THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN

This certificate is granted to
Mohammad Abu-Elkhair and Parteners Co. (Naratech
Laboratories) / Amman
Mai Ziad Complex No. 23- Otba ben Ghazwan Street- Khalda- Amman
P.O. Box 140199 Amman 11814 Jordan
Tel.: 5506539, Fax: 5506538
e-mail: micro@naratech.net
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:

Microbiological Testing of Cosmetics, Food and Water

According to Annex no. (1) & Annex no.(2)
The certificate registration number: JAS Test – 059
The lab was accredited for the first time on: 2012-04-01
Issued in Amman on 2017-04-18 and is valid until: 2022-04-17
This certificate was Updated on: 30-09-2018

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 هذه الشهادة إلى

مختبر شركة محمد أبو الخير وشركاه
ناراتك /ع ّمان
وعنوانه مجمع مي زياد رقم  - 32شارع عتبة بن غزوان  -خلدا – عمان
ص .ب  091011ع ّمان  00809األردن
هاتف  ،0016021فاكس 0016028
بريد إلكترونيmicro@naratech.net :
بعد التأكد من كفاءة المختبر وفقا ً لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم
( )9لعام  "3106ومتطلبات المواصفة األردنية م ق أ أوروبية آيزو/آييسي 2012 /02130
المكافئة للمواصفة الدولية اآليزو/آييسي  3110:02130إلجراء:

فحوصات الميكروبيولوجي لمواد التجميل ،لألغذية وللمياه
حـســب الـمـلحــق رقـــم ( )0والملحق رقم ()3
رقم الشهادةJAS Test – 059 :
تاريخ حصول المختبر على االعتماد ألول مرة.3103/19/10 :
صدرت في عمان ،بتاريخ3102 /19/08 :؛ وتعتبر سارية المفعول حتى تاريخ.3133/19/02 :
تم تحديث الشهادة بتاريخ3108/11/21 :
مـديــر وحــدة االعتمــاد

م .النـــــا مــراشــــــــدة
لإلصدارات األحدث من هذه الوثيقة يمكنكم االطالع على الموقع اإللكتزوني لوحدة االعتماد حسب الزابط التاليhttp://www.au.gov.jo/AU_directory.htm :
qf071-17, rev. j

