وحديد
ت الفيزيائيية والميكاانيكية للترربة والرككام والخررسانة وح
الففحوصات
سفلت وااإلسمنت
والخليط اإلسفللتي واإلس
يط
التتسليح والكندرين والبالط اإل ي
سمنتي
ت الكيمياائية لإلسممنت
واالفحوصات
قم )(١
لملحق رقم
حسب الم
خ.٢٠٢٣/١١/٢٦:
 ٢٠١٨/١وتعتببر سارية المفععول حتى تاريخ
بتاريخ١١/٢٧ :
ت في ع ّمان ،بت
صدرت

حدة االعتمماد
مدير وح
م .النــا مــراشــــدة
•
•
•
•

الت تطرأ على الشھادة عللى تلك الوثائق ايضا ً.
جزأ من شھادة االعتماد وسوف يتم عكس أية تعديال
يشكلل الملحق وأي وثائق تسلّم عند االعتماد جزءًا ال يتج
ط التالي:
حدة االعتماد حسب الرابط
صدارات األحدث من ھذه الوثيقة يمكنكم االطالع عللى الموقع اإللكتروني لوح
لإلص

http://www.au.ggov.jo/AU_direcctory.htm

 ٢٠١والتعليمات المعدلة لھھا لعام
جال االعتماد الموضّح في الملحق رقم ) (١فقط و ووفقا ً لتعليمات استخدام رمزز و شعار نظام االعتماد ااألردني رقم ) (٦لعام ١٦
صدار تقارير فحص تحملل رمز االعتماد ضمن مج
ب على المختبر المعتمد إص
يجب
العتماد.
 ٢٠١٧المعدة من قبل وحدة اال
 "٢وفي المواصفة الدولية اآليزو/آييسي .٢٠١٧:١٧٠٢٥
طابقة رقم ) (٤لعام ٢٠١٦
ت اعتماد جھات تقييم المط
ي تعليمات "إدارة إجراءات
طلبات االعتماد المع ّرفة في
يحق لوحدة االعتماد سحب شھھادة االعتماد في حال مخاالفة المختبر لشروط ومتط
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