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الجريدة الرسمية
تعليمات أجور اخلدمات يف مؤسسة املواصفات واملقاييس

رقم ( )3لعام  2021الصادرة مبوجب املواد (/10ز،ح) و( )30و ()36
من قانون املواصفات واملقاييس رقم ( )22لسنة  2000وتعديالته

الماااادة ( :)1تسااامى ااااله التعليماااال " تعليماااال أراااور الخااادمال فاااي مؤسساااة المواصااا ال
والمقاييس رقم ( )3لعام  "2021وتلغي اله التعليماال أي تعليماال أو قارارال
سابقة تتعار م مضمونها وتصب سارية الم عول بعد مرور ثالثين يوما ً من
تاريخ نشراا بالجريدة الرسمية.
الباب األول
التعري ال
المادة ( :)2يكون للكلمال والعبارال التالية ديثما وردل في اله التعليمال المعاني المخصصة
لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :مؤسسة المواص ال والمقاييس.
 1-2المؤسسة
 :قانون المواص ال والمقاييس رقم ( )22لسنة  2000وتعديالته.
 2-2القانون
 :مجلس إدارة المؤسسة.
 3-2المجلس
 :رئيس المجلس.
 4-2الرئيس
 :مدير عام المؤسسة.
 5-2المدير العام
 6-2المواص ة القياسية :وثيقة تحدد قواعد أو إرشادال أو خصائص الخدمة أو المنت
أو رق اننتاج وأنظمة اندارة لالستخدام العام والمتكرر وقد
تشمل أيضا المص لحال والرموز والبيانال والتغلي ووض
العالمال ومت لبال ب اقة البيان التي ت بق على المنت أو رق
إنتاره أو تقتصر على أي منها وتكون الم ابقة لها غير إل امية.
 :وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنت أو رق اننتاج
 7-2القاعدة ال نية
ً
وأنظمة اندارة وقد تشمل أيضا المص لحال والرموز والبيانال
والتغلي ووض العالمال ومت لبال ب اقة البيان التي ت بق
على المنت أو رق إنتاره أو تقتصر على أي منها وتكون
الم ابقة لها إل امية.
 8-2الوثيقة التقييسية  :وثيقة تحدد القواعد أو انرشادال أو الخصائص لألنش ة
أو نتائجها وتكون الم ابقة لها غير إل امية كالتقارير ال نية
واألدلة وال تشمل المواص ة القياسية.
 9-2العالمة التجارية  :أي إشارة اارة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتميي
بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائ أو منتجال أو خدمال
غيره.
 10-2وثائق تقييم الم ابقة :تقارير ال حص والمعايرة و/أو شهادال الم ابقة و/أو شهادال
و/أو شهادال قبول النو و/أو شهادال عالمة
الت تي
الـــ .CE
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11-2
12-2

13-2

14-2
15-2
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رهة تقييم الم ابقة :الجهة التي تقوم بتقديم خدمال تقييم الم ابقة وتشمل خدمال
ال حص أو المعايرة أو ال حوصال ال بية أو من شهادال
الم ابقة للمنتجال واألنظمة أو الت تي .
البيان الجمركي  :التصري اللي يقدم لدائرة الجمارك األردنية والمتضمن تحديد
العناصر الممي ة للبضائ المصرح عنها وكمياتها بالت صيل وفقا ً
لقانون دائرة الجمارك االردنية ساري الم عول وتعتبر الوثائق
الم لوبة قانونا ً والمرفقة به ر ءا ً ال يتج أ من الا التصري .
تصوي المخال ة  :انرراءال التي يقوم بها المسؤول عن المنت لجعل المنت
المخال م ابقا ً وتشمل المنتجال المستوردة في البيانال
الجمركية غير المنج ة والمنتجال المصنعة محليا ً والمستوردة
المضبو ة الم رودة في األسواق أو المعدة لل رح.
 :اي لجنة دراسة ك اءة األره ة الكهربائية الموفرة لل اقة المشكلة
لجنة انع اء
من قبل المدير العام.
 :ال ل المقدم للمؤسسة من صاد العالقة لغاية دراسة وتدقيق
ل انع اء
الوثائق ال نية الصادرة عن مختبرال معتمدة ل حوصال ك اءة
ال اقة بهدن الحصول على انع اء الجمركي والضريبي
عليه في نظام انع اء الصادر عن وزارة ال اقة
المنصو
والثروة المعدنية.
الباب الثاني
الهدن

مقابل األعمال
المادة ( :)3تهدن اله التعليمال إلى تحديد األرور والبدالل التي ت ُ ر
والخدمال التي تقوم بها المؤسسة و /أو تجريها والتي لم يتم النص عليها في
تعليمال المؤسسة األخرى.
الباب الثالب
الرقابة الحدودية
المادة (:)4
 1-4تتقاضى المؤسسة األرور التالية بدل خدمال عن كل بيان رمركي يُحول إلى المؤسسة أو
لمندوبيها في المراك الجمركية أو مكات ال رود البريدية بما فيها البيانال الجمركية
لغايال ال حص بأي من المختبرال التي تحدداا المؤسسة:
 1-1-4مبلغ ( )20دينارا ً إذا كانت قيمة البضاعة ت يد عن أل دينار.
 2-1-4مبلغ ( )10دنانير إذا كانت قيمة البضاعة تساوي أو تقل عن أل دينار.
 2-4تتقاضى المؤسسة عن كل بيان رمركي خاض لل حص بدل خدمال نقل العينال
للمختبرال الو نية في كل مرة يتم فيها تحويل العينال للمختبرال ال ادصة باستخدام
مركبال المؤسسة:
ً
 1-2-4مبلغ ( )20دينارا للبضائ الواردة عبر مرك رمرك العقبة.
 2-2-4مبلغ ( )10دنانير للبضائ الواردة عبر المراك الجمركية األخرى.
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 3-4تتقاضى المؤسسة أرور نقل للعينال اعتمادا ً على نو ودجم العينة والمرك الجمركي
في دال تم التعاقد م شركال خاصة لغاية إرراء عملية النقل وفقا ً لألرور المحددة في
االت اقيال المبرمة م شركال النقل.
الباب الراب
مديرية التقييس
المادة (:)5
 1-5تتقاضى المؤسسة بدل تقديم استشارة فنية لكل منت سواء كان يتعلق بب اقة البيان و/أو
االشترا ال ال نية مبلغ ( )20دينارا ً إذا كانت االستشارة باللغة العربية أو باللغة
اننجلي ية ولكل نسخة بغش النظر عن اللغة.
 2-5تتقاضى المؤسسة مبلغ ( )500دينار بدل إصدار مواص ة قياسية أردنية /قاعدة فنية
أردنية ويستثنى من ذلك ال لبال التي تقدم بمور االستبيان الموز من قبل المؤسسة
لوض الخ ة السنوية وال لبال المقدمة من الوزارال والمؤسسال الحكومية.
الباب الخامس
مديرية شهادال الم ابقة
المادة (:)6
 1-6تتقاضى المؤسسة األرور التالية بدل التحقق من صحة شهادة المنت العضوي:
 1-1-6مبلغ ( )30دينارا ً عن كل وثيقة بغش النظر عن عدد المنتجال في كل وثيقة.
 2-1-6مبلغ ( )10دنانير ل ل إصدار نسخة إضافية من نتيجة التحقق.
 2-6تتقاضااى المؤسسااة األرااور التاليااة بانضااافة لألرااور المقااررة فااي تعليمااال ماان عالمااة
الجودة األردنية النافلة:
 1-2-6مبلغ ( )20دينارا ً أرور إعادة سح العينال في دال مخال ة المنت .
 2-2-6مبلغ ( )50دينارا ً أرور لمرافق الخبير ال ني.
اللي يقوم بجرراء ال يارة المبدئية.
 3-2-6مبلغ ( )50دينارا ً أرور للمو
الباب الساد
الت تي
المادة (: )7
 1-7تتقاضااى المؤسسااة األرااور التاليااة باادل الكشاا علااى المصاااعد للتأكااد ماان كونهااا آمنااة
لالستخدام:
 1-1-7مبلااغ ( )300دينااار عاان الكش ا المباادئي والنهااائي للمصاااعد باسااتثناء الهيئااال
الدبلوماسية وايئال األمم المتحدة وأي رهة يحدداا المجلس.
 2-1-7مبلغ ( )50دينارا ً عن الكش التكميلي األول للمصاعد.
 3-1-7مبلغ ( )75دينارا ً عن الكش التكميلي الثاني للمصاعد.
 4-1-7مبلغ ( )100دينار عن الكش التكميلي الثالب للمصااعد وأي كشا بعاد الكشا
التكميلي الثالب للمصاعد.
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الباب الساب
مديرية إدارة المعرفة
المادة (: )8
 1-8تتقاضى المؤسسة أثمان بي المواص ال القياسية /القواعد ال نية األردنية والمشاري
النهائية دس الجدول التالي:
عدد الص حال
50 -1
100 -51
150 -101
200 -151
250 -201
300 -251
350 -301
400 -351
450 -401
500 -451
550 -501
600 -551
650 -601
700 -651
750 -701
800 -751
850 -801
900 -851
950 -901
1000 -951
1050 -1001
2000 -1051
يتم زيادة ( )5دنانير لكل خمسين ص حة فوق  2000ص حة.

األرور (دينار)
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

 2-8تحدد تكل ة الم بوعال التي تصدر عن المنظمال العربية أو انقليمية أو الدولية أو الدول
األخرى دس ما تقرره الجهة الصادرة عنها تلك الم بوعال أو دس االت اقيال
المبرمة بين المؤسسة والجهة األخرى.
 3-8تتقاضى المؤسسة مبلغ ( )5دنانير عن كل وثيقة تعديل لمواص ة قياسية /قاعدة فنية
أردنية.
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الباب الثامن
وددة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد
المادة (: )9
 1-9تتقاضى المؤسسة األرور التالية بدل خدمة التحقق من صحة وصالدية الوثائق:
 1-1-9مبلغ ( )20دينارا ً عن كل وثيقة تقييم م ابقة.
 2-1-9مبلغ ( )20دينارا ً عن أي وثيقة أخرى يتم التحقق منها.
 2-9تتقاضى المؤسسة األرور التالية بدل خدمة التأكد من صحة العالمال التجارية المعلن
عنها كج ء من ب اقة البيان أو صحة أي عبارة واردة على ب اقة بيان المنت :
 1-2-9مبلغ ( )20دينارا ً لكل صن لكل منت .
 2-2-9مبلغ ( )50دينارا لكل صن لكل منت تم ضب ه من قبل م تشي المؤسسة
م روح أو معد لل رح في األسواق وتبين أنه يحمل عالمة تجارية مقلدة
أو م ورة.
 3-2-9مبلغ ( )200دينار لكل صن لكل منت تبين أنه يحمل عالمة تجارية مقلدة
أو م ورة للبضائ المستوردة عبر المنافل الحدودية.
الباب التاس
وددة المختبرال
المادة (: )10
تتقاضى المؤسسة أرور خدمال ال حص واالختبار والتحليل دس الجداول التالية :
نو ال حص
اختبار التشوه االلتوائي
اختبار المقاومة للتسخين الجان
اختبار المقاومة للحرارة المنخ ضة
اختبار المقاومة للماء المغلي
اختبار النض
االسترال الحرة
االمتصا النوعي باألشعة فوق البن سجية
االدما الدانية ال ليقة
االدما الراتنجية
االدما المت ايرة
االكسجين ال عال
البوتاسيوم
التخثر بالغليان
التخثر بالكحول
الجوامد الصلبة الحليبية
محتوى المواد الصلبة الحليبية الالدانية
الحديد
الخارصين
الخلي ب يول أخرى
اللوبان في ماء بارد

األرور (دينار)
10
10
10
10
10
12
25
15
15
15
15
20
10
10
20
25
20
20
10
5
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نو ال حص
اللوبان في ماء مغلي
الرصا
الرقم الهيدروريني
الرقم اليودي
الرمل-السيليكا
ال ئبق
ال رنيخ
ال يت الحر
السعة المائية
السيليكال
الشوائ غير قابلة لللوبان
الصوديوم
ال ول
العدد
ال حو الحسية
ال حوصال النظرية لثقاب االمان
ال حوصال النظرية لعبوة ثقاب األمان
ال قد بالتج ي
ال قد بالحرق
ال وس ال
ال س ور
القصدير
الق ر
القلويال الحره/ال ليقه
القلويال الكاوية
الكالسيوم
الكبريتال
الكثافة النسبية/الكثافة الظاارية/الكثافة...
الكحوالل الدانية
الكربونال
الكروم
الكش عن األوكساالل
الكش عن البورال
الكش عن الت نخ
الكش عن الحموضة
الكش عن اللائبية
الكش عن القلوية
الكش عن الكربونال
الكش عن المادة ال عالة
الكش عن المنظ ال الصناعية
الكش عن المواد المؤكسدة

األرور (دينار)
5
20
15
15
20
20
20
20
10
20
20
20
7
7
5
10
10
10
15
20
20
20
7
15
15
20
20
10
10
20
20

5
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نو ال حص
الكش عن المواد المالئة (النشا والدكسترين)
الكش عن المواد المخت لة
الكش عن المواد المكربنة
الكش عن ثاني اكسيد التيتانيوم
ثاني أكسيد الكبريت (كمي)
الكش عن مواد التنظي الس حية
الكلوريدال
الكلورين ال عال
الكوبالت
اللون (في الق ن)
المادة ال عالة األم وترية
المادة ال عالة األنيونية/سالبة الشحنة
المادة ال عالة الكاتيونية/موربة الشحنة
المادة ال عالة الكلية
المادة ال عالة الالأنيونية
المتبقي بعد التبخير
المستخلص المائي
المغنيسيوم
المنغني
المواد الدانية غير المتصبنة
المواد اللائبة في الماء
المواد المنظ ة غير الصابونية
المواد غير اللائبة في الحمش
المواد غير اللائبة في الكحول
المواد غير اللائبة في الماء
الموصلية
النحا
النيكل
الوزن/الحجم الصافي/دجم الرغوة
الوزن الغرامي(غرام/متر مرب )
الوزن المص ى
الوزن (غرام/لتر)
اليود
تأثر الكتابة ببروكسيد األكسجين
تركي وسي التعبئة (/بركس)
ثاني اكسيد الكربون المتبقي في المخبوزال
ثاني اكسيد الكربون المتولد عند اضافة الماء البارد
دمش االسكوربيك
دمش البن ويك أو أدد أمالده
دمش السوربيك أو أدد أمالده
دمش ال وس وريك
دررة االنسياب /االنصهار

األرور (دينار)
5

15
5
15
15
20
10
20
20
20
20
20
10
15
20
20
25
15
20
20
20
15
15
20
20
10
10
10
10
20
5
15
20
20
25
25
25
15
20
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نو ال حص
دررة التجمد
دررة الغليان
دررة النعومة/منخل/نسبة المرور من منخل
دررة النقاوة
دررة انصهار الشم
دررة غليان المليبال
رقم البيروكسيد
رقم البيروكسيد للدان المستخلص
رقم التصبن
رقم الحمش
رقم الحمش للدان المستخلص
رقم ال ورمول
زمن الج ان
زيت السيلكون
ص ار البيش
صموغ العلك الخام
عدد البلور في ال بي
فحص االلتواء
فحص االنش ار
فحص التبق
فحص التعجن
فحص العكارة
فحص فيالفيشيا/بودين
فحص محتوى الصابون
فحوصال باستخدام ECD/FID/GC
فحوصال باستخدام HPLC
ق ر الحبيبال
ق السويقال
قلوية الرماد اللائ في الماء
كربوكسي ميتل سيللوز -كش
كربوكسي ميتل سيللوز -كمي
كلوريد الصوديوم
نسبة العيوب
نسبة الثمار اللابلة في البقوليال والحبوب
محتوى الشم
مستوى االداء ألعواد الثقاب
مستوى أداء القدح
معامل االنكسار
معامل االذابة
نسبة االر اء الم تتة
نسبة االختالن باللون
نسبة االررول

األرور (دينار)
20
20
15
20
20
20
15
20
15
15
20
15
5
15
25
25
7
5
5
5
10
5
8
10
25
25
7
7
15
10
25
15
7
7
15
10
10
15
15
7
7
7
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نو ال حص
نسبة االصابة باالع ان
نسبة االصابة بالحشرال
نسبة االعناق
نسبة االليان الخام
نسبة االميد
نسبة االمين الحر
نسبة البلور الخ ي ة
نسبة البلور السواء
نسبة البلور المل ودة
نسبة البروتين
نسبة الثمار ال ارغة ورديئة التكون
نسبة الجالتين
نسبة الجلسرين
نسبة الجلوتين الجان
نسبة الجوامد الالدسمة/الالداينة
نسبة الحبال المع وبة
نسبة الحبال المنكمشة وغير الناضجة
نسبة الحبوب االخرى
نسبة الحبوب التال ة
نسبة الحبوب الجلوتينية
نسبة الحبوب الجيرية
نسبة الحبوب الضامرة
نسبة الحبوب الكاملة
نسبة الحبوب خ يرة العيوب
نسبة الحبوب ي ة العيوب
نسبة الحموضة
نسبة الخضار/نو الخضار المشكلة المعلبة
نسبة الدسم /الدان/المادة الدانية
نسبة الر وبة
نسبة الر وبة karl fisher
نسبة الرماد اللائ في (الماء ,الكحول ,الحمش ).....
نسبة الرماد الكلي
نسبة الرماد المكبرل
نسبة الرماد غير اللائ في الحمش
نسبة الرماد للمادة غير المت ايرة
نسبة ال يت المن صل
نسبة ال يول االساسية
نسبة ال يول الع رية /المحسنال
نسبة السكر المحول
نسبة السكريال
نسبة الشوائ
نسبة ال حينة

األرور (دينار)
7
7
7
25
12
12
7
7
7
25
7
25
25
25
25
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
15
10
25
10
20
15
10
15
15
20
5
20
20
20
30
10
25
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نو ال حص
نسبة ال اكهة
نسبة ال اكهة لكل نو في ال واكه المشكلة المعلبة
نسبة الكحول
نسبة الكسر
نسبة الكافيين
نسبة الالكتوز
نسبة اللحم الداكن
نسبة الماء /محتوى الماء
نسبة المادة الراتنجية
نسبة المادة المثبتة
نسبة المادة المليبة /المليبال العضوية
نسبة المحلول المن صل عن االسماك
نسبة المواد اللائبة في االيثر
نسبة المواد الصلبة اللائبة
نسبة المواد الصلبة الكلية
نسبة المواد الغريبة
نسبة المواد المت ايرة
نسبة المواد غير القابلة للتصبن
نسبة النشأ
نسبة النيترورين الكلي
نسبة اليوريا
نسبة ايثلين داي امين تترا دمش االستيك
نسبة بيربورال الصوديوم
نسبة فوق اكسيد الهيدرورين
نق ة االن الق
اايبو كلوريت الصوديوم
ايدروكسي ميثل فيورفورال

األرور (دينار)
30
10
25
10
25
20
5
15
10
12
15
5
20
15
10
10
10
25
35
25
25
20
15
20
20
15
25

ايدروكسيد الصوديوم

15

نو العينة
زيت زيتون
زيت ال يتون للعميل الخارري
(من خارج االردن )
ال ول المدمس
ال اصوليا المعلبة
سمك االنشورة .برغر ,كورند بي

(االرز )

نو ال حص
فحص تلوق
فحص تلوق

االرور (دينار)
40
100

مواد نباتية ليست من اصل المنت
عدد دبال ال اصوليا غير من وعة االعناق
الخلو من الجلود والعظام والغضاري
نسبة االرز المقشور
نسبة االرز الشمعي
نسبة االرز الشعير
نسبة الحبوب الحمراء المخ ة باالدمر
نسبة االرز المضروب
نسبة الجلوتيني ر ئيا

10
7
7
7
7
7
7
7
7
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نو العينة
ال ستق الحلبي
ال ل ل االسود

البازيالء الخضراء المعلبة والمجمدة

الجميد
السبانخ المجمدة
التمور
التين المج
ال بي
الصنوبر
ال عتر المج
البقوليال الجافة

روز القل
بلور المشم

الحلوه

القم
الشعير
الميرمية الجافة
برغر –لحوم االبقار الم رومة
بلور البندق واللوز المقشور
نو العينة
دمش الستريك
رمي المنتجال الغلائية
السكريال
دقيق القم

االرور (دينار)
7
7
7
7
7
7
7

نو ال حص
نسبة الحبوب االنغالقية
نسبة الحبوب ال راغية
نسبة الثمار صغيرة الحجم
نسبة البازيالء البااتة
نسبة البازيالء خ ي ة التشوه
نسبة البازيالء شديدة التشوة
نسبة ار اء البازيالء (من صلة ال لقة
او متكسرة)
نسبة الشعر والصون
الخلو من فضالل وبقايا الحيوانال
نسبة الر و البلرية
نسبة التجان (رئيسي)
نسبة المواد الجلرية
عدد النوى في النمور من وعة النوى
نسبة تمور متسخة
نسبة الشوائ المعدنية
نسبة ال بي المسكر
نسبة ال بي ال
نسبة الصنوبر مختل النو واالصل
نسبة السيقان من اصل النبال
نسبة البلور غير الملونة بيعيا
نسبة ال ول ذال اللون االخضر وبلور
ال اصوليا ذال اللون االخضر م تغيير
ي باللون
النسبة الوزنية نشكال العر
نسبة البلور المرة
نسبة البلور السليمة
نسبة الحبوب المتضررة باالفال
نسبة الحبوب االخرى
نسبة الشعير الرفي
نسبة الحبوب المتأثرة بالصقي
نسبة الحبوب المتأثرة بالحرارة
نسبة االوراق بنية اللون
نسبة ال ساد أو التل
التل المرئي النات عن اآلفال

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

نو ال حص
دررة النقاوة
اللائبية في الكحول
اللائبية في انيثر
نسبة محتوى الماء
نسبة السكروز
نسبة الوزن المص ى
دررة االستق اب
نسبة االستخراج

االرور (دينار)
20
5
5
15
30
10
30
10

7
7
7
7
7
7
7
15
7
7
7
7
7
7
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نو العينة
المانجا المعلبة
زيتون المائدة
القهوة المحمصة
مستحضرال العناية بالبشرة ومنظ

رلي

معجون األدلية
منظ

ال راج

معجون الحالقة
م يل التكلس
كربونال الكالسيوم
كربونال الصوديوم
مساديق الغسيل
الصابون بانواعة
الق يلة الق نية
ال حين؛المل ؛روز الهند؛كريم كاشي
ايدروكسيد الصوديوم
رمي المنتجال ذال القياسال
الم هرال
صوديوم لوريل سل ت
دمش السل ونيك
ملم اثال
الع ور
الق ن ال بي

نو ال حص
ال راغ الراسي
عدد الثمار/كغ وزن مص ى
قلوية الرماد القابل لللوبان في الحمش
الكش عن المواد ال عالة االخرى
ثباتية المنت على دررة درارة عالية
ثباتية المنت على دررة درارة منخ ضة
نسبة ال صل أثناء العر
ترك أي أثر بعد االستعمال
نسبة الرماد غير اللائ بالماء
نسبة الرماد غير اللائ بالكحول
نسبة دمش الهيدروكلوريك
الكش عن دمش النيتريك
التركي ()CaCoɜ
نسبة القلويال الكلية اللائبة محسوبة على
أسا كربونال الصوديوم
القدرة على خ ش العسرة
نسبة ال يواليت
محتوى الكلوريدال محسوب على اسا
كلوريد الصوديوم
وزن الق ن الملبس
نسبة المرور من المنخل
نسبة كربونال الصوديوم
االبعاد(ال ول*العر )
تشكيل وسي في يائي متجانس في الماء
العسر (العكارة)
نسبة كبريتال الصوديوم
نسبة دمش الكبريتيك
ثباتية المستحل
التعكير عند التبريد
الكش عن المواد ذال ال عالية الس حية

نو ال حص
اضافة اي فحص كش دسي /في يائي
اختبار الش
اضافة اي عي في المنت
نسبة الر وبة والمواد المت ايرة
ر ان المنت بعد االستخدام
نسبة المواد غير المت ايرة الملابة في
الكحول (االمالح غير العضوية )
نسبة المواد غير المت ايرة
الوزن النوعي
التجانس /عدم التجانس
فحوصال باستخدام ICP
فحوصال باستخدام UV
فحوصال باستخدام milkscan

األرور (دينار)
5
5
7
10
10
15
10
10
5
20
25
20

االرور (دينار)
10
7
15
5
5
5
5
5
15
15
15
5
20
20
15
20
15
10
15
20
10
5
20
20
5
5
5
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نو ال حص
فحوصال باستخدام KJELDAHL
فحوصال باستخدامGC/MS
فحوصال باستخدام LC/MS
فحوصال باستخدام RM
()Refractometer
الحجم/الحجم الصافي/دجم الرغوة او
السائل/اي دجم
نو ال حص
فحص السكريال االدادية
فحص السكر المخت ل
الخلو من الرواس
تقدير الثبال عند التخ ين
نسبة الحشوة
فحص نس ال ثاليت في االلعاب
(مالدظة للنو الوادد فقي)
فحوصال باستخدام FTIR

األرور (دينار)
25
35
35
15
10

األرور (دينار)
20
20
5
5
10
35
30

المادة (: )11
تتقاضى المؤسسة أرور خدمال ال حص واالختبار والتحليل في مختبر ال يول المعدنية دس
الجدول التالي :
)Price (JD
20
20
20
20
20
15
15
15
20
20
30
20
30
25
20
25
5

Test name
 Flash point (c.o.c)/open cupدررة الوميش (ب ريقة الكأ الم توح)
 Flash point/closed cupدررة الوميش (ب ريقة الكا المغلق)
 Fire point (c.o.c)/open cupدررة االشتعال (ب ريقة الكا الم توح)
( Pour pointدررة االنسكاب)
( Cloud pointدررة التغييم)
( Copper strip corrosionت كل شريي النحا )
(الل ورة الكينماتيكية عند دررة Kinematic viscosity at 40℃ ) ° 40
(الل ورة الكينماتيكية عند دررة Kinematic viscosity at 100℃ ) ° 100
(الرقم الحامضي( Acid number
(الرقم القاعدي)Base number
)Cold Cranking simulator (for each temperature
الل ورة التحريكية باستخدام رهاز ( CCSعند كل دررة درارة)
ال قد بالتبخير )Noack taster (Evaporation loss
محتوى الماء باستخدام رهاز كارل فشر)Karl Fischer (Water content
فحص الغرز)Penetrometer (Penetration test
دررة التسييل Dropping point
Brook field viscosity at each temperature
الل ورة الظاارية باستخدام رهاز ( Brook fieldعند كل دررة درارة)
(معامل الل ورة) Viscosity index

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Test name
Foam test (for each sequence) )فحص الرغوة (لكل مردلة
Appearance )(المظهر
Color )(اللون
NLGI consistency number)(دررة القوامية
Net weight / Volume

Price (JD)
20
5
10
5
10

:)12( المادة
 تتقاضى المؤسسة أرور خدمال ال حوصال الت صيلية في مختبر ك اءة ال اقة بواس ة1-12
: ) دس الجدول التاليIntegrating Sphere System( رهاز
P > 400
W
200
50
2500

)األرور (دينار أردني
400 W ≥ P > 150 150 W ≥ P >
W
65
W
120
50
40
30
2000

800
20
20
20
30
30
30
30
30
30
50
50
40

ال حص
P ≤65
W
20
10
400

)Ageing( التقادم
)Pre – Heating ( االدماء
فحص االستنارة
(Lumen Maintenance)
)Voltage( فحص الجهد
)Current( فحص التيار
)Power Factor( فحص معامل القدرة
)Power( فحص القدرة
فحص شدة االضاءة
)Luminous Flux(
فحص ك اءة االضاءة
)Luminous Efficacy(
)Color Rendering Index) فحص
(Ra)
Correlated ( فحص درارة اللون
)CCT( )Color Temperature
Standard Deviation of ( فحص
)SDCM( )Color Matching
)Starting Time( فحص زمن البدء
)Run-Up Time( فحص زمن التشغيل
فحص تصني ك اءة انضاءة
)Energy Efficiency Class(
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 2-12تتقاضى المؤسسة أرور خدمال ال حوصال الت صيلية في مختبر وددال اننارة
بواس ة رهاز ( )Goniophotometerدس الجدول التالي:
نو ال حص
ال حوصال اللونية
Colorimetric Tests

القيم والنتائ المشمولة في ال حص
 دررة الحرارة المرتب ة باللون)(Correlated Color Temperature
 االدداثيال اللونية)(Chromaticity Coordinates
 مؤشر تجسيد اللون)(Color Rendering Index

نو ال حص
ال حوصال الضوئية
Photometric Tests

ال حوصال الكهربائية
Electrical Tests

القيم والنتائ المشمولة في ال حص

350

أرور ال حص
(دينار أردني)

 توزي شدة انضاءة()Luminous Intensity Distribution
 التدفق الضوئي الكلي))Total Luminous Flux
 التدفق الضوئي الن اقي))Zonal Luminous Flux
 ك اءة انضاءة))Luminous Efficacy
-

تصني ك اءة ال اقة
Energy Efficiency Class

أرور ال حص
(دينار أردني)

القدرة الكهربائية
)(Power
فرق الجهد الكهربائي
)(Voltage
شدة التيار الكهربائي
)(Current
معامل القدرة الكهربائية
)(Power Factor
التردد الكهربائي
)(Frequency
-----

350

50

مالدظة  :1األرور أعاله بناء على فحص وددة إنارة واددة ( )1 Pieceفقي وفي دال فحص أكثر من وددة
إنارة واددة ( سواء من ن س النو أو من األنوا األخرى) يتم استي اء األرور لكل وددة على ددة.
مالدظة  :2يتم استي اء كامل أرور ال حوصال األساسية (الكهربائية والضوئية) بغش النظر عن عدد القيم
الم لوبة لل حص والمشمولة ضمن اله ال حوصال كما يتم استي اء كامل أرور ال حوصال اللونية
بغش النظر عن عدد القيم الم لوبة لل حص والمشمولة ضمن اله ال حوصال أيضاً.
مالدظة  :3في دال ل تصني ك اءة ال اقة يتم استي اء أرور ال حص بانضافة إلى أرور ال حوصال األساسية
(الكهربائية والضوئية).

الجريدة الرسمية
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الباب العاشر
األرور العامة
المادة (:)13
 1-13يتم استي اء مبلغ ( )5دنانير بدل إصدار صورة بق األصل مصدقة عن أي كتاب
رسمي من المؤسسة واي تختل عن رسوم إصدار نسخة أصلية من الوثيقة.
على المنتجال في الحاالل المحددة

 2-13تتقاضى المؤسسة األرور التالية بدل خدمال الكش
كما يلي:
 1-2-13مبلغ ( )50دينارا ً بدل الكش األول للتأكد من تصوي المخال ال بغش النظر عن
الكمية أو التصوي الم لوب.
 2-2-13مبلغ ( )70دينارا ً بدل أي إعادة للكش للتأكد من تصوي المخال ال بغش النظر
عن الكمية أو التصوي الم لوب.
المكل بالكش على المنتجال
 3-2-13يضان مبلغ ( )20دينارا ً كأرور للمو
المستوردة للبيانال الجمركية غير المنج ة عن كل عملية كش للتأكد من تصوي
المخال ال على أن ال يتجاوز عدد المو ين ثالثة للكش الوادد.
المكل بالكش على المنتجال المصنعة
 4-2-13يضان مبلغ ( )10دنانير كأرور للمو
محليا ً والمستوردة المضبو ة في األسواق عن كل عملية كش للتأكد من تصوي
المخال ال على أن ال يتجاوز عدد المو ين ثالثة للكش الوادد.
 3-13تتقاضى المؤسسة مبلغ ( )20دينارا ً بدل أي كش ألي أغرا أخرى تستدعي الكش
على المنتجال المستوردة التي تم إخرارها بتعهد رمركي لمستودعال صاد العالقة
لحين استكمال إرراءال المؤسسة األصولية.
 4-13تتقاضى المؤسسة األرور التالية بدل تدقيق ودراسة أي وثائق فنية خاصة ب لبال
انع اء التي تدرسها لجنة انع اء:
 1-4-13مبلغ ( )25دينارا ً بدل تدقيق ودراسة لبال انع اء لكل صن  /موديل.
 2-4-13يضان مبلغ ( )10دنانير تتقاضااا لجنة انع اء على كل ل إع اء لكل صن /
موديل.
 5-13يتم تحويل  %50من أرور المقيميين والخبراء ال نيين والم تشين إذا كانوا من داخل
المؤسسة إلى دساب أمانال صندوق مكاف ل المو ين.
 6-13يتم استي اء  %25من أرور المقيميين والخبراء ال نيين والم تشين من خارج
المؤسسة في دال تم تدريبهم من قبل المؤسسة.
 7-13يتم تحويل  %100من أرور لجنة انع اء وأرور المو ين المكل ين بالكش على
تصوي مخال ال المنتجال إلى دساب أمانال صندوق مكاف ل المو ين.
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الباب الحادي عشر
التعليمال الملغاة
المادة (:)14
 1-14تُلغى التعليمال المعدلة لتعليمال أرور الخدمال المقدمة من مديريال التقييس والرقابة
وشهادال الم ابقة رقم ( )5الصادرة عام 2001.
 2-14تُلغى قائمة تعديل أرور بدل الخدمال المقدمة من قبل مؤسسة المواص ال والمقاييس
الصادرة بمور قرار مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم ( )2014/5المنعقدة
بتاريخ 2014./8/24
م أدكام اله
 3-14تُلغى كافة القرارال السابقة لمجلس إدارة المؤسسة التي تتعار
التعليمال.
م .مها علي

وزير الصناعة والتجارة والتموين

رئيس جملــس إدارة مؤسسة املواصفات واملقاييس

