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 الجريدة الرسمية

 جملس شراكة مؤسسة املواصفات واملقاييس تعليمات 
 تنادًا ألحكام اس/ صادرة  (2022لسنة ) (3) مع القطاع اخلاص رقم

 وتعديالته 2000( لسنة 22/ح( من قانون املواصفات واملقاييس رقم )10املادة )
 

تعليمضات مجلضو شضراكة م سسضة الموايضفات والمقضاييو  )تسمى هذه التعليمات   (:1المادة )

بعد مضرور  ، وتصبح سارية المفعول((2022)( لسنة 3مع القاا  ال اخ رق  )

 نشرها بالجريدة الرسمية. ثالثين يوما  من تاريخ 

 

 الباب األول

 التعريفات 

 

:  يكضضضون للكلمضضضات والعبضضضارات التاليضضضة  يثمضضضا وردت فضضضي هضضضذه التعليمضضضات المعضضضاني (2المضضضادة )

 : الم صصة لها أدناه ما ل  تدل القرينة على مير ذلك

 

 م سسة الموايفات والمقاييو. : ةــــــــــالم سس 2-1

مجلضضو شضضراكة م سسضضة الموايضضفات والمقضضاييو  : وــــــــــــالمجل 2-2

 مع القاا  ال اخ.

 رئيو المجلو. : وـــــــــــــالرئي 2-3

 مدير عا  الم سسة. : ا ــــــالمدير الع 2-4

  (22)قضضضضضضانون الموايضضضضضضفات والمقضضضضضضاييو رقضضضضضض   : ونـــــــــــــالقان 2-5

 وتعديالتا. 2000لسنة 

 ة م سسة الموايفات والمقاييو.مجلو إدار : و ا دارةــمجل 2-6

عملية منظمة و دورية بين م سسضة الموايضفات  : اورــــــــــــالتش 2-7

والمقضضاييو مضضع القاضضا  ال ضضاخ تهضضدر لمناقشضضة 

سياسضضضضات واسضضضضتراتيجيات الم سسضضضضة المتعلقضضضضة 

 بعمليات  التجارة قبي إقرارها. 

 

 

 الباب الثاني
 الهدر

 

ات إلضضى تحديضضد ا طضضار العضضا  آلليضضة التشضضاور بضضين م سسضضة تهضضدر هضضذه التعليمضض   (:3المضضادة )

الموايضضضفات والمقضضضاييو والقاضضضا  ال ضضضاخي لغايضضضات تع يضضض  قنضضضوات التوايضضضي 

والشضضراكات القائمضضة بضضين القاضضاعين العضضا  وال ضضاخ لتصضضمي  وتنفيضضذ السياسضضات 

 وا  ضضضضضضضضراءات االقتصضضضضضضضضادية التضضضضضضضضي تتضضضضضضضضضمن تيسضضضضضضضضير أعمضضضضضضضضال التجضضضضضضضضارة 

تران يضضت( ولتقليضضي الكلضض  االقتصضضادية وزيضضادة فعاليضضة )االسضضتيراد والتصضضدير وال

 ا  راءات المتعلقة بها  ضمن نااق عمي الم سسة.
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 الجريدة الرسمية

 الباب الثالث

 المجلو

 

 تشكيي المجلو :(4المادة )

 

يُشكي في الم سسة بقرار من المدير العا  مجلو يُسمى مجلو شراكة م سسة  4-1

 دير العا  وعضوية كي من:الموايفات والمقاييو مع القاا  ال اخي برئاسة الم
 .  عضو ممثي من وزارة الصناعة والتجارة والتموين .1
 .  عضو ممثي من دائرة الجمارك .2
 .  عضوين ممثلين من مرفة يناعة األردن .3
 . عضوين ممثلين من مرفة تجارة األردن .4
 .  عضو ممثي من الم سسة العامة للغذاء والدواء .5
 .  ونقي البضائععضو ممثي من نقابة أيحاب شركات الت ليص  .6
 .  عضو ممثي من  معية مصدري ال ضار والفواكا .7
 . مساعد المدير العا  للش ون الرقابية  .8
 .  مساعد المدير العا  للش ون الفنية .9
 .  مدير مديرية الرقابة الحدودية .10
 .  مدير و دة إدارة الم اطر .11
 .  مدير مديرية شهادات الماابقة .12
 .  مدير و دة الش ون القانونية .13
 .  ر مديرية التقييومدي .14

يت  انت اب نائبا  لرئيو المجلو على أن يكون من القاا  ال اخ، ويمارس مها   4-2

 رئيو المجلو عند ميابا.

للرئيو دعوة من يراه من ذوي االختصاخ وال برة للمشاركة في ا تماعات  4-3

 المجلو واالستئناس برأيه  دون أن يكون له   ق التصويت على قرارات المجلو.
عضوية األعضاء ما دا  المجلو قائما ، ويجوز استبدال أي منه  بالاريقة  تستمر 4-4

 التي ت  تسميتا فيها.
يكون للمجلو أمين سر يعينا الرئيو من بين موظفي الم سسة يتولى تنظي  سجالتا  4-5

 و تدوين تويياتا و توقيعها من رئيو اال تما  واألعضاء الحاضرين.
 

 (:ا تماعات المجلو5المادة )

 

يعقد المجلو ا تماعاتا بدعوة من رئيسا أو نائبا عند ميابا مرة كي أربعة شهور   5-1

إلى ذلك ويكون ا تماعا قانونيا  بحضور عشرة أعضاء  على األقي أو كلما دعت الحا ة

 على األقي على أن يكون الرئيو أو نائبا من بينه .

اضريني وإذا تساوت األيوات يُصدر المجلو قراراتا با  ما  أو بأكثرية أيوات الح  5-2

 ير ح الجانب الذي يوت معا رئيو اال تما .

ضضضضضضضر، يُوقممضضضضضضضع عليهضضضضضضضا رئضضضضضضضيو اال تمضضضضضضضا    5-3 ضضضضضضضيات المجلضضضضضضضو فضضضضضضضي محاضم ن تويم  تُضضضضضضضدوم

ر  ن.يواألعضاء الحاضم
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 الجريدة الرسمية

 ( مها  وأعمال المجلو6المادة )

 

 يتولى المجلو المها  التالية : 

 سضضضضضضضضضضير عمليضضضضضضضضضضات التجضضضضضضضضضضارة مناقشضضضضضضضضضضة التحضضضضضضضضضضديات والتويضضضضضضضضضضيات ال ايضضضضضضضضضضة بتي6-1

 تران يت( للويول للحلول المناسبة.  ،تصدير ،)استيراد
ذات العالقة بأعمال  مناقشة التعديالت المحتملة على المنظومة التشريعية للم سسة 6-2

 قبي رفعها للجهات الم تصة. المجلو

 ين دراسة التحديات والصعوبات والقضايا التي توا ا مجتمع األعمال في المياد 6-3

 ذات العالقة بعمي الم سسة من ا ي إيجاد الحي األمثي لها.

دراسة نماذج من القرارات الم تلفة الصادرة عن الم سسة، وذلك لقياس مدى  6-4

 انسجامها مع تحقيق المصلحة العامة.

 مناقشة سبي دع  القااعين العا  وال اخ لبعضهما بهدر تحقيق خاق تيسير التجارة. 6-5

 .أخرى ته  األعضاءأي أمور  6-6
 
 
 
 
 
 

 ســــــــجملس إدارة مؤسسة املواصفات واملقايي
 


