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Laboratories and Quality Affairs of Water 

Authority of Jordan (WAJ)/ Amman 
Amman- Biader Wadi Esseer 

P.O 2412 Amman 11183 
Tel 06 5864361 Fax. 06 58285275 

e-mail: hiyam_sa'aydeh@mwi.gov.jo   

 This certificate was granted to the lab 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 International Standard ISO/IEC 
17025:2017 to carry out: 

Chemical, Microbiological, & Radiochemical Testing & Sampling of Surface Water, 

Ground water, Drinking water, Domestic wastewater, Industrial wastewater and Treated 

water according to Annex no. (1) 

Chemical Testing of Surface & Domestic wastewater according to Annex no. (2) 

Chemical Testing of Water Wastewater (Domestic, Industrial, Surface & Grey) & 

Radiochemical Testing of Drinking, Surface & Ground Water according to Annex no. 

(3) 

 

 

 
 

 

The certificate number:  JAS Test– 097 

Accreditation Unit Director 
 

Eng. Lana Marashdeh 

Issued in Amman on: 19-01-2020 and is valid until: 2023-12-19. 

This certificate was updated on: 02-09-2021. 

 

• The annex and the documents submitted in connection with the accreditation certificate are deemed to form an integral part of the certificate. Thereof, 
any amendments made to the certificate are to be reflected also on them. 

• The approved and most recent version of this document can be viewed on AU website at  https://www.au.gov.jo   
• The accredited laboratory is obliged to issue test reports carrying the accreditation Symbol only in the scope of accreditation specified in Annex no. (1), 

(2),(3)and according to the internal instructions "Conditions of using JAS Symbol and logo No.(6) for the year 2016 and its amendment No. (1) for the 
year 2017" prepared by the Accreditation Unit. 

• The Accreditation Unit is authorized to withdraw this accreditation certificate if the requirements specified in the “Instructions for Administration of 
Accreditation Procedures of Conformity Assessment Bodies” No.(4) for the year 2016 and the ISO/IEC 17025:2017 are no longer met. 

https://www.au.gov.jo/


 

 

 

 JAS Test – 097رقم الشهادة: 

عّمان/  سلطة المیاه اتمختبر  

 
البيادر/ املنطقة الصناعية –عمان   

١١١٨٣عمان  -٢٤١٢ص.ب   

٠٦ ٥٨٢٥٢٧٥  -فاكس :     ٠٦٥٨٦٤٣٦١   -هاتف :  

  hiyam_sa'aydeh@mwi.gov.jo   ال��يد االلك��و�ي:

 لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم املطابقة �عد اتم منح هذه الشهادة  
ً
لتأكد من كفاءة املخت�� وفقا

 " ٢٠١٦) لعام ٤رقم (

 إلجراء: ٢٠١٧:١٧٠٢٥ ملواصفة الدولية األيزو/أيي��ياومتطلبات 
   
 الفحوصات الكیمائیة والمیكروبیولوجیة واالشعاعیة لمیاه الشرب والمیاه السطحیة والجوفیة والمیاه 

 االعادمة الصناعیة والمیاه العادمة المنزلیة والمیاه المعالجة وطرق جمعھ
 )۱حسب الملحق رقم (

 السطحیةالمنزلیة و المیاه  العادمة للمیاهالفحوصات الكیمائیة  و
 )۲حسب الملحق رقم ( 

االشعاعیة لمیاه الفحوصات لمیاه العادمة المنزلیة والصناعیة والسطحیة والرمادیة ولالفحوصات الكیمائیة 
 الجوفیةو السطحیةوالشرب 

 )۳حسب الملحق رقم (
 

 

 

 

 .دیالت تطرأ على الشھادة على تلك الوثائق ایضاً یشكل الملحق وأي وثائق تسلّم عند االعتماد جزًءا ال یتجزأ من شھادة االعتماد وسوف یتم عكس أیة تع • 
  http://www.au.gov.joلإلصدارات األحدث من ھذه الوثیقة یمكنكم االطالع على الموقع اإللكتروني لوحدة االعتماد حسب الرابط التالي:   •
والتعلیمات المعدلة لھا  ۲۰۱٦) لعام ٦فقط ووفقاً لتعلیمات استخدام رمز وشعار نظام االعتماد األردني رقم ()۳) و(۲و( )۱الملحق رقم (یجب على  المختبر المعتمد إصدار تقاریر فحص تحمل رمز االعتماد ضمن مجال االعتماد الموّضح في   •

 .المعدة من قبل وحدة االعتماد ۲۰۱۷لعام 
 .۲۰۱۷:۱۷۰۲٥ آییسي/وفي المواصفة الدولیة اآلیزو" ۲۰۱٦لعام ) ٤(ت تقییم المطابقة رقم لوحدة االعتماد سحب شھادة االعتماد في حال مخالفة المختبر لشروط ومتطلبات االعتماد المعّرفة في تعلیمات "إدارة إجراءات اعتماد جھا یحق •

 مدیر وحدة االعتماد
 
 

ــدةم. النــا مــراشـ  

 .۱۹/۱۲/۲۰۲۳ح�ى تار�خ:  و�عت�� سار�ة املفعول  ۱۹/۰۱/۲۰۲۰: صدرت �� عّمان، بتار�خ

 ۰۲/۰۹/۲۰۲۱:  تحديث الشهادة بتار�خ تم 
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