شهادة اعتماد
رقم الشهادةJAS Cal. – 006 :

مختبر شركة المكيال للمعايرة واستشارات المصانع  /ع ّمان
عمان – شارع القدس
هاتف ، 6690000066006 :فاكس6690000066006 :
بريد إلكترونيinfo@almikial.com :
ً
تم منح هذه الشهادة وفقا لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم املطابقة رقم ( )0لعام "0600
ومتطلبات املواصفة الدولية ألايزو/أييس ي  0607:07602بعد التأكد من كفاءة املختبر إلجراء:

معايرة الضغط والحرارة داخل و خارج المختبر
حسب الملحق رقم ()1

و معايرة درجة الحرارة والرطوبة النسبية داخل و خارج المختبر
حسب الملحق رقم ()2
صدرت في ّ
عمان ،بتاريخ 2312/30/22 :وتعتبر سارية املفعول حتى تاريخ.2322/30/22 :
تم تحديث الشهادة بتاريخ.2322/32/12 :

مدير وحدة االعتماد
م .النــا مــراشـــدة

•
•
•
•

يشكل الملحق وأي وثائق تسلّم عند االعتماد جزءًا ال يتجزأ من شهادة االعتماد وسوف يتم عكس أية تعديالت تطرأ على الشهادة على تلك الوثائق ايضا ً.
لإلصدارات األحدث من هذه الوثيقة يمكنكم االطالع على الموقع اإللكتروني لوحدة االعتماد حسب الرابط التالي :

https://au.gov.jo/

يجب على المختبر المعتمد إصدار شهادات معايرة تحمل رمز االعتماد ضمن مجال االعتماد الموضّح في الملحق رقم ( )1والملحق رقم ( )2فقط ووفقا ً لتعليمات استخدام رمز و شعار نظام االعتماد األردني رقم ( )6لعام  2116والتعليمات
المعدلة لها لعام  2112المعدة من قبل وحدة االعتماد .
يحق لوحدة االعتماد سحب شهادة االعتماد في حال مخالفة المختبر لشروط ومتطلبات االعتماد المعرّ فة في تعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم ( )4لعام  "2116وفي المواصفة الدولية اآليزو/آييسي . 2112:1212:
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Certificate of Accreditation
The certificate number: JAS Cal.– 006

The Laboratory of MIKIAL for Calibration
and Industrial Consultation (MCIC)/ Amman
Amman – Al-Quds Street
Tel.: +962664200660, Fax: +962664200640
E-mail: info@almikial.com

This certificate was granted to the laboratory 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 as it is competent to carry out:

Temperature and Pressure Calibration Permanent and onsite
according to Annex no. (1)
Temperature and Relative Humidity Permanent and onsite
according to Annex no. (2)
Issued in Amman on: 26-03-2019 and is valid until: 25-03-2024.
This certificate was updated on: 12-09-2022.

Accreditation Unit Director

Eng. Lana Marashdeh
•
•
•
•

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://au.gov.jo/AU
The accredited laboratory is obliged to issue calibration certificates carrying the accreditation Symbol only in the scope of accreditation specified
in Annex no. (1) and annex no. (2), 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.
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