THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN

This certificate is granted to

Sana Pharmaceutical Research Co. Laboratories
Shafa Badran, Amman - Jordan
Tel.: 5233349 , Fax: 5233744
P.O. Box: 144 Amman 11934 Jordan
E-mail: info@sana-pharma.com

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:

Physical and Chemical Testing of Raw Materials, Pharmaceutical
Products and Cosmetics
According to Annex No. (1)
and
Microbiological Testing of Pharmaceutical Products, Medical
Device Preparations, Raw Materials, Cosmetics and Detergents
According to Annex No. (2)
The certificate registration number: JAS Test – 041
The lab was accredited for the first time on: 2009-10-01.
Issued in Amman on: 2014-11-17; and is valid until: 2019-11-16
This certificate was updated on: 2018-12-23
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 هذه الشهادة إلى

مختبرات سنا لألبحاث الصيدالنية
وعنوانه :شفا بدران ،عمان – األردن
هاتف ،9433325 :فاكس9433322 :
ص.ب 422 :عمان  44532األردن
بريد إلكترونيinfo@sana-pharma.com :

بعد التأكد منن كفناةة المختبنر وفًنا ت لتعايمنات رإدارة إانراةات اعتمناد اهنات تًينيق الممابًنة ر نق
( )2لعنناق 4142ر ومتمابننات المواصننفة األردنيننة ق ر ب بوروبيننة بي و ييسنني 4144 43149
المكافئة لامواصفة الدولية بي و ييسي  4119:43149إلاراة:

الفحوصات الفي يائية والكيميائية لامواد األولية والمستحضرات الدوائية والتامياية
حـســب الـمـاحــر ر ـــق ()4
والتحاليل الميكروبيولواية لامستحضرات الدوائية والمبية والتامياية والمواد األولية
والمنظفات
حـســب الـمـاحــر ر ـــق ()4
ر ق الشهادةJAS Test – 041 :
تاريخ حصول المختبر عاى االعتماد ألول مرة4115 41 14 :؛
صدرت في عمان ،بتاريخ4142 44 43 :؛ وتعتبر سارية المفعول حتى تاريخ.4145 44 42 :
تق تحديث الشهادة بتاريخ.4142 44 43:

مديــر وحدة االعـتـمــاد

ق .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

