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 الجريدة الرسمية

 

القواعد الفنية إصدار املواصفات القياسية وتعليمات  - 2022( لسنة 5رقم )تعليمات 
 ((15) ،/ح( 10) ،(1/أ/7))صادرة استنادًا ألحكام املواد  /ة ـــــــوالوثائق التقييسية األردني

 التهـــــــــــــــــــــــــــــــوتعدي (2000( لسنة )22من قانون املواصفات واملقاييس رقم )
 

ت القياسية والقواعد الفنية تعليمات لصدار المواصفا )تسمى هذه التعليمات   (:1المادة )

أ وتصبا سارية المفعول ( 2022( لسنة 5والوثائف التقييسية األردنية رقم )

أل من تاريخ نشرها مي الجريدة الرسمية.  بعد مرور ثالثين يوما

 

 الباع األول

 التعريفات

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت مي هذه التعليمات المعاني  (:2المادة )

 :المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير تلك
 

 . مسسسة المواصفات والمقاييس : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمسسس 2-1

 مجلس لدارة المسسسة. : س ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجل 2-2

 المسسسة. مدير عام : ام ــــــــــــــــــــــــــــــالمدير الع 2-3

 مديرية التقييس. : ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمديري 2-4

قسم الصناعات الكيميائية أو قسم الصناعات  : مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقس 2-5

 الهندسية أو قسم الصناعات الءذائية مي المديرية.

 ة ــــــــــــــــــــأمين اللجنة الفني 2-6

 

أحد موبفي المديرية المكلف من قبل مديرها بإدارة  :

الشةةسون الفنيةةة واإلداريةةة للجنةةة الفنيةةة ويعبةةر عةةن 

مسةةةمى سةةةكرتير اللجنةةةة الفنيةةةة أينمةةةا ورد مةةةي أه 

 تشريع لمر.

 ةـــــــــــــــــــــــــــــاللجنة الفني 2-7

 

 اللجنةةة المشةةكلة مةةن قبةةل المةةدير العةةام بتنسةةيب مةةن  :

ر المديرية لءايات لعداد مشروعات المواصةفات مدي

القياسةةية ومراجعةةة المواصةةفات القياسةةية والقواعةةد 

 الفنيةةةةةة والوثةةةةةائف التقييسةةةةةية األردنيةةةةةة وتعةةةةةديل 

ا دائمة أو متخصصة.  أهو منهاأ وتكون اللجنة لمو

  ةـــــــــــــــــــعضو اللجنة الفني 2-8

 

 

 جنةةةةةة منةةةةةدوع الجهةةةةةة المعنيةةةةةة الممثلةةةةةة مةةةةةي الل :

أل.  الفنيةأ والمسمى رسميا

 لـــــــــــــــــــــــــمجموعة العم 2-9

 

مجموعةةة منبثقةةة عةةن اللجنةةة الفنيةةة يةةتم تشةةكيلها  :

 بموامقة مدير المديرية للقيام بمهام محددة.
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   ةــــــــــــــــالمواصفة القياسي 2-10

 

 وثيقة تحدد قواعد أو لرشادات أو مصائ  الخدمة  :

أو المنةةةةةةةتأل أو طةةةةةةةرق اإلنتةةةةةةةاج وأنظمةةةةةةةة اإلدارة 

أل  لالسةةةةتخدام العةةةةام والمتكةةةةررأ وقةةةةد تشةةةةمل أيضةةةةا

المصةةطلحات والرمةةوز والبيانةةات والتءليةةف ووضةةع 

العالمةةات ومتطلبةةات بطاقةةة البيةةان التةةي تطبةةف علةةى 

المنةةتأل أو طةةرق لنتاجةةف أو تقتصةةر علةةى أه منهةةا 

 وتكون المطابقة لها غير للزامية.

 ة ــــــــــــــــــــــــالفنيالقاعدة  2-11
 

 وثيقةةةة تحةةةةدد ميهةةةةا مصةةةةائ  الخدمةةةةة أو المنةةةةتأل  :

أل  أو طةةرق اإلنتةةاج وأنظمةةة اإلدارةأ وقةةد تشةةمل أيضةةا

المصةةطلحات والرمةةوز والبيانةةات والتءليةةف ووضةةع 

العالمةةات ومتطلبةةات بطاقةةة البيةةان التةةي تطبةةف علةةى 

 المنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتأل أو طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق لنتاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف 

المطابقةةةة لهةةةا  أو تقتصةةةر علةةةى أه منهةةةا وتكةةةون

 للزامية.

 ةـــــــــــــــــــالوثيقة التقييسي 2-12

 

وثيقةةة تُحةةدود القواعةةد أو اإلرشةةادات أو الخصةةائ   :

ل نشةةةطة أو نتائجهةةةا وتكةةةون المطابقةةةة لهةةةا غيةةةر 

للزاميةةةةةة والتقةةةةةارير الفنيةةةةةة واألدلةةةةةة وال تشةةةةةمل 

 المواصفة القياسية.

 ة ــــالمواصفة القياسية الدولي 2-13
 

المواصةةةفة القياسةةةية التةةةي تصةةةدرها جهةةةة تقيةةةيس  :

دوليةةةةةةةةةةةةةةةةأ مثةةةةةةةةةةةةةةةل المنظمةةةةةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةةةةةة 

( أو اللجنةةةةة الكهروتقنيةةةةة ISO)اإليةةةةزو/ للتقيةةةةيس

( أو المنظمةةةةةة الدوليةةةةةة IECالدوليةةةةةة )ااييسةةةةةي/

( أو هيئةةة OIML)األويميةةل/ للمقةةاييس القانونيةةة

 (.CODEXالدستور الءذائي )الكودوس/

 ة ــليميالمواصفة القياسية اإلق 2-14
 

المواصةةةفة القياسةةةية التةةةي تصةةةدرها جهةةةة تقيةةةيس  :

لقليميةةةأ مثةةل المنظمةةة العربيةةة للتنميةةة الصةةناعية 

 ( AIDSMOوالتقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيس والتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدين )

 (.CENأو هيئة التقييس األوروبية )

 ة ـــالمواصفة القياسية الوطني 2-15

 

المواصةةةفة القياسةةةية التةةةي تصةةةدرها جهةةةة تقيةةةيس  :

بيةةةة مثةةةل هيئةةةة المواصةةةفات وطنيةةةة أجنبيةةةة أو عر

( أو مسسسةةةةةةةةة المواصةةةةةةةةفات BSIالبريطانيةةةةةةةةة )

 .  (JSMOوالمقاييس )

 ام ــــــــــــــــــــــــــاالتفاق الع 2-16
 

غياع المعارضة القوية للقضايا الجوهرية من قبل  :

أه طرف من األطراف المعنية حيث تتضمن هذه 

مي  العملية األمذ بجميع ااراء وتسوية أه تضارع

 وجهات النظر وال يعني بالضرورة اإلجماع.

ة ـةةـلصةةدار المواصةةفة القياسي 2-17

األردنيةةةةةة /القاعةةةةةدة الفنيةةةةةة 

الوثيقةةة التقييسةةية /األردنيةةة 

 األردنية 
 

عملية شاملة إلعداد ومراجعة المواصفات القياسية  :

والقواعةةةةد الفنيةةةةة والوثةةةةائف التقييسةةةةية األردنيةةةةة 

مةي تلةك نشةر أرقامهةا  واعتمادها بشكل نهائيأ بمةا

 وعناوينها مي الجريدة الرسمية.
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 الباع الثاني

 الـــــــــــــــــالمج

 

تطبةةف هةةذه التعليمةةات علةةى وامةةة مراحةةل عمليةةة لصةةدار المواصةةفات القياسةةية : (3المةةادة )

أ وما تطبف على عملية منا المكامآت األردنية والوثائف التقييسية والقواعد الفنية

 ء اللجان الفنية.المالية ألعضا

 

 الباع الثالث

 دافـــــــــــــــاأله

 

تهدف هذه التعليمات للى تحديد األسس المتبعة مي عملية لصدار المواصفات  (:4المادة )

للتنود من معالية الممارسات  األردنية والوثائف التقييسية والقواعد الفنيةالقياسية 

ءمتها مع الممارسات الدولية مي هذا الفنية واإلدارية المطبقة مي المديرية وموا

المجالأ باإلضامة للى تحديد األسس المتبعة مي عملية منا المكامآت المالية 

 ألعضاء اللجان الفنية.

 

 الباع الرابع

 تشكيل اللجان الفنية

 

 (:5المادة )

أل منية مي القطاعات تات العالقة ويمكن أن تشمل الجهات ا 5-1 ل المدير العام لجانا لتالية يشكوِّ

 -وحسب حاجة ول قطاع:

 .الجهات الممثلة للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية 5-1-1
 الحكومية.الوزارات والمسسسات الرسمية العامة والدوائر  5-1-2
 .الجامعات ومسسسات البحث العلمي 5-1-3
 (.الجمعياتأ ... للخ أالمسسسات المهنية )النقابات 5-1-4
 منا شهادات المطابقة...للخ(. أشالتفتي أجهات تقييم المطابقة )الفح  5-1-5
 الجهةات المعنيةة  أمنظمات المجتمع المدني )الجهات المعنية بنمور المسةتهلكين 5-1-6

 ... للخ(. أبنمور البيئة
يتم تنسيب عضو واحد عن ول جهة من الجهات المدعوة للمشاروة مي اللجنة الفنية  5-2

ضو واحد لذات الجهة لن دعت ويحف للمدير العام الموامقة على تسمية أوثر من ع

 الحاجة لذلك مي اللجنة الفنية الواحدة.
تحدد الشروط المرجعية لكل لجنة منية من قبل مدير المديرية بالتعاون مع رئيس القسم  5-3

 وأمين اللجنة الفنية المعنيين.
يجب أن ال يقل عدد الجهات المشاروة مي اللجنة الفنية عن سبع جهات بحيث يكون  5-4

عضو المسمى عن ول جهة من توه الخبرة واالمتصاص الفني مي مجال أعمال اللجنة ال

ويتم تحديد الجهات واالعضاء المشاروين مي اللجنة الفنية مي وتاع  أالفنية المعنية 

 قرار تشكيل اللجنة الفنية.

ي يحف للجنة الفنية التنسيب لمدير المديرية بدعوة أحد الخبراء لالسترشاد برأيف م 5-5

 موضوع معين مي أه من الحقول الفنية.

 ال يسما أن يمثل عضو  واحد أوثر من جهة مي نفس اللجنة الفنية. 5-6
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 ثالا لجان منية.ال يسما بنن يمثل عضو واحد نفس الجهة مي أوثر من  5-7

 -: يتم لعادة تشكيل اللجان الفنية بتنسيب من مدير المديرية مي الحاالت التالية 5-8

أل لمنهجية تقييم أداء رئيس تد 5-8-1 ني نتائأل تقييم أداء اللجنة الفنية أوتلك ومقا

 وأعضاء اللجان الفنية.

 توقف عقد اجتماعات اللجنة الفنية لفترة زمنية تزيد على عام.  5-8-2

 -: يتم استبدال عضو اللجنة الفنية بتنسيب من مدير المديرية مي الحاالت التالية 5-9

أل لمنهجية تقييم أداء رئيس تدني نتائأل ت  5-9-1 قييم أداء عضو اللجنة الفنية أوتلك ومقا

 وأعضاء اللجان الفنية.

 اجتماعات متتالية دون تقديم مبرر رسمي. ةالءياع المتكرر لثالث  5-9-2

 أه أسباع أمرى مثل: االستقالة من الجهة المسمى منها أو تءيير مكان  5-9-3

 العمل ... للخ.

 

 الباع الخامس

 ماعات اللجان الفنيةاجت

 

 (:6المادة )

أل لتا حضره ما ال يقل عن نسبة   6-1 % من الجهات  50يكون اجتماع اللجنة الفنية قانونيا

 المشاروة مي اللجنة الفنية.
أل لف ويعاد انتخاع  6-2 أل للجنة ونائبا ينتَخب أعضاء اللجنة الفنية مي أول اجتماع لهم رئيسا

 أو مي حال دعت الحاجة للى تلك.  الرئيس والنائب ول ثالا سنوات

تراعي اللجنة الفنية مالل اجتماعاتها أن يتم االتفاق دون تصويت؛ ومي حال اللجوء  6-3

للتصويت يوضَّا تلك مي محضر االجتماع وإلقرار ما يتم التصويت عليف يجب موامقة 

 % منوثر من مجموع األعضاء المشاروين مي االجتماع. 75نسبة 

االنتقال من مرحلة مشروع مبدئي للى مرحلة مشروع تصويت لال بموامقة ما ال ال يجوز  6-4

 % من مجموع األعضاء المشاروين مي اللجنة الفنية. 75يقل عن نسبة 

مي حال ورود مالحظات على مشروع التصويت  مال يجوز االنتقال من مرحلة مشروع  6-5

% من مجموع  75ل عن نسبة تصويت للى مرحلة مشروع نهائي لال بموامقة ما ال يق

 األعضاء المشاروين مي اللجنة الفنية.

 يراعى أن يتم تقريب أه نسبة محسوبة للى أقرع عدد صحيا. 6-6

 

 الباع السادس

 لعداد ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائف التقييسية األردنية 

 

 (:7المادة )

القياسية الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية ومواصفات تطبف "تعليمات تبني المواصفات   7-1

النامذة مي  ردنية أو وقواعد منية أردنية باستخدام لجراء المسار السريعأقياسية 

 الحاالت الطارئة التي قد تمس األمن الوطني أو صحة وسالمة المواطن والبيئة 

 و /أو ما تتطلبف التزامات المسسسة.

صويت للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائف التقييسية يتم تعميم مشاريع الت 7-2

األردنية على جميع الجهات المعنية ويتم لعطاء مدة شهرين إلبداء الرأهأ ويمكن 

 امتصار هذه المدة عند الضرورة وبموامقة مدير المديرية.
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التقييسية  عند تعميم مشروع التصويت للمواصفة القياسية والقاعدة الفنية والوثيقة 7-3

%  75األردنية يجب أن ال تقل نسبة األصوات الموامقة على هذا المشروع عن نسبة 

 من مجموع الجهات المعنية التي تم التعميم عليهاأ وبخالف تلك يتم لعادة المشروع 

 للى اللجنة الفنية التخات القرار المناسب بشننف.

 عدد صحيا. يراعى أن يتم تقريب أه نسبة محسوبة للى اقرع  7-4

 

 الباع السابع

 مح  المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائف التقييسية األردنية ومشاريعها

 

 (:8المادة )

 

يتم مح  المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائف التقييسية األردنية ومشاريعها  8-1

وأدلة ولجراءات العمل الفني مالل مراحل تطورها المختلفة للتنود من مطابقتها إلرشادات 

 مي المديرية.

ال يجوز االنتقال من مرحلة للى مرحلة تالية ما لم يتم تحقيف مسشرات قياس األداء ومقا  8-2

 لمنهجيات العمل المعتمدة وبموامقة مدير المديرية.

 

 الباع الثامن

 ةاعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائف التقييسية األردني

 

يقوم المجلس باعتماد ولقرار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائف  (:9المادة )

أل ألحكام قانون المواصفات والمقاييس النامذ  .التقييسية األردنية ومقا

 

 

 الباع التاسع

 أسس منا المكامآت المالية ألعضاء اللجان الفنية

 

  (:10المادة )
ا عن ول اجتماع يحضره  (20)لجان الفنية مبل  يمنا ول عضو من أعضاء ال 10-1 دينارأل

( دينار عن ول مشروع نهائي لمواصفة قياسية أردنية أو قاعدة 100وبحدٍّ أقصى )

 منية أردنية أو وثيقة تقييسية أردنية.

ا عن ول  (20)يمنا ول عضو من األعضاء المشاروين مي مجموعة العمل مبل   10-2 دينارأل

( دينار عن ول مشروع نهائي لمواصفة قياسية 100قصى )اجتماع يحضره وبحدٍّ أ

 أردنية أو قاعدة منية أردنية أو وثيقة تقييسية أردنية.

ا عن ول اجتماع يحضره وبحدٍّ  (20)يمنا ول مبير تم االسترشاد برأيف مبل   10-3 دينارأل

( دينار عن ول مشروع نهائي لمواصفة قياسية أردنية أو قاعدة منية 100أقصى )

 نية أو وثيقة تقييسية أردنية.أرد

يتم التنسيب بصرف المكامآت المالية ألعضاء اللجان الفنية بعد لحالة المشروع  10-4

 النهائي للى المدير العام لءايات رمعف لمجلس اإلدارة.
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 الجريدة الرسمية

 الباع العاشر

 مراجعة التعليمات

 

مرة ول عامينأ ويمكن  تتم مراجعة هذه التعليمات لءايات التعديل والتطوير   (:11المادة )

 مراجعتها قبل تلك لتا استدعت الحاجة.

 

 

 الباع الحاده عشر

 اةـــــــــالتعليمات الُملء

 

لصدار المواصفات القياسية األردنية والقواعد الفنية األردنية :  تلءى تعليمات ( 12المادة )

 .2014( لعام 5رقم )

 

 

 جملس إدارة مؤسسة املواصفات واملقاييس


