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Our Services: 

 — Inspection as a third party on:
 — Installations and systems to assure safety and 

compliance with standards
 — LPG tanks and their installation, gas systems,  

valves and cylinders;
 — Lifting tackle and cranes.

 — Product Certification for:
 — Polyethylene Pipes for Water Supply;
 — Ductile Iron Pipes;
 — Food & Hygienic Products;
 — Construction Products;
 — Agricultural Chemicals, Pesticides;
 — Other products upon request.

Inspection Division

Our Inspection Division provides inspection services 
according to international standard ISO 17020, such as the 
inspection of LPG installations and projects, gas cylinders, 
overhead cranes; and third-party inspection of products and 
goods, such as food and drugs.

Conformity Certification Division

Our Conformity Certification Division provides certification 
services according to the international standard ISO 17065, 
such as the certification of polyethylene pipes produced 
locally and internationally, certification of agricultural 
products such as pesticides and fertilizers, certification of 
food products and other products upon request.

The Conformity Assessment Centre (CAC) comprises the Inspection Division and the Conformity Certification 
Division. The centre, established in 2005, provides professionally accredited conformity inspection and certification 
services to a range of sectors, both locally and internationally. CAC inspects a diversity of products and consumer 
goods to ensure their safety and quality, ensuring they meet national and international standards to protect the 
health and safety of citizens. The centre’s services enhance the competitiveness of products and reduce technical 
barriers to trade. Its activities play a vital role in boosting the national economy and increasing exports.

The CAC is internationally accredited by ESYD (The Hellenic Accreditation System) according to the requirements 
of ISO/IEC 17020:2012 and nationally accredited by JAS-AU (Jordan Accreditation System-Accreditation Unit) 
according to the requirements of ISO/IEC 17065:2012.

Conformity Assessment Centre
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خدماتنا:

التفتيش كطرف ثالث عىل: —
 المنشآت واألنظمة لضمان سالمتها ومطابقتها  —

للمواصفات المعتمدة
منشآت الغاز البترولي المسال، وأسطوانات الغاز والصمامات —
الرافعات بأنواعها —

منح شهادات المطابقة للمنتجات مثل: —
أنابيب البولي ايثيلين المعدة لنقل مياه الشرب —
 أنابيب حديد الدكتايل —
المنتجات الغذائية والمنتجات الصحية —
مواد البناء —
المنتجات الزراعية كالمبيدات واالسمدة —
منتجات أخرى حسب الطلب —

قسم التفتيش

يقوم القسم بتقديم خدمات التفتيش عىل مختلف المنشآت وفًقا 
للمعايير الدولية ISO 17020 مثل فحص منشآت ومشاريع الغاز البترولي 

المسال وأسطوانات الغاز والصمامات والرافعات العلوية (الونشات)، 
إضافة اىل خدمات التفتيش كطرف ثالث عىل المنتجات والسلع مثل 

الغذاء والدواء.

قسم شهادات المطابقة

يختص هذا القسم بعملية اإلصدار لشهادات المطابقة وفًقا للمعايير 
الدولية ISO 17065 مثل اصدار شهادات المطابقة ألنابيب البولي 

إيثلين المنتجة محليًا ودوليًا، والمنتجات الزراعية كاالسمدة والمبيدات، 
والمنتجات الغذائية وأي منتجات وفقا لمتطلبات الزبون.

ينفذ المركز خدمات تقييم مطابقة معتمدة لجميع القطاعات محلياً وعالمياً، حيث يعمل المركز منذ تأسيسه يف العام 2005 عىل تقديم خدمات 
التفتيش ومنح الشهادات كطرف ثالث لضمان سالمتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. يساهم المركز كجهة موثوقة ومعتمدة للتفتيش بدور 

حيوي يف تعزيز االقتصاد الوطني من خالل تحسين القدرة التنافسية للمنتجات والصادرات الوطنية والحد من العوائق التقنية أمام التجارة.

  ISO/IEC  حسب متطلبات المواصفة الدولية (ESYD) مركز تقييم المطابقة حاصل عىل اإلعتماد الدولي من قبل هيئة االعتماد اليونانية
.ISO/IEC 17065:2012 17020:2012 واالعتماد المحلي من قبل نظام االعتماد والتقييس – وحدة االعتماد حسب متطلبات المواصفة الدولية

مركز تقييم المطابقة


