THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN

This certificate is granted to

Hikma Pharmaceuticals Biotechnology Laboratory/

Amman
Address: King Abdullah II Industrial Estate - Sahab
P.O. Box 41 Amman 11512 Jordan
Tel: 4023916 Fax: 4023917
e-mail: ashanneir@hikma.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 Biopharmaceutical Products
(Biosimilars)
According to Annex no. (1)
&
Biological Testing of monoclonal antibodies
According to Annex no. (2)
The certificate registration number: JAS Test – 068.
The lab was accredited for the first time on: 10-08-2014.
Issued in Amman on 10-08-2014 and is valid until: 09-08-2019.
This Certificate was Updated on: 30-01-2019.

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 الحكمة للتقنيات الحيوية /عمان
عنوانه :منطقة الملك عبد هللا الثاني الصناعية – سحاب
ص.ب 14:عمان  44541األردن
هاتف ،1113244:فاكس1113244 :
البريد اإللكترونيashanneir@hikma.com :
بعد التأكد من كفاءة المختبر وفقا ً لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم
( )1لعام  "1144ومتطلبات المواصفة األردنية م ق أ أوروبية إيزو/آييسي 1141 /44115
المكافئة للمواصفة الدولية األيزو/أييسي  1115:44115إلجراء:

الفحوصات الفيزيائية والكيميائية للمنتجات الصيدالنية البيولوجية (البدائل الحيوية)
حـســب الـمـلحــق رقـــم ()4
و
الفحوصات البيولوجية لألجســـام المضــــادة
حـســب الـمـلحــق رقـــم ()2
رقم الشهادةJAS Test – 068 :
تاريخ حصول المختبر على االعتماد ألول مرة.1141/10/41 :
صدرت في عمان ،بتاريخ ،1141 /10/41:وتعتبر هذه الشهادة سارية المفعول حتى تاريخ.1142 /10/12 :
تم تعديل الشهادة بتاريخ.1142/14/31:

مديــر وحــدة االعتمـــاد

م .النـــــا مــراشــــــدة
لإلصدار االحدث من هذه الوثيقة يمكنكم االطالع على الموقع األلكتزوني لوحدة االعتماد حسب الزابط التاليhttp://www.au.gov.jo/AU_directory.htm :
qf071-17, rev. j
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