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  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

١/٣٢   

  القياسيةاملواصفة القياسية للمواصفات 
  

   اال -١
  

 األردنيـة والوثائق التقييسية  األردنيةالقياسية ومراجعة املواصفات  تطويرهذه املواصفة القياسية األردنية عملية  تصف
  باإلضافة إىل عملية االستئناف وحقوق النشر وبراءات االختراع.

ـ   باإلجراءاتال ختتص هذه املواصفة القياسية األردنية  يس يف مؤسسـة املواصـفات   الداخلية املفصلة ملديريـة التقي
  واملقاييس.

  

   املراجع التقييسية -٢
  

الوثائق املرجعية التالية ال ميكن االستغناء عنها لتطبيق هذه الوثيقة. يف حالة اإلحالة املؤرخة تطبق الطبعـة املـذكورة   
أي تعـديالت)،   فقط، أما يف حالة اإلحالة غري املؤرخة فتطبق آخر طبعة من الوثيقة املرجعية املذكورة أدناه (متضمنةً

  علماً بأن مكتبة مؤسسة املواصفات واملقاييس حتتوي على فهارس للمواصفات السارية املفعول يف الوقت احلاضر. 
    : قواعد هيكلة وصياغة املواصفات القياسية األردنية.٢، اجلزء ٢-١ دليل العمل الفين األردنـي -
  

  واملختصرات والتعاريف املصطلحات -٣
  

  الواردة أدناه: واملختصرات ستخدم املصطلحات والتعاريفتالقياسية األردنية هذه املواصفة  ألغراض
  املصطلحات والتعاريف ١-٣
١- ١-٣   

  التقييس
من خالل وضع شروط لالستخدام الشائع واملتكرر  ،يف حميط معنينشاط يهدف إىل حتقيق الدرجة املثلى من النظام 

 آخذاً بعني االعتبار مشاكل فعلية وحمتملة
  . القياسية عمليات صياغة وإصدار وتطبيق املواصفاتط، بشكلٍ خاص، يتضمن هذا النشا: ١مالحظة 
نتاجية واخلدمات لألغراض اليت خصصت هلا وكذلك حتسني مالئمة املنتجات والعمليات اإل ،من الفوائد اهلامة للتقييس: ٢مالحظة 
  للتجارة وتسهيل التعاون التقنـي. الفنية منع العوائق

  
  
  
  



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ٢/٣٢   

٢- ١-٣  
  املواصفة القياسية

نتاج وأنظمة اإلدارة لالستخدام العام أو خصائص اخلدمة أو املنتج أو طرق اإل إرشاداتوثيقة حتدد قواعد أو 
واملتكرر، وقد تشمل أيضاً املصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العالمات ومتطلبات بطاقة البيان اليت 

  نتاجه أو تقتصر على أي منها، وتكون املطابقة هلا غري إلزاميةإتطبق على املنتج أو طرق 
٣- ١-٣  

  املواصفة القياسية الدولية
 وتكون متاحة للعمومللتقييس املواصفة القياسية اليت تصدرها جهة تقييس دولية، مثل املنظمة الدولية  
٤- ١-٣  

  املواصفة القياسية اإلقليمية
  وتكون متاحة للعموماملواصفة القياسية اليت تصدرها جهة تقييس إقليمية، 

٥- ١-٣  
  املواصفة القياسية الوطنية

  وتكون متاحة للعموموطنية  جهة تقييساملواصفة القياسية اليت تصدرها 
٦- ١-٣  

  املواصفة القياسية األردنية
  م ق أ

  الصادرة عن مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنيةاملوافق عليها و املواصفة القياسية
٧- ١-٣  

  القاعدة الفنية
وأنظمة اإلدارة، وقد تشمل أيضاً املصطلحات والرموز  اإلنتاجوثيقة حتدد فيها خصائص اخلدمة أو املنتج أو طرق 

والبيانات والتغليف ووضع العالمات ومتطلبات بطاقة البيان اليت تطبق على املنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي 
  منها، وتكون املطابقة هلا إلزامية

٨- ١-٣  
  املؤسسة

  مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية
  
 



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

٣/٣٢   

٩- ١-٣  
  الس

 جملس إدارة املؤسسة
١٠- ١-٣  

  املدير العام
  مدير عام املؤسسة

١١- ١-٣ 
  النظام

  نظام إدارة االعتماد والتقييس 
١٢- ١-٣  

  مدير النظام
  مدير إدارة نظام االعتماد والتقييس

١٣- ١-٣ 
  املديرية

  مديرية التقييس
١٤- ١-٣  

  اللجنة الفنية
بإصدار املواصفات القياسية األردنية والوثائق التقييسية اخلاصة بقطاع معني  املكلفة املدير العاماملشكلة من قبل  اللجنة

  ألول مرة باإلضافة إىل مراجعه اإلصدارات السابقة منها وتشمل اللجنة الفنية الدائمة أو املتخصصة
١٥- ١-٣  

  اللجنة الفنية الدائمة
  هلا خطط عمل جتدد دورياً قطاع معنياخلاصة باللجنة الفنية 

١٦- ١-٣  
  اللجنة الفنية املتخصصة 

ليس له جلنة فنية دائمة وينتهي عملها حني اإلنتهاء من الغاية اليت  قطاع معنياخلاصة مبنتج معني أو باللجنة الفنية 
  شكلت ألجلها

  
  



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ٤/٣٢   

١٧- ١-٣ 
  اللجنة الفرعية

بإصدار املواصفات القياسية األردنية والوثائق التقييسية اخلاصة بقطاع معني  ، مكلفةالدائمة الفنية تابعة للجنةجلنة 
  الدائمة ضمن احلقل الفرعي التابع ال اللجنة الفنيةألول مرة باإلضافة إىل مراجعه اإلصدارات السابقة منها وذلك 

١٨- ١-٣  
  اللجنة املناظرة

جلنة فنية وطنية يتم تشكيلها لتصبح كياناً موازياً للجان الفنية الدولية، وتشارك يف األعمال مع نظرياا يف اللجان 
الفنية املنبثقة عن هيئات التقييس الدولية وذلك بغية التأثري على احملتوى الفين للمواصفات القياسية الدولية حلماية 

ن نفس اللجنة الفنية املسؤولة عن إصدار ومرجعة املواصفات القياسية الصناعات واحلاجات الوطنية. وقد تكو
  ةياألردنية/الوثائق التقييس

١٩- ١-٣  
  جمموعة العمل

  جمموعة منبثقة عن اللجنة الفنية يتم تشكيلها للقيام مبهام حمددة
٢٠- ١-٣  

  سكرتري اللجنة الفنية
  أو الفرعية أو جمموعه العمل الفنية واإلدارية للجنة الفنيةأحد موظفي املديرية املكلف من قبل مديرها بإدارة الشؤون 

٢١- ١-٣  
  )First edition(اإلصدار األول 

  ي أو اإلعدادـأردنية أو وثيقه تقييسية ألول مره بإحدى العمليات التالية: التبن مواصفة قياسية إلصداراملتبعة  العملية
٢٢- ١-٣  
  )Adoption(ي ـالتبن

إصدار مواصفة قياسية أردنية أو وثيقة تقييسية أردنية تستند إىل مواصفة قياسية أو وثيقة تقييسية دولية أو إقليمية أو 
  وطنية باعتبارها حتمل نفس وضع املواصفة أو الوثيقة التقييسية املرجعية مع حتديد االحنرافات يف حال وجودها 

٢٣- ١-٣  
  )Preparation(اإلعداد 

ي غري ـإحدى احلاالت التالية: استناداً ملرجع واحد (تبنبإصدار مواصفة قياسية أردنية أو وثيقة تقييسية أردنية 
ألكثر من مرجع (مواصفة واحدة على األقل) أو استناداً لدراسات أو مراجع أخرى (ال يوجد  مكافئ) أو استناداً

 مواصفات قياسية دولية أو إقليمية أو وطنية).



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

٥/٣٢   

٢٤- ١-٣  
  )Review(املراجعة 
مخس سنوات أو  إصدارهااليت مضى على أو الوثيقه التقييسية الصادرة  املتبعة لدراسة املواصفة القياسية األردنية العملية

 مسحب أالأكانت  حتديد نوع العملية املطلوبة سواًء وينتج عنهاأكثر (أو قبل مخس سنوات إذا دعت احلاجة لذلك) 
  التثبيت متعديل أال
٢٥- ١-٣  

  )confirmation( التثبيت
إعادة فيها وتشمل دون إحداث أي تغيري فين ملراجعه املواصفة القياسية األردنية أو الوثيقة التقييسية املتبعة  العملية

   أو الوثيقة التقييسية الصادرة  األردنية هيكلة ملواصفة القياسية
٢٦- ١-٣  

  )Withdrawal(السحب 
   أو الوثيقة التقييسية الصادرة ووقف العمل ا ائياً األردنية املواصفة القياسيةملراجعه املتبعة  العملية
٢٧- ١-٣  

  )Amendment(التعديل 
عليها  أو مطبعي يـوإجراء تغيري فن أو الوثيقة التقيسيية الصادرة األردنية املواصفة القياسية ملراجعهاملتبعة  العملية

، new edition)ل للمواصفة القياسية أو الوثيقة التقييسية (جديد معدويشمل إحدى العمليات التالية: إصدار 
)، إصدار separate amendmentمنفصل للمواصفة القياسية أو الوثيقة التقييسية ( فنـي إصدار تعديل

  )separate corrigendumتصحيح مطبعي منفصل للمواصفة القياسية أو الوثيقة التقييسية (
٢٨- ١-٣  

  )Approval( اإلقرار
  املشروع النهائي من قبل الس للموافقة علىاملتبعة  العملية
٢٩- ١-٣ 

  اهليكلة
من حيث البنود والبنود الفرعية واجلداول  األردنية أو الوثيقة التقييسية األردنية ترتيب هيكل املواصفة القياسية

   واألشكال واملالحق
٣٠- ١-٣ 

  )Draft Proposal(املشروع املقترح 
  مراجعتهاأو  إلصدار املواصفة القياسية األردنية أو الوثيقة التقييسية األردنية ألول مرهقدم من جهة ما امل املشروع



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ٦/٣٢   

٣١- ١-٣  
  )Working Draft(مشروع العمل 
  سكرتري اللجنة الفنية أو جمموعة العمل من قبل دراسته وإعداده تتم املشروع الذي 

٣٢- ١-٣  
  )Committee Draft(املشروع املبدئي 

  أو الفرعية من قبل اللجنة الفنية تتم دراستهاملشروع الذي 
٣٣- ١-٣  

  )Draft Jordanian Standard(مشروع التعميم 
   الرأيلجهات املعنية لغايات إبداء ل إرسالهاملشروع الذي يتم 

٣٤- ١-٣  
  )Final Draft Jordanian Standard(املشروع النهائي 

  كوثيقة تقييسية أردنيةأو  أردنية كمواصفة قياسية وإقرارهإىل الس لدراسته  يتم رفعهاملشروع الذي 
٣٥- ١-٣  
  التقييسية يقةالوث

وثيقة حتدد القواعد أو اإلرشادات أو اخلصائص لألنشطة أو نتائجها وتكون املطابقة هلا غري إلزامية كالتقارير الفنية 
  واألدلة وال تشمل املواصفة القياسية

٣٦- ١-٣  
  االتفاق العام

غياب املعارضة القوية للقضايا اجلوهرية من قبل أي طرف من األطراف املعنية حيث تتضمن هذه العملية األخذ بآراء 
   مجيع األطراف املعنية وتسوية أي تضارب يف وجهات النظر

 مالحظة: االتفاق العام ال يعنـي بالضرورة اإلمجاع
٣٧- ١-٣  

  الشرط
   الوثيقة يأخذ شكل بيان أو تعليمات أو توصيات أو متطلباتتعبري مستخدم يف حمتوى 

  املختصرات ٢-٣
  .املواصفة القياسية األردنيةم ق أ: 

  ع ح: مشروع مقترح.
  ع ل: مشروع عمل.



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

٧/٣٢   

  ع د: مشروع مبدئي.
  .تعميمع ت: مشروع 

  ع ن: مشروع ائي.
       .املنظمة الدولية للتقييسإيزو: 

  .الدوليةاللجنة الكهروتقنية  ييسي:آ
  

  القياسية األساسية املواصفات مبادئ -٤
  الشفافية. ١-٤
  االنفتاح. ٢-٤
  احليادية واالتفاق العام. ٣-٤
  الفعالية واملالءمة. ٤-٤
  املنطقية. ٥-٤
   مجيع األطراف املعنية. إشراك ٦-٤
  

   تطوير املواصفات القياسية األردنية مبادئ -٥
  عام ١-٥
 لتوفري مرجعية موثوقةبشكل رئيسي األردنية والوثائق التقييسية  األردنية املواصفات القياسية يتم وضع ١- ١-٥

ويتم يف حال مت إثبات احلاجة هلا كما  فقط هاعليها خبصوص خصائص املنتج أو اخلدمة أو العملية، ويتم تطوير ومتفق
  والتدقيق. مع احلرصسريع رها بشكل نش
 األردنية والوثائق التقييسية األردنية يتم الوصول إىل االتفاق العام على احملتوى الفنـي للمواصفة القياسية ٢- ١-٥

فاق العام املمثلة، إما عن طريق االجتماعات أو املراسالت، كما ويتم تطبيق مبدأ االت والفرعية يف اللجان الفنية
  .)١٠البند  رانظ(زاعات. ـالنستخدم كمالذ أخري لتسوية ي هفإن االستئناف أما عن إجراءخالهلا. 

صوص املواصفات القياسية األردنية والوثائق التقييسية اإلحالة إىل القواعد الفنية داخل نأن ال تتم  جيب ٣- ١-٥
  األردنية.

 يـملدونة السلوك للعمل الفنوفقاً  والفرعية اللجان الفنية ورؤساء جيب أن تكون سلوكيات أعضاء ٤- ١-٥
  املوضحة يف امللحق أ. املعتمدة لدى مؤسسة املواصفات واملقاييس

، اجلزء ٢- ١ ردنـياأل لدليل العمل الفنـيجيب أن تتم هيكلة مجيع املواصفات القياسية األردنية وفقاً  ٥- ١-٥
  : قواعد هيكلة وصياغة املواصفات القياسية األردنية. ٢



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ٨/٣٢   

التطبيق وليس هناك أي التزام لتطبيقها  اختيارية والوثائق التقييسية تعترب مجيع املواصفات القياسية األردنية ٦- ١-٥
تعترب و ،رقابية أو االلتزامات التعاقديةمن قبل اجلهات المباشرة إال يف احلاالت اليت يتم طلب تطبيقها أو للمطابقة معها 

ميكن لألطراف الثالثة  .الذين يستخدموا ملالئمةأدوات وضعت  والوثائق التقييسية األردنية املواصفات القياسيةهذه 
  ضرورة جتارية.والوثيقة التقييسية يف ظروف معينة أن يكون هلا أثر جلعل تطبيق املواصفة القياسية 

 بأن التصريح حال ويف الوطنية،الدولية أو اإلقليمية أو  والوثيقة التقييسية القياسية املواصفة ترمجة تتم أينما ٧- ١-٥
 والوثيقة التقييسية القياسية للمواصفة مماثلة باللغة العربية الصادرة والوثيقة التقييسية األردنية األردنية القياسية املواصفة
 ة أو الوطنيةأو اإلقليمي الدولية والوثيقة التقييسية القياسية املواصفة مع املطابقة فإن ،أو اإلقليمية أو الوطنية الدولية
 وتعترب اللغة العربية هي اللغة املعتمدة "بالعكس مبدأ "العكس حتقيق يتم وبذلك مع الترمجة، مطابقة تعترب األصل
  .قانونياً
 تضمني عدم حال ويف باللغة املعتمدة قانونياً. تتعلق عبارة على اللغتني ذات اإلصدارات حتتوي أن ميكن ٨- ١-٥

  العربية هي اللغة املعتمدة قانونياً.فتعترب اللغة  العبارة هذه
  السوق العالقة مع ٢-٥

  .١- ٦البند مالحظة: انظر أيضاً 
، فإنه يتم اتباع األردنية والوثائق التقييسية املواصفات القياسية األردنيةالسوق يف  العالقة معلتحقيق  ١- ٢-٥
ضمن اتفاقية منظمة التجارة العاملية/العوائق الفنية أمام التجارة، وذلك لضمان إتاحة الفرصة  التقييس اجليدة ارساتمم

  .التعميملعرض مالحظام خالل مرحلة  أو الفرعية للجهات ذات العالقة غري املشاركة يف اللجان الفنية
ة من من متطلبات فنية حمدداألردنية  والوثائق التقييسية القياسية األردنيةيتألف احملتوى الفنـي للمواصفة  ٢- ٢-٥

وليس كمواصفات مؤسسة املواصفات  لذا تتم اإلحالة هلا كمواصفات قياسية أردنية قبل اللجنة الفنية املعنية.
  .أو كو ثائق التقييسية األردنية وليس كوثائق تقييسية ملؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية واملقاييس األردنية

منظمة التجارة العاملية/العوائق الفنية أمام التجارة، فإن هيئة التقييس تقوم  اتفاقيةمن  ٣وفقاً للملحق  ٣- ٢-٥
خلق العقبات غري  يفأو تؤثر  تساهمأو وثائق تقييسية  أو تطبيق مواصفات قياسية تبنـيأو  إعدادبالتأكد من عدم 

  املهمة أمام التجارة الدولية.
ومواصفات اللجنة  (اإليزو) املواصفات القياسية الدولية تبنـياحلق يف ملؤسسة املواصفات واملقاييس  ٤- ٢-٥

 ،أو كوثائق تقييسية أردنية كمواصفات قياسية أردنية أو الوثائق التقييسية الصادرة عنهما (آييسي)الكهروتقنية الدولية 
وثائق صادرة عن هيئات تقييس دولية أو إقليمية أو وطنية أخرى بشروط  تبنـيلمؤسسة حيق للكن يف ظروف معينة 

  حمددة وحبسب االتفاقيات.



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

٩/٣٢   

 العالقة معظام لضمان استمرارية بانت والوثائق التقييسية األردنية تتم مراجعة املواصفات القياسية األردنية ٥- ٢-٥
، سحب) تثبيتديل، م البدء بعملية مراجعتها (تعيف حال دعت احلاجة ألي تغيريات، فإنه من املمكن أن يت، والسوق

  .)٩(انظر البند 
  

  مراحل تطور العمل -٦
  

  .١ التطور موضحة يف الشكل اخلطوات املتعلقة مبراحلمالحظة: 
  مرحلة االقتراح (مشروع مقترح) ١-٦
مؤسسة املواصـفات  الطلبات التالية ملديرية التقييس يف ي من أل اقتراحميكن ألي شخص أو جهة إرسال  ١-١-٦

  واملقاييس واليت بدورها ستقوم بتحويل الطلب لسكرتري اللجنة الفنية املعنية ذا املوضوع:
دوليـة أو   تقييسية ةأو وثيق ي مواصفة قياسيةـسواء أكان بتبن أو لوثيقة تقييسية أردنيةواصفة قياسية مل إصدار أولأ) 

  .وثيقة تقييسية أردنيةأو إقليمية أو وطنية أم بإعداد مواصفة قياسية 
 .هاتعديل مأ هاسحبسواًء أكان ب صادرة أردنية أو وثيقة تقييسية مواصفة قياسية مراجعة) ب
  ما يلي:أن يكون قادراً على إثبات ينبغي وجيب على املقترح أن يقدم معلومات لتربير طلبه،  ٢-١-٦
 حاجة كبرية للمشروع املقترح. وجودأ) 

 سيحظى بدعم واسع من اجلهات املعنية.أن املشروع املقترح ب) 
مواصـفة  صادرة أو مشروع أردنية  /وثيقة تقييسيةتضارب بني املشروع املقترح وأي مواصفة قياسية عدم وجودج) 

 أو أي تشريعات نافذة حالية.أردنية  /قاعدة فنية/ وثيقة تقييسيةقياسية
ناقشـة أو  للممشروع  أردنية أو وثيقة تقييسية قياسيةمواصفة أو ملراجعة ينبغي أن يرافق كل طلب إلعداد  ٣-١-٦

  .شروعلمملخص ل
  مرحلة العمل (مشروع عمل) ٢-٦

ومن مث جتهيز مشروع  بتجميع الوثائق اخلاصة باملشروعمع جمموعة العمل)  يقوم سكرتري اللجنة الفنية (عادةًجيب أن 
  .مع األخذ بعني االعتبار مستويات التقييس الواردة أدناهالعمل 
  الدويل. املستوىأوالً: 
  اإلقليمي. املستوىثانياً: 
  ي.ـالوطن املستوىثالثاً: 
  املستوى املزامل (مواصفات قياسية صادرة عن جمموعة من الشركات ضمن نفس القطاع).رابعاً: 
  .مستوى الشركة: خامساً

  .سادساً: غريها من املستويات (دراسات فنية، كتب علمية، أوراق علمية،...اخل)



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ١٠/٣٢   

  مرحلة اللجنة (مشروع مبدئي) ٣-٦
قبل أربعة أسابيع  دعوة اللجنة الفنية أو اللجنة الفرعيةببعد جتهيز مشروع العمل بصيغته النهائية، يقوم سكرتري اللجنة 

املقـرر،   وعـد املقبل أسبوعني من  املراد مناقشته إرسال نسخة من املشروع املبدئيب كما يقوم من موعد االجتماع
على الوثيقة لغايـة الوصـول حلـل مجيـع      وإبداء الرأيبعملية بناء االتفاق العام، اليت تستلزم التعليق للبدء  وذلك

رحلـة  إىل ماملالحظات من قبل اللجنة والوصول لالتفاق العام يف اللجنة الفنية أو اللجنة الفرعية من أجل حتويلـها  
  .التعميم

يتم عقد اجتماعات اللجان الفنية مرة واحدة يف الشهر لكل مشروع مواصفة قياسية أردنية أو وثيقة تقييسية ويف حال 
 دعت احلاجة الستكمال العمل على نفس املشروع فيتم عقد اجتماع آخر يف اليوم الذي يليه. 

  )التعميم(مشروع  التعميممرحلة  ٤-٦
ي على ـتعميمه بشكل الكترونيتم ي للمؤسسة وـعلى املوقع االلكترون التعميمع اريمش اإلعالن عنيتم  ١-٤-٦

  .  إبداء الرأيدن لغايات مجيع اجلهات املعنية داخل وخارج األر
 .          اًيوم ٦٠ التعميمأن تكون فترة  جيب ٢-٤-٦

  .التعميممن  أو اليت يتم تثبيتهاشاريع اخلاصة بطرق الفحص املى ـتستثنمالحظة: 
شـروع. يف حـال مل يـرد    امليف حال مت إجراء تعديالت فنية جوهرية علـى   التعميمجيب إعادة عملية  ٣-٤-٦

 التعمـيم أو مل يكن هنالك تعديالت فنية جوهرية يعترب املشروع قد اجتاز مرحلـة   التعميممالحظات على مشروع 
  وحيول للمرحلة الالحقة.

  (مشروع ائي) اإلقرارمرحلة  ٥-٦
  

  لغايات اعتماده. اإلدارةبعد جتهيز املشروع النهائي بصيغته النهائية، يقوم سكرتري اللجنة بإرساله لس  ١-٥-٦
أردنيـة،   أو كوثيقة تقييسية بدراسة املشروع النهائي ومن مث اعتماده كمواصفة قياسية اإلدارةيقوم جملس  ٢-٥-٦

نسيب بإعادة دراسة املشروع من قبـل اللجنـة املعنيـة    يتم الت اإلدارةيف حال كان هنالك مالحظات من قبل جملس 
  باملشروع.

  )/وثيقة تقييسية أردنيةمرحلة النشر (مواصفة قياسية أردنية ٦-٦
  يتم نشر قرار االعتماد يف اجلريدة الرمسية.

  



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

١١/٣٢   

  
  

  /الوثيقة التقييسية األردنيةاألردنية مراحل تطور املواصفة القياسية ـ ١الشكل 
  

   اللجان -٧
  عام ١-٧
فرعية منبثقة عن  اًنافنية أو جل اًهي جزء أساسي من عمل التقييس. ميكن أن تكون اللجان جلان اللجان ١- ١-٧

اللجان الفنية. تكون مؤسسة املواصفات واملقاييس هي اهليئة اإلدارية املسؤولة عن اللجان الفنية، حيث ميكن 
كانت حتيد عن عملها بشكل صحيح. ميكن إلدارة مؤسسة  عمل اللجنة الفنية يف حال جمالللمؤسسة أن تعيد توجيه 

  أت أن ذلك ضروري.تراواملقاييس أن تعيد تشكيل اللجنة يف حال املواصفات 
يقوم باملوافقة  فرعية أنجلنة جيب على كل شخص مسمى من قبل اجلهة اليت ميثلها يف أي جلنة فنية/ ٢- ١-٧

رتأى سكرتري اي يف مديرية التقييس كما هو موضح يف امللحق أ. يف حال ـلعمل الفنلسلوك العلى مدونة  والتوقيع
هذا العضو من  استبدال، يتم يـلعمل الفنلسلوك الدونة مباللجنة بالتشاور مع رئيس اللجنة أن أحد األعضاء أخل 

يؤدي إىل  ناللجنة ويتم تبليغ اجلهة املنسب من قبلها إلعطائهم فرصة لترشيح ممثل آخر. اإلخالل ذه املدونة ميكن أ
  عدم السماح هلذا العضو أن يشارك مرة أخرى يف عمل اللجان.



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ١٢/٣٢   

ال جيوز منح العضوية يف هذه ، وومتوازنة ةًأن تكون عضوية اللجان ممثلمديرية التقييس  ؤوليةإن مس ٣- ١-٧
تسعى فقط لفائدا الشخصية. ميكن توقيف أو إزالة عضوية أي شخص أو جهة تسعى الستغالل  ألي جهةاللجان 

  العضوية لتحقيق مكاسب جتارية خاصة ا.
  بشكل عام، جيب على عضو اللجنة أن: ٤- ١-٧
 .لهاملسمية  اجلهة عالميثل بشكل فأ) 

 .إثبات اخلربة يف جمال عمل اللجنةيكون قادراً على  ب)
  تشكيل اللجان الفنية ٢-٧
  .تو العملياأل اللجان الفنية حبيث تكون ممثلة للمصاحل الوطنية لتقييس املنتجات جيب أن تشكَّ ١- ٢-٧
املدعوة للعمل  هاتتمثيل الفردي. اجلالس اال على أس اجلهاتس متثيل ايفضل أن تكون العضوية على أس ٢- ٢-٧

 ة والتجارةالصناع وغرف أجهزة الدولة واملؤسسات الفنية والتجارية واجلمعيات عادةً الفنية تشمليف اللجان 
  املهنية والعمالية. لنقاباتومنظمات محاية املستهلكني واملؤسسات غري احلكومية واواجلهات الفاحصة 

إذا الفنية يف عضوية اللجان  تتم دعوا للمشاركة)(جهات مل  أن تشارك اجلهات بشكل فرديميكن  ٣- ٢-٧
  ولن تؤثر سلباً على التوازن يف صنع القرار. الفنية مشاركتهم ستكون ذات فائدة أوسع لعمل اللجنة تكان
  أن:بشكل عام الفنية الراغبة يف املشاركة يف عمل اللجنة  جلهاتجيب على ا ٤- ٢-٧
 .الفنية من املصاحل املتـأثرة أو اليت من احملتمل أن تتأثر بعمل اللجنةموعة جممصلحة حمددة أو  متثل رمسياًأ) 

 .االتفاق العام بدأمب عالفبشكل  أن تكون ملتزمةب) 
 ترغب أن يكون هلا أكثر من ممثل أن تكون قادرة على تربير هذا الطلب ويؤخذاليت  اجلهاتيتوقع من  ٥- ٢-٧

  .والتمثيل املتوازن ا الفنية الكلي للجنةذلك يف عني االعتبار عند دراسة احلجم 
لديهم اخلربات الفنية املتخصصة الالزمة ملشروع ما أو  تإذا توفرالفنية  ميكن مشاركة األفراد يف اللجنة ٦- ٢-٧

  .فرديةأو اهتمامات مصاحل  اال يسمح هلم أن ميثلولكن برنامج عمل معني، و
من املفترض أن يكون عضو اللجنة على معرفة عملية بإجراءات التقييس مع اخلربة الفنية مبجال عمل  ٧- ٢-٧

  .اللجنة الفنية
من أجل حتقيق ، ان الفنيةاللجبأعضاء جيب على مؤسسة املواصفات واملقاييس حفظ السجالت اخلاصة  ٨- ٢-٧

  الشفافية.
جلنة فنية جديدة. جيب على املقترح أن  تشكيلي بعمل التقييس أن يقوم باقتراح ـميكن ألي شخص معن ٩- ٢-٧

السري بإجراءات للموافقة و ومن مث يتم تسليمها للمؤسسة ،اجلديدةالفنية وجمال عمل اللجنة  اسميقوم بتحديد 
  تشكيلها أصولياً.

  



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

١٣/٣٢   

  اللجان الفرعية ٣-٧
والوثائق  القياسية املواصفات تطويرجلان فرعية تنوب عنها يف مسؤولية أو حل ميكن للجان الفنية تشكيل  ١- ٣-٧

  األردنية. التقييسية
   ها.يكون ضمن جمال عمل حبيثوجمال عمل اللجنة الفرعية من قبل اللجنة الفنية  اسمجيب أن حيدد  ٢- ٣-٧
املنصوص  ضمن الشروطجيب أن ميلك أعضاء اللجنة الفنية احلق بأن يصبحوا أعضاء يف اللجنة الفرعية،  ٣- ٣-٧

. جيب على اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً للجنة الفنية عن مجيع أنشطتها مرة واحدة يف السنة ٢- ٧عليها يف البند 
  على األقل.

ضمن  على قرارااري أن حتصل على موافقة اللجنة الفنية تكون اللجان الفرعية مستقلة وليس من الضرو ٤- ٣-٧
  جمال أنشطتها.  

  جمموعات العمل ٤-٧
مشروع  إعداد مثل على املدى القصري هام حمددةمب للقيام مؤقتة عادةً ما تكونوجنة جمموعات عمل ميكن أن تشكل الل

استشارة  موعة العمل ميكن عند احلاجة .أو الوثيقة التقييسية املواصفة القياسية مةئأو التحقق من مدى مال العمل
تقدمي توصيات ب جمموعات العملتقوم  كما .وجيب إبالغ اللجنة الفنية/اللجنة الفرعية بذلك معني خرباء يف موضوع

 يرغب يف (مسمى كعضو يف اللجنة) أي شخصعلى  جيب للموافقة عليها. اللجنة الفنية أو اللجنة الفرعيةإىل 
  ة الفنية.كرتري اللجنساملشاركة من  طلب القائمة جمموعة العمل املشاركة يف

  اللجان املناظرة  ٥-٧
 ذات أمهية خاصة دولية (املنظمة الدولية للتقييس أو اللجنة الكهروتقنية الدولية) تقييس مشاريع عندما يكون هناك

أيضاً موافقة مؤسسة املواصفات  الدولية. جيب أن تأخذ هذه اللجان اللجنة ميكن للجنة الفنية أن تعكس عمل، لألردن
 املناظرةالفرعية اللجان اللجان الفنية/ الدولية ذات الصلة. للجان املندوبني لتفويض )١١-٧واملقاييس (انظر البند 

  اللجان الدولية املناظرة.املوزعة من قبل  الوثائقالتصويت على إبداء املالحظات و عنأيضاً مسؤولة  للجان الدولية
  إعادة تشكيل اللجان  ٦-٧

يف  حيدث هذا جنة.للا على تغيريات كربى ضروريةجتري  تنسيب من سكرتري اللجنة الفنية أنس بجيوز ملديرية التقيي
 يف اجلوانب الفنية هناك حتول كبري عندما يكون أو لبعض الوقت غري نشطة لجنةال كانت إذا كثري من األحيان

  واستبدال مجيع أعضائها. احلالية اللجنة حل ينطوي على اللجنة. إعادة التشكيل ملسؤوليات
  أعضاء اللجنة /أو رئيس و إلغاء عضوية ٧-٧ 

متتالية، أو يف حال احلضور لثالثة اجتماعات  يف حال مت التغيب عنأعضاء اللجنة /أو و رئيس استبداليتم جيب أن 
   خالل العام. غيابات ٦جتاوز عدد الغيابات 

  رئيس اللجنة  ٨-٧



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ١٤/٣٢   

  عام ١- ٨-٧
على املستويني اخلاصة بالتقييس  من املتوقع أن يكون رئيس اللجنة على معرفة بإجراءات العمل ١-١- ٨-٧

يتصف و ،اللجنة الفنية/اللجنة الفرعيةجمال  الذي يتناوله باملوضوع فنية سليمةمعرفة والدويل، وكذلك على  يـالوطن
  .إدارة االجتماعات والكفاءة يف الفعال بالتواصل
  :هي كما يلي رئيس اللجنة املطلوب توفرها يف الرئيسيةالصفات 

  بسرعة. دةاملعلومات املعقّ وتقييم استيعابالقدرة على  أ)
  توافق مقبول يف اآلراء. والتوصل إىل املنازعات التوفيق بني على القدرة ب)
اللجان لرئيس  ترشيحعلماً بأن  .ثالث سنوات ملدة أقصاها البداية رؤساء اللجان يف بانتخايتم  ٢-١- ٨-٧

   ملؤسسة املواصفات واملقاييس. غري ملزم اللجنة
  .ميكن لرئيس اللجنة إعادة الترشح لرئاسة اللجنة ٣-١- ٨-٧
بسبب عدم التزامه حبضور اجتماعات اللجنة الفنية يس رئيس اللجنة من قبل مديرية التقي استبدالجيوز  ٤-١- ٨-٧
الواجبات املوكلة له كما جاء يف  عدم تنفيذ أو و التحيزأ الكفاءة على أساس استبداله ميكنكما  ).٧-٧انظر البند (

  .٢- ٨- ٧البند 
  الرئيس. نائب، جيب أن ميثل اللجنة االجتماع عنرئيس اللجنة ل توقعاملغري  غيابالحال  يف ٥-١- ٨-٧
  واجبات رئيس اللجنة ٢- ٨-٧
وجيب تلك اللجنة، ل الكليةاإلدارة  هو املسؤول عن مع سكرتري اللجنة الفنية لجنة باالشتراكال رئيس ١-٢- ٨-٧

 هلذا جيب أن، وإن وجدت، هذه اللجنة تقدم إىل اليتالعمل وجمموعات  اللجان الفرعية ألنشطة مواكبتهالتأكد من 
  اللجان الفرعية عن طريق سكرتري اللجنة الفنية. رؤساء من تقاريريتلقى رئيس اللجنة 

  ما يلي: اللجنة الفنية/اللجنة الفرعيةس جيب على رئي ٢-٢- ٨-٧
  ، وليس لديه أي مصاحل خاصة مع اجلهات املمثّلة يف اللجنة.يف مجيع األوقات اًالبقاء حمايد )أ

  . أو الوثائق التقييسية األردنية االلتزام بالعمليات واإلجراءات اخلاصة بتطوير املواصفات القياسية )ب
  .التعميمالتعامل مع املالحظات الواردة على مشاريع  اقتراح طريقةج) 

   .على املشاريعالعام  التوصل إىل االتفاق دف عقد االجتماعات د)
مجيع  من قبل حىت يتم فهمها بشكلٍ كاف االجتماعات تتلخص يف املطروحةمجيع وجهات النظر أن  ضمان ھـ)

  احلاضرين.
بشكل مكتوب من قبل سكرتري اللجنة الفنية  ومتاحةضمان أن مجيع القرارات تصاغ بوضوح يف االجتماعات و) 

  .إن أمكن ،للتأكيد خالل االجتماع



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

١٥/٣٢   

اللجان  رؤساء على فقطينطبق  هذالجنة الفرعية (ال قرارضد  ستئنافاال كان حال االستئناف يف اجتماع سؤترز) 
  الفنية).

 ينطبق فقط علىاللجنة الفرعية (هذا  قرارستئناف ضد الاالفنية يف حال  اللجنةأمام اللجنة الفرعية  ح) عرض قضية
  رؤساء اللجان الفرعية).

قرار اللجنة الفنية (هذا ينطبق فقط على ستئناف ضد االمديرية التقييس يف حال أمام ط) عرض قضية اللجنة الفنية 
  رؤساء اللجان الفنية).

  سكرتري اللجنة ٩-٧
بكفاءة  لتعمل اللجنة اإلدارية الضرورية الترتيبات كافةب التأكد من القيامعن  مسؤوالً نةاللج سكرترييعترب  ١- ٩-٧

  :ما يلي، خاصة وفعالية
(مشروع  القياسية والوثائق التقييسية مشاريع املواصفات وتطويراالجتماعات جداول أعمال اإلشعارات و إصدار أ)

  ، املشروع النهائي).التعميمالعمل، املشروع املبدئي، مشروع 
  متابعة األعمال. وضمان تدوين حماضر االجتماعات )ب

  تقدمي املشورة خبصوص اإلجراءات. ج)
  ؤسسة.امل أو مديرية التقييس مع حلقة وصل د)

، يف الوقت املناسب اللجنة الفنية/اللجنة الفرعيةا تناظرهالوثائق الواردة من اللجان الدولية اليت  توزيع ضمان هـ)
  .احملددة خالل املواعيد اللجان الدوليةإىل  عليهاالتصويت وضمان أنه مت إرسال املالحظات و

  ).٧- ٧انظر البند ( وأعضاء اللجنة الفنية رئيس استبدال و)
داخل  قرار التصويت علىمت  حاليف  يف عملية التصويت ملشاركةبا سكرتري اللجنةجيب أن ال يقوم  ٢- ٩-٧

   .اللجنة
  قرارات اللجنة ١٠-٧
  عام ١-١٠-٧
ومع ذلك،  ،املعلومات ألغراض لألطراف املعنيةالقرارات املتخذة داخل اجتماعات اللجنة يتم توفري  ١-١-١٠-٧
 ضوراملمثلني القانونيني ألعضاء اللجنة حبلصحافة ول يسمح، وبالتايل ال سريةتكون  لجانال املناقشات داخل فإن

  ؤسسة.امل خاص من إال بإذن اجتماعات اللجان،
 أو إىل الصحافة ي (على سبيل املثالـبيان علن إصدار عضو من أعضاء اللجنة ألي من غري املقبول ٢-١-١٠-٧

 ال تعطي ؤسسة أنامل إدارة ؤسسة. جيب علىاملإدارة  بإذن منإال  ،اللجنة أو املؤسسة وجهة نظر عكسي يف مؤمتر)
   وجود اتفاق للجنة على هذا املوضوع.اإلذن دون 



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ١٦/٣٢   

 ألعضاء اللجنة املتكررة الفرص االتفاق العام تتيح إىلالتوصل  باالتفاق العام. عملية تتخذ القرارات ٣-١-١٠-٧
  .القرارات السابقة ع إىلإلضافة مالحظة أو موضو

االجتماع  يف حمضر جيب أن يتم توثيق نتائج التصويت داخل اللجنة قرار التصويت علىمت  حاليف  ٤-١-١٠-٧
  معاجلة املالحظات.طريقة  ديدع حتم ،من قبل سكرتري اللجنة

  القرارات املتخذة يف االجتماعات ٢-١٠-٧
سبب وجود  دون عقدهاعدم ، لذلك ينبغي املوارد كبرية من تكاليف على تنطوي االجتماعات ١-٢-١٠-٧

 التوصل إىل عملية كجزء من املثرية للجدل أو املسائل املعقدة ملناقشة فرصة عضاءأليكون ل املهم أن من، لكن وجيه.
  .االتفاق العام

قتراح الفرصة ال عضاءاأل تتاح جلميع وينبغي أن أربعة أسابيعيتم اإلشعار عن موعد االجتماع قبل  ٢-٢-١٠-٧
 االجتماع اعتذار عن حضور األعضاء غري القادرون على يقدم من املتوقع أنيف جدول األعمال.  إلدراجهابنود 
 جيوز لسكرتري اللجنة إلغاء االجتماعالعمل يف اللجنة. ب اهتمامهم املستمر كدليل على أخذ هذاسيتم حيث ، وغيام
  .لعقد اجتماع كافيةمل تصل ردود  إذا
 يـعدم اكتمال النصاب القانون يف حالو ،على األقل جهات ٤ حضورالنصاب اكتمال يتطلب  ٣-٢-١٠-٧

االجتماع  املتخذة يف كل القرارات تدون جيب أن، هذه احلالة يف االجتماع، املضي قدماً يف ألعضاء احلاضرينجيوز ل
يف  االعتراض بأسرع وقت ممكن. جيب على أعضاء اللجنة تقدمي كاملةً لجنةتعميمها على البشكل واضح ويتم 

   قائمة. أي اعتراض تعترب قرارات اللجنة يف حال عدم تلقي ،احملضر من تاريخ استالم ام عمليأ ١٠غضون 
  :التفاصيل التاليةتسجيل للكل اجتماع رمسي للجنة  اجتماعن حمضر يدو جيب أن ٤-٢-١٠-٧
  تاريخ ووقت ومكان انعقاد االجتماع. أ)

  االجتماع.يف واحلاضرة املمثلة  اجلهات ب)
  . عوغري احلاضرة يف االجتمااملمثلة  هاتاجل ج)
  اللجنة منذ االجتماع األخري. تشكيلأي تغيريات على  د)

  املعلنة. يف املصاحل أي تضارب هـ)
  القرارات واملخرجات واألعمال املوافق عليها يف االجتماع. و)
  أن يتم تسجيل أي عبارة حمددة أو وجهة نظر مت طلبها من األعضاء بشكل منفرد. ز)
  .ز) ،٤- ٢- ١٠- ٧البند  حبسب ال يتم األخذ بأي نقاش شفوي أو مسجل عدا عن املتفق عليه ٥-٢-١٠-٧
  العالقات مع اللجان الدولية واإلقليمية واملشاركة فيها ١١-٧
باملنظمات الدولية أو اإلقليمية  هيكلة اللجان اخلاصة مع ةًاللجنة متوافق ةكون هيكلتينبغي أن  ١-١١-٧

قابالً للتطبيق، جيب أن حتدد درجة الصلة مع اللجان الدولية من قبل اللجنة ذلك ، حيثما كان القياسية للمواصفات



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

١٧/٣٢   

مدخالً لتطوير املواصفات الوطنية ويوافق عليها من قبل املؤسسة. توفر العديد من اللجان، من خالل ممارساا، 
  .ووثائق تقييسية أردنيةأردنية  هذه املواصفات القياسية كمواصفات قياسية تبنـيالقياسية الدولية وبالتايل تقرر 

ميثل األعضاء املنتدبني يف اللجان الدولية وجهات نظر اللجان الوطنية ذات العالقة، وبالتايل جيب أن  ٢-١١-٧
حبضور  جهةاللجان الدولية موافق عليه من قبل املؤسسة. جيب أن ال يسمح ألي شخص/يكون حضور اجتماعات 

 جهةأي اجتماع دويل نيابة عن األردن إذا مل يتم احلصول على موافقة املؤسسة. جيب أن ال يعرض أي شخص/
  .والترتيب املسبق مع اللجنة استضافة أي اجتماع للجنة دولية بدون موافقة املؤسسة

  الدولية. القياسية حلضور االجتماعات الرمسية للجان املواصفات مندوبنيب أن تعني اللجنة املناظرة جي ٣-١١-٧
يف االجتماع.  بشكل كاملها وبرنامج شامل من اللجنة الوطنية، وجيب أن ميثل ناملندوبوأن يعطى  جيب ٤-١١-٧

 الفرصة للدفاع عن موقفهم (مثالً املندوبنيإذا كان من الضروري احلياد عن موقف اللجنة املناظرة ينبغي إعطاء 
  إىل االعتبارات االستراتيجية األوسع). باالستناد

  حسب طبيعة املوضوع الذي سيتم مناقشته يف االجتماع. املندوبنياختيار  تمجيب أن ي ٥-١١-٧
التصرف حيال مواقف  تمكنوا منفهم معمق حول املواضيع اليت ستناقش حىت ي املندوبنيينبغي أن ميتلك  ٦-١١-٧

  األعضاء األخرين.
قابلني للمسائلة بشكل كامل أمام الذين حيضرون اجتماعات دولية واخلرباء ذوي العالقة  املندوبنييكون  ٧-١١-٧

  اللجنة الوطنية ذات العالقة.
تركيز يوم من تارخيه، وال ٣٠تقدمي تقرير شامل بنتائج االجتماع خالل يكون األعضاء مسؤولني عن  ٨-١١-٧

على األمور ذات االهتمام للجنة الوطنية، وعندما حيضر أكثر من شخص أو خبري االجتماع نفسه ولنفس الغرض، يتم 
  تقدمي تقرير واحد.

  قد مينع األعضاء الذين يفشلون يف تقدمي التقرير من السفر مرة أخرى. ٩-١١-٧
  السرية يف اجتماعات اللجان وجمموعات العمل ١٢-٧
يف اللجان الفنية واللجان الفرعية وجمموعات العمل حق الوصول إىل املعلومات، وبالتايل ميلك األعضاء  ١-١٢-٧
نه يتوقع منهم احترام سرية هذه املعلومات وتقييد املشاركة باملعلومات باملناقشات ووثائق العمل، باستثناء تلك إف

املؤسسة أنه لغايات احلصول على  تدركع على احملتوى. الضرورية لتطوير الوثيقة ذات العالقة للحصول على اإلمجا
يف جو من الثقة اخلاصة بالشركة لومات السرية علملاإلمجاع داخل اللجنة فإنه من الضروري مشاركة األعضاء 

  للعامة. التعميماملتبادلة، وفقط يف حالة احلصول على اإلمجاع من ناحية فنية يتم تعميم مشروع 
احترام سرية املعلومات، لكن نظراً لضرورة تبادل اللجان الفنية واللجان الفرعية وجمموعات العمل عضاء أيتوقع من مالحظة: 

فإن املؤسسة ال تستطيع ضمان السرية التامة ملعلومات الشركة  االتفاق العاماملعلومات ووثائق العمل إلجراء املناقشات للوصول إىل 
  املعلومات اخلاصة بالشركة هو من مسؤولية عضو اللجنة. إن تبادلوبالتايل فاخلاصة وال إعطاء ضمان بذلك. 



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ١٨/٣٢   

أفراد لالجتماعات عدا عن األعضاء يف اللجان الفنية جهات أو متلك املؤسسة احلق لرفض حضور  ٢-١٢-٧
  واللجان الفرعية وجمموعات العمل.

جيب أن تستخدم جيب أن ال تنشر املؤسسة بيانات شخصية ختص أعضاء اللجان وجمموعات العمل.  ٣-١٢-٧
بعض البيانات الشخصية يف إطار العمل التقييسي، ولكن يتطلب من األعضاء الذين يعملون يف بيئة الكترونية عدم 

   سكرتري اللجنة.نشر املعلومات مثل معلومات االتصال اليت يتم احلصول عليها من جهات أخرى غري
ي اجتماع، وجيب أن يكون التسجيل سري أال يسمح ألي شخص، باستثناء سكرتري اللجنة، بتسجيل  ٤-١٢-٧

  والستخدام سكرتري اللجنة فقط. 
  

   اإلصدار األول -٨
  :ألول مرة /وثيقة تقييسية أردنيةقياسيةمشروع مواصفة  تطويرالتالية عند  الطرقيتم اتباع إحدى  ١-٨
 دولية أو إقليمية أو وطنية موجودة. أو وثيقة تقييسية مواصفة قياسية  تبنـيأ) 

احد (تبين غري باستخدام إحدى املرجعيات التالية: استناداً ملرجع وحملية أو وثيقة تقييسية  قياسية إعداد مواصفةب) 
ألكثر من مرجع (مواصفة واحدة على األقل) أو استناداً لدراسات أو مراجع أخرى (ال يوجد  مكافئ) أو استناداً

  .مواصفات قياسية دولية أو إقليمية أو وطنية)
 اتواصفامل تبنـي يفضلفإنه نظمة التجارة العاملية الصادرة عن املالعوائق الفنية أمام التجارة  ةاتفاقيحبسب  ٢-٨
كلفة ويؤدي إىل املوائمة  للالًوتقلي ،للوقت اًتوفري وذلكوطنية القليمية أو اإلدولية أو أو الوثائق التقييسية ال قياسيةال
  أنه قد ال يلبـي مجيع متطلبات واحتياجات السوق األردنـي.على الرغم ب، دولية أو اإلقليميةال
ولكن من سيئاا  ،يـمتطلبات السوق األردن تلبيةلهي لية أو وثيقة تقييسية حمإن فائدة إعداد مواصفة قياسية  ٣-٨

 أا تستهلك الوقت ومكلفة، ويف حال كانت حتتوي على احنرافات عن مواصفة قياسية دولية قد يتم استدعاء اللجنة
  .اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارةيف إطار  العامليةأمام منظمة التجارة لتربير ذلك االحنراف 

ع املؤسسة تشجذلك فإن بالرغم من و، اتباعهاالطريقة اليت سيتم حول  نهائيلالقرار االلجنة هي صاحبه كون ت ٤-٨
  املواصفات القياسية الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية ألن هذا سينشأ عنه تقييس عاملي جبميع فوائده. تبنـي

  

    األردنيةوالوثائق التقييسية القياسية  املواصفات مراجعة -٩
لوثيقة سنوات ل ٣كل كل مخس سنوات من تاريخ صدور املواصفة القياسية أو مراجعة دورية  إجراءيتم  ١-٩

  .ا التزال سارية املفعولأللتأكد من التقييسية األردنية 
  :األردنية أو الوثيقة التقييسية املواصفة القياسية فيما إذا كانت هذه بدراسةاللجنة تقوم ا ٢-٩
 املمارسات والتكنولوجيا احلالية.تعكس أ) 



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

١٩/٣٢   

  .مناسبة للتطبيقات اجلديدة والقائمة (منتجات، أنظمة، عمليات)ب) 
  متوافقة مع وجهات النظر احلالية والتوقعات املتعلقة باجلودة والسالمة والبيئة. ج)
  حد اخليارات التالية:أنتائج املراجعة تكون  ٣-٩
 دون إحداث أي تغيري فين فيها تبقى ساريه املفعول أو الوثيقة التقييسية األردنيةاملواصفة القياسية أن أي ، التثبيتأ) 
  .تشمل إعادة هيكلة املواصفة القياسية األردنية أو الوثيقة التقييسية الصادرةميكن أن و

شمل تو األردنيةى املواصفة القياسية أو الوثيقة التقييسية ي أو مطبعي علـتغيري فنإجراء ، اليت تعنـي التعديلب) 
  إحدى العمليات التالية:

  .إصدار جديد معدل للمواصفة القياسية أو الوثيقة التقييسية -١
  .القياسية أو الوثيقة التقييسية منفصل للمواصفةفنـي إصدار تعديل  -٢
  .إصدار تصحيح مطبعي منفصل للمواصفة القياسية أو الوثيقة التقييسية -٣

 جيباً، الوثيقة التقييسية األردنية الصادرة ووقف العمل ا ائي أو مراجعه املواصفة القياسية اليت تعينالسحب،  جـ)
  املسحوبة لغايات مرجعية وتشريعية.القياسية األردنية االحتفاظ باملواصفات  على مؤسسة املواصفات واملقاييس

  

  االستئناف  - ١٠
  عام ١-١٠
حل ا(مر األردنيةأو الوثيقة التقييسية  املواصفة القياسيةاالستئناف خالل مراحل تطور عملية يتم تطبيق  ١-١-١٠

خالل مرحليت إقرار ونشر املواصفة  ٥- ١٠ووفقاً للبند  ٤- ١٠إىل  ٢- ١٠وفقاً ملا هو وارد يف البنود من  املشاريع)
  .القياسية أو الوثيقة التقييسية األردنية

املواصفة القياسية أو الوثيقة التقييسية األردنية ي مبشروع ـتأثر بشكل سلبتقد  جهةحيق ألي شخص أو  ٢-١-١٠
 ي على أسباب فنية أو إجرائيةـمبنبشكل  ستأنفت، أن املعتمدةباملواصفة القياسية أو الوثيقة التقييسية األردنية أو 

  :ضد فعل أو عدم فعل
 .لمواصفة القياسية األردنية م ق أ صفرل غري مطابق أ) 

 .)السالمة أو الصحة أو البيئة :مثل(احمللية أو لعوامل عامة  مصلحة التجارةال يصب يف  ب)
  وذلك إىل:

 ضد قرار من اللجنة الفرعية.كان االستئناف يف حال اللجنة الفنية  -١
 ضد قرار من اللجنة الفنية. يف حال كان االستئنافمديرية التقييس  -٢
  ضد قرار من مديرية التقييس. يف حال كان االستئناف نظامالمدير  -٣
 .نظامالمدير من قرار ضد  االستئنافيف حال كان  اإلدارةجملس  -٤



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ٢٠/٣٢   

لديهم اعتراض على القرارات أو اإلجراءات إبالغ رئيس  منقبل البدء بإجراء االستئناف جيب على  ٣-١-١٠
يكون أو إسقاطات حتصل أخطاء عنها وذلك ألنه أحياناً من املمكن أن عدم الرضى باللجنة الفنية أو اللجنة الفرعية 

   .ستئنافاالعملية  دون احلاجة إلجراء بسرعة حال تبليغ رئيس اللجنة ميكن إصالحه اا عدم االنتباه وهذسببه
يف حالة  أو شكوى، إذا كان استئناففيما بتقييمه وحتديد مديرية التقييس حال استالم االستئناف، تقوم  ٤-١-١٠

  املعتمد يف مؤسسة املواصفات واملقاييس.  يالشكاوالتعامل مع االقتراحات وق إجراء يطبيتم ت يالشكاو
  .املستأنِف نظر هوجه دعمن توأمكتوبة،  جيب أن تكون مجيع االستئنافات ٥-١-١٠
  عالقتها:ما يلي، حسب أن يتضمن ، و(اخلالفات) على طبيعة اخلالف جيب أن ينص االستئناف ٦-١-١٠
 .مباشرةوعكسية  جوهرية ي تأثرياتأ) أ

 .ذات العالقة أو الوثائق التقييسية أو املواصفات القياسية األردنية صفرالبنود من املواصفة القياسية ب) 
 األفعال أو عدم األفعال املتعلقة.ج) 
 .املستأنِفي طلب ـالتصحيحية اليت تلب جراءاتاإلد) 

  مسبقاً حلل اخلالفات ونتائج كل منها.اجلهود املبذولة هـ ) 
للمرحلة اليت جيب االستمرار بالعمل  فإنه إذا كان االستئناف ضد قرار متعلق بالعمل الذي يتم إجنازه، ٧-١-١٠
   .اإلدارةمن قبل جملس املواصفة القياسية أو الوثيقة التقييسية األردنية  إقرار تسبق
من استالم حمضر االجتماع عمل أيام  ١٠خالل  كون االستئنافي أن ملبدئية، جيبيف حالة املشاريع ا ٨-١-١٠

ال جيب أن والذي يوثق القرار. ميكن السماح بتأخري االستئناف إذا مت إثبات أن هناك عملية تشاور مع رئيس اللجنة، 
  يوم عمل. ٣٠التمديد  يتجاوز
  االستئناف ضد قرار اللجنة الفرعية ٢-١٠
  إىل سكرتري اللجنة الفنية. فاملستأنِجيب أن يسلم االستئناف املوثق من قبل  ١-٢-١٠
 للجنة الفرعيةاإىل  منه نسخبتوزيع  جيب أن يقوم سكرتري اللجنة الفنية، حال استالم االستئناف املوثق، ٢-٢-١٠

  ورئيس اللجنة الفنية.
االستئناف  وتتم دراسةباالستئناف، الفنية بإعالم مجيع أعضاء اللجنة يقوم سكرتري اللجنة الفنية  جيب أن ٣-٢-١٠

  أو عقد اجتماع.إما عن طريق املراسلة فوري بشكل قرار الواختاذ 
  أن: فللمستأنِ ه ميكن، فإن)ضده (املُستأنف إذا دعمت اللجنة الفنية قرار اللجنة الفرعية ٤-٢-١٠
  قرار اللجنة الفنية. بيقبل أ) 

 يستأنف ضد القرار.ب) 
  االستئناف ضد قرار اللجنة الفنية ٣-١٠
  من التايل: اًميكن أن يكون االستئناف ضد قرار اللجنة الفنية واحد ١-٣-١٠



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

٢١/٣٢   

 استئناف ضد قرار أصلي من اللجنة الفنية. أ) 
 .٤-٢-١٠ دنتج عن البن استئنافب) 
إىل رئيس اللجنة الفنية  مع نسخ جيب أن يسلم االستئناف يف مجيع احلاالت إىل مديرية التقييس ٢-٣-١٠

  والسكرتري.
كما وجيب عليها  .يوم ٣٠خالل قرار ال اختاذلدراسة االستئناف و إجراًء التقييس ديريةمجيب أن تأخذ  ٣-٣-١٠

، وترسل نسخة لرئيس اللجنة الفرعية، إذا كان مناسباً، وكذلك بالقرار املتخذ أن تبلغ رئيس اللجنة الفنية والسكرتري
  .للمستأنِف

  أن:للمستأنِف ميكن فإنه قرار اللجنة الفنية،  التقييس ديريةم إذا دعمت ٤-٣-١٠
  .التقييس ديريةم بقرار يقبلأ) 

 يستأنف ضد القرار.ب) 
  التقييس ديريةماالستئناف ضد قرار  ٤-١٠
  .٤-٣-١٠فقط عن البند  التقييس ديريةماالستئناف ضد قرار ميكن أن ينشأ  ١-٤-١٠
  .ويوثق ية التقييسرمديإىل  ةمع نسخمدير النظام جيب أن يسلم االستئناف إىل  ٢-٤-١٠
يبلغ جيب أن يوم كما و ٣٠خالل نظام المدير قرار من قبل الاختاذ واالستئناف  دراسة جيب أن يتم ٣-٤-١٠

  املتخذ.مديريه التقييس بالقرار 
  أن:للمستأنِف ميكن ، فإنه التقييسمديرية قرار نظام ال ديرم إذا دعم ٤-٤-١٠

  .نظامالمدير  بقرار أ) يقبل
 ضد القرار. يستأنفب) 
  نظام الضد قرار مدير  االستئناف ٥- ١٠
  :من التايل اًواحد نظامال مديرضد قرار  االستئناف يكون ميكن أن ١- ٥- ١٠
 . الس باعتماد مواصفة قياسية أو وثيقة تقييسية أردنيةضد قرار أصلي من  استئنافأ) 

  .٤-٤-١٠ دنتج عن البن استئنافب) 
  .مدير النظام ويوثقإىل  ةمع نسخرئيس جملس اإلدارة إىل  االستئنافجيب أن يسلم  ٢-٥-١٠
  .نظامال ديرمأن يبلغ قراره إىل و. جملس اإلدارةقرار من قبل الاختاذ و االستئنافتم دراسة تجيب أن  ٣-٥-١٠
وميكن لسكرتري اللجنة املضي بأعمال إصدار  ائياً جلميع األطراف وعليهم االلتزام به.لس ايعترب قرار  ٤- ٥- ١٠

  املواصفة القياسية أو الوثيقة التقييسية األردنية.
  
  



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ٢٢/٣٢   

  حقوق الطبع والنشر - ١١
والوثائق القياسية واصفات امل، تشمل معينة وثيقة تقييسية/قياسيةخمتلفة لصياغة مواصفة  مراجعيتم استخدام  ١-١١

  .يةأوراق حبث أو لشركاتا مواصفات أو وطنيةاليت ميكن أن تكون دولية، إقليمية أو  التقييسية
 على مواصفات تستندو والنشرحممية حبقوق الطبع  األردنية والوثائق التقييسية املواصفات القياسية األردنيةإن  ٢-١١

قليمية (مثل املواصفات إ أو وثائق تقييسية أو مواصفات ييسي)اآليزو أو اإلدولية (مثل  أو وثائق تقييسية قياسية
مواصفات وطنية مثل ( أو وثائق تقييسية قياسية العربية) أو مواصفات القياسيةاألوروبية أو املواصفات القياسية 

هلذه محاية حقوق الطبع والنشر وتقع مسؤولية  .الربيطانية) القياسية ملواصفات، وااملوادو للفحصاجلمعية األمريكية 
  ردن.يف األعلى مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية املواصفات والوثائق التقييسية 

مالكي مسؤولية التأكد من هم على عاتققع ي وثائق معينه فإنهلاجلهات مثلني عن امل وأشخاص االعند تقدمي  ٣-١١
  يف تقدمي تلك الوثائق. وأحقيتهمحقوق الطبع والنشر 

فقط باستخدام الوسائل االلكترونية  األردنيةوالوثائق التقييسية لمواصفات القياسية ل بالتداول اانـييسمح  ٤-١١
على الرغم من  اللجان الفنية واللجان الفرعية، بإشراف األردنيةوالوثائق التقييسية املواصفات القياسية تطوير لغايات 

  تتمتع حبماية حقوق الطبع وخاضعة لشروط إعادة الطبع والنشر. األردنية والوثائق التقييسيةاملواصفات القياسية بقاء 
نشرها على الشبكة  وصدارات جتارية وال يسمح بنسخها أهي إمؤسسة املواصفات واملقاييس إن إصدارات  ٥-١١
  من املؤسسة. ترونية بدون تصريحااللك

واصفات واملقاييس بني مؤسسة امل ،حتت ظروف معينة ،حقوق الطبع فيمكن مشاركة ،قطاعية اتفاقية فنية وجود يف حالمالحظة: 

  .و القطاع ذي العالقةأاالحتاد  أو وبني اموعة
مؤسسة املواصفات  زامية فإنإلاللجنة الفنية يف وثائق أعضاء من مت إعدادها من قبل  مادةعندما يتم تضمني  ٦-١١

مت  لوثائق نشرالو طبعالحقوق  إن بالشكل الذي قدمت به.صدارها إإعادة ب معدي هذه املادة واملقاييس حتتفظ حبق
نه أجيب إعالم أعضاء اللجنة الفنية  ؤسسة.امللدى  حصرياًتكون مسجلة صدارها من عملية تطوير املواصفات نفسها إ

ال أن ذلك ال خيوهلم إ األردنيةأو الوثيقة التقييسية املواصفة القياسية بالرغم من مشاركتهم يف وضع جزء من حمتوى 
أي  الدفاع عنكما ال جيوز هلم املطالبة بأي حقوق للملكية الفكرية أو ، ؤسسةاملبدون إذن مسبق من  النشر حمتويا
  عالقة.حقوق ذات 

  



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

٢٣/٣٢   

  براءات االختراع - ١٢
مغطاة حبقوق براءة مواضيع وثيقة تقييسية تشمل /سباب فنية تربر إعداد مواصفة قياسيةأهناك  تإذا كان ١-١٢

  جراءات التالية:اإل اتباعفيجب ضمن حقوق براءة االختراع تغطيتها  يف انتظار معلقةو أ االختراع
اختراع  ةحقوق براءىل وجود إلفت نظر اللجنة بوثيقة تقييسية /مواصفة قياسية عدادإل املقترحةجيب أن تقوم اجلهة أ) 

 .املشروع املقترح يفموضوع على أي تؤثر  معلّقةأو حقوق براءة اختراع 
تلك بسؤال مالك حقوق براءة االختراع أو  املقترحةوم اجلهة تقن أفيجب  ،إذا مت قبول املقترح ألسباب فنيةب) 
مقبولة ومربرة ذا كانت احلقوق إ ،فيما لو كان على استعداد للتفاوض للحصول على التراخيص الوطنية املعلّقة

جل تلك التراخيص أذا كان مالك حقوق براءة االختراع غري مستعد للتفاوض من إحكام، وومطبقة للشروط واأل
 .ؤسسة إلعادة تقييمهاملىل إاملقترح م إعادة تتف

 ؤسسة.امليتم ترك املفاوضات للجهات املعنية ويتم التنفيذ خارج  ج)
أردنية ثيقة تقييسية و وأ اللجنة الفرعية مشارك يف إعداد مواصفة قياسيةجيب أن يقوم أي عضو يف اللجنة الفنية أو د) 

ي أؤثر على تمعلّقة ميكن أن اختراع  ةاختراع أو أي حقوق براء ةىل وجود أي حقوق براءإبلفت نظر اللجنة 
 .الوثيقةلتبقى اللجنة على علم ا خالل مراحل تطور  ،األردنية تقييسيةالوثيقة الو أاملواصفة القياسية  يفموضوع 

باختاذ القرار يف الطريقة اليت سيتم تضمني العبارة اخلاصة حبقوق براءة االختراع أو حقوق براءة  املؤسسةتقوم 
أو اعتماد تكنولوجيا  ،ب) ١- ١٢واليت مت أخذها من مالك حقوق براءة االختراع كما هو يف البند املعلّقة االختراع 

 .األردنية تقييسيةالوثيقة الو أاملواصفة القياسية بديلة مناسبة  ميكن تضمينها داخل 
على املعلومات اليت مت ي براءة اختراع بناًء أجنة الفنية أو الفرعية بعدم تسجيل لجيب أن يتعهد أي عضو يف ال )ـه

 اللجنة. نشاطاتا خالل همجع
لعبارات اخلاصة جبميع حقوق قبل استالم اأردنية أو أي وثيقة تقييسية مواصفة قياسية جيب أن ال تصدر أي  ٢-١٢
، وجيب تضمني ذلك ؤسسةاملخذ اإلذن من أ إال إذا مت من مالكيها املعلّقةاالختراع  ةاالختراع أو حقوق براء ةبراء

  .األردنية الوثيقة التقييسية أواملواصفة القياسية يف مقدمة 
ؤسسة أن يتم البحث عن براءات االختراع ولكنها تتوقع أن يقوم مجيع املشاركني يف عملية املال تشترط  ٣-١٢

املواصفات ذات عالقة بتلك معلّقة اختراع  ةو حقوق براءأاختراع  ةراءتطوير املواصفات بلفت النظر ألي حقوق ب
 ال تكون مديرية التقييس مسؤولة عن حتديد مجيع تلك احلقوقجيب أن و لتكون اللجنة على علم ا. القياسية األردنية

  .هاأو جزء من



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ٢٤/٣٢   

هذا الترخيص مبوجب حقوق براءات الوثيقة التقييسية أن أو  املواصفة القياسية األردنية نشرإذا تبين بعد  ٤-١٢
شروط ال يتم احلصول عليه حتت و األردنيةالوثيقة التقييسية أو املواصفة القياسية شمولة يف م مواضيعاالختراع يغطي 

  ملزيد من الدراسة. املعنيةإىل اللجنة  اتم إعادتأن  فيجبمربرة وغري متييزية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

٢٥/٣٢   

  أ ـامللحق 
  )تقييسي(

  يـّللعمل الفن مدونة السلوك

لة يف اللجان الفنية أو اللجان الفرعية أو جمموعات العمل املشكّكل عضو مت اختياره للمشاركة  طبق هذه املدونة علىت
. مت وضع هذه املدونة بناًء على األدلة املواصفات واملقاييس ؤسسةممظلة  حتت املواصفات القياسية األردنيةإلصدار 

  الدولية وهي غري قابلة للتفاوض.
  يـللعمل الفن مدونة السلوك

. نوافق على هذه املدونة /الوثائق التقييسيةاملواصفات القياسية األردنية تطويرمسؤولية املشاركة يف  نقدراللجان الفنية األعضاء يف حنن، 
ووفقاً للقواعد الواردة ، لوثائق التقييسيةوا القياسية األردنية الة من قبل مجيع األعضاء يف عملية تطوير املواصفاتلدعم املشاركة الفع

  أدناه:

  الوصف  القاعدة

العمل من أجل الفائدة النهائية للمجتمع 
  الوطنـي

يهدف لتحقيق  األردنيةوالوثائق التقييسية املواصفات القياسية تطوير ندرك أن 
شركة أو جهة الفائدة النهائية للمجتمع الوطنـي، وهو فوق مصاحل أي فرد أو 

  ممثّلة.
من خالل االنفتاح والشفافية  االتفاق العامنتمسك مببادئ العملية املبنية على   دعم االتفاق العام 

يف التفاق العام ل تعارف عليها دولياًوالتوازن واحترام كل عضو، وفقاً للمبادئ امل
  .األردنيةوالوثائق التقييسية املواصفات القياسية تطوير 

 تطويرلضمان مشتركة وواضحة وهدف وأجندة وخطة عمل  بتطوير غايةنلتزم   املوافقة على هدف وجمال واضحني
واحلفاظ عليها ضمن جدول  األردنيةوالوثائق التقييسية املواصفات القياسية 
  زمنـي حمدد وفعال.

والوثائق التقييسية  للمواصفات القياسية االحترافية ثقافةنلتزم باحترام اآلخرين وال  احترام اآلخرين خالل االجتماع
، ونلتزم حبضور االجتماعات مستعدين بشكلِ كاملِ وواف،  كما نلتزم األردنية
  قواعد املشاركة. بدعم

تطوير نوافق على األدوار واملسؤوليات اخلاصة بنا، ونشارك بفعالية يف عملية   املشاركة الفعالة
مع  بالتشاور م . نلتزوالوثائق التقييسيةاألردنية املواصفات القياسية مشاريع 
  اليت منثلها لضمان التكامل والتمثيل الصحيح هلا. اجلهات

نتصرف بشفافية باإلعالن عن أي تضارب يف املصاحل، ونزيل أي تعارض حمتمل   اإلعالن عن املصاحل ذات العالقة
، لتسهيل حل املصاحل التنافسية يف عملية واضحة ملموس أو حقيقي يف املصاحلأو 



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ٢٦/٣٢   

  .العام االتفاقومهيكلة تشكل األساس للعملية التقييسية املبنية على 
عمليات  ندعم وقت حمدد لضمان احلل السريع،حندد القضايا والنـزاعات يف   تصعيد وحل القضاياال

  التصعيد وحل النـزاعات املتفق عليها.
واجتهاد وعناية، ونلزم أنفسنا بأن محاية مصاحل املستهلك، كما  بإمياننتصرف   يـالقانونالتصرف األخالقي و

نعزز ثقافة التصرف العادل  وردت يف قانون محاية املستهلك، ذات أمهية قصوى.
املخل للقانون والقضايا ونشجع التبليغ عن التصرف غري األخالقي  واألخالقي

  اليت تضر املؤسسة ومسعتها.
، نوافق ونشجع يف مجيع األوقات هذه املدونةمع نشجع بشكل فعاّل املطابقة   هذه املدونةدعم 

هلذه  واملخلّغري املالئم للتعامل مع التصرف الضعيف البدء باختاذ إجراء سريع 
  املدونة.

   
  ورقمها:الفرعية /اسم اللجنة الفنية

 

  اجلهة املمثلة:                                             اسم العضو:  
  

  التاريخ                 :                                   توقيعال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

٢٧/٣٢   

  

  ب ـامللحق 
  )إعالمي(

  والوثائق التقييسية املواصفات القياسية كيفية كتابة
  

  عام ١ –ب 
 واضحة ودقيقة وقابلة للفهم من قبل املستخدم.ووثائق تقييسية يوضح هذا امللحق طريقة كتابة مواصفات قياسية 

قواعد هيكلة وصياغة املواصفات القياسية األردنية للحصول على املزيد من  :٢، اجلزء ٢-١انظر اإلرشادات األردنية 
  والقواعد التحريرية.التفاصيل اخلاصة بالصياغة 

  

  كتابة لغة بسيطة ١-ب
  

خذ بعني االعتبار استخدام لغة بسيطة إليصال الرسالة إىل األمع والوثائق التقييسية  تتم كتابة املواصفات القياسية
  :كالتايل ومساعدته على اختاذ اإلجراء املناسبالقارئ 

  .واضحة األساسيةأن تكون الرسالة  أ)
  مكان القارئ. كاتب املواصفة نفسهضع ب) أن ي

  دة.، حبيث تعطي اجلملة فكرة واحوجتنب اجلمل الطويلة قصرية مجل أن يتم استخدام ج)
  ي للمعلوم حيثما كان مستطاعاً.ـم املبنااستخدأن يتم  د)

  جتنب حتويل األفعال إىل أمساء.و كلمات بسيطة وقصرية الدقة حبيث يتم استخدام هـ)
قدر م القوائم ااستخد باإلضافة إىل م نقاط أكثر، وفواصل وأقواس أقلااستخدول الكلمات حبذر يشكأن يتم ت و)

  .املستطاع
  ي.ـالصياغة بشكل إجيابز) أن تكون 

  وثيقة.ال إعطاء اهتماماً خاصاً ال ح) أن يتم
  قدر املستطاع والتقليل من استخدام اللغة االصطالحية. م اللغة املستخدمة يومياًااستخدأن يتم  ط)
  م لغة ضمنية قدر املستطاع.ااستخدأن يتم  ي)
  ص.للتلخي ملناسبةأبسط الكلمات اأن يتم استخدام  ك)

  

  
  



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ٢٨/٣٢   

  والوثائق التقييسية املكونات األساسية للمواصفات القياسية ٣-ب
  العنوان ١-٣-ب

  جيب أن يكون العنوان دقيق وواضح، ميكن أن حيتوي على العناصر التالية:
 عنصر تقدميي.أ) 

 عنصر رئيسي.ب) 
 عنصر تكميلي.ج) 
  قائمة احملتويات ٢-٣-ب

  صفحات. ١٠ من أكثرتعترب قائمة احملتويات اختيارية، وكقاعدة عامة تكون مفيدة يف الوثائق اليت حتتوي 
  املقدمة ٣-٣-ب

 املؤسسة وحيتوي على معلومات عنهاتعترب املقدمة جزءاً أساسياً يف كل وثيقة، وتتضمن جزء عام (يتم إعداده من قبل 
  بشكل عام)، وجزء خاص بالوثيقة نفسها. أو الوثائق التقييسية وعن املواصفات القياسية األردنية

  املدخل ٤-٣-ب
أو  يف الوثيقة. ميكن أن يوضح املدخل حمتويات املواصفة القياسيةيعترب املدخل جزءاً اختيارياً ولكن يفضل تضمينه 

ي ـإذا كانت تلبما تحديدويعطي معلومات عن احلاجة هلا. ميكن أن يساعد املستخدمني ل الوثيقة التقييسية
  احتياجام. 

  .أو الوثيقة التقييسية حتد من استخدام املواصفة القياسيةأو تصرحيات ال يتم تضمني عبارات 
  اال ٥-٣-ب

(مثالً: هذه املواصفة القياسية األردنية  أو االوثيقة التقييسية اال إلزامياً ويوضح اهلدف من املواصفة القياسيةبند يعترب 
  حتدد، توضح، تعطي إرشادات،  تعرف مصطلحات، ..، إخل).

  متطلبات.يفضل تضمني عبارات على شكل سلسلة من احلقائق املوضوعية، مع عدم استخدام أي 
  املراجع التقييسية ٦-٣-ب

 القياسية ، ويدرج املراجع التقييسية اليت ال ميكن االستغناء عنها عند تطبيق املواصفةاًبند املراجع التقيسية اختياري يعترب
أو االوثيقة التقييسية كانت اإلحالة يف نص املواصفة القياسية اذا  التقييسيةتأريخ املراجع  يتم، الوثيقة التقييسيةأو 

  .من هذا املرجع جدول ..... اخلأو  شكل، أو ،فرعيبند أو  ،بنداىل  حالةمتت اإلمؤرخة أو إذا 
  املصطلحات والتعاريف ٧-٣-ب

أو الوثيقة القياسية ي كلمات حمددة واردة يف نص املواصفةـيوضح معان اً،اختياري املصطلحات والتعاريف يعترب بند
ال يكون بصيغة متطلب  نأوجيب  ،ينما وردأ، والتعريف هو مجلة مفردة ميكن أن يتم استبدال املصطلح ا التقييسية

  أو حيتوي على متطلب معني.



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

٢٩/٣٢   

  
  
  
  البنود ٨-٣-ب

، وهو اجلزء الذي يدل أو وثيقة تقييسية قياسية تشكل البنود الرئيسية والفرعية اجلزء الرئيسي من أي مواصفة
ترقيم البنود والبنود الفرعية للمساعدة يتم  .أو الوثيقة التقييسية القياسية حيتاجه لتطبيق تلك املواصفةستخدم على ما امل

  .أو الوثيقة التقييسية جزاء الرئيسية من املواصفة القياسيةإىل األيف اإلحالة 
  .ى أخرـمعن أي ي توصية أوـوتلك اليت تعن متطلّبي ـالبنود اليت تعن متييز ،يف مجيع البنودينبغي، 

  ي البنود:ـاستخدام الكلمات التالية للتمييز بني معانيتم  
 .جيب أن ال: جيب، تطلباتامل

 .ينبغي، ينبغي أن الالتوصيات: 
 يسمح، ليس من الضروري.: سماحيةال
  مكانية والقدرة: ميكن، ال ميكن.اإل

أو  القياسية فهم أو حتسني استخدام املواصفة  زيادةإىلاملالحظات واألمثلة إلعطاء معلومات إضافية دف تستخدم 
  ضمن املالحظات أو األمثلة. متطلّبأي  يتم وضع. ال الوثيقة التقييسية

   .من تكرار جزء كبري من النص ىل وثيقة معينة بدالًإاإلحالة  يضاًأميكنك 
  اجلداول واألشكال ٩-٣-ب

  :أدناه موضحجيب أن حتتوي اجلداول واألشكال على رموز وعناوين كما هو 
  

   األبعاد والنوع ـ ١ ب ـ اجلدول

 البعد
 النوع

  أ
 سم

  ب
 مم

  ج
  م

  ١٥  ٢٢  ١٥ الطول

  
  شكال تتبع نفس القواعد كتلك اخلاصة باملالحظات يف النص.املالحظات املستخدمة يف اجلداول واأل

  



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ٣٠/٣٢   

 اتاألبعاد باملليمتر                                                                                         

  
   املفتاح

  ساق عمود دوران املخرطة ١
  رأس مسمار مصمت ٢

تتمدد جيب أن يصمم عمود دوران املخرطة حبيث تتشوه اية املسمار املصمت أثناء التركيب، ومن املمكن أن 
  الساق.

  . A رأس مسمار من النوع ١-ب يوضح الشكلمالحظة: 
  جيب تفريز مساحة القطع. أ

  يكون رأس عمود دوران املخرطة عادة مطلياً بالكروم.ب
  مسمار مصمتـ  ١ ـ بالشكل 

  

  رياضيةاملعادالت ال ١٠-٣-ب
قيم ترم يتي الرموز الواردة يف املعادلة يف قائمة تندرج حتتها. ـتوضيح معانوي للوحدات، ـستخدام النظام الدولام يت

  ذا دعت احلاجة لذلك.إرقام موضوعة بني قوسني أباستخدام  بالتتابع خالل النص تاملعادال
  املالحق ١١-٣-ب

طريقة مستخدم. ميكن أن تكون املالحق تقييسية (على سبيل املثال، لتستخدم املالحق إلعطاء معلومات إضافية ل
أو االوثيقة  القياسية (معلومات إضافية تكمل فهم املواصفة ةالفحص اليت جيب على املستخدم اتباعها)، أو إعالمي

  ).التقييسية
  كأول ملحق. أامللحق  حبيث يتم ترتيب جبدية مثال: (أ، ب، ج، ....)يتم ترميز املالحق باألحرف األ

  املراجع الببليوغرافية ١٢-٣-ب
  .ضمن ملحق خاص باملراجع الببليوغرافية القياسية ملستخدم املواصفة عامةإدراج الوثائق اليت تعطي معلومات  يتم
  



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
 

٣١/٣٢   

ج ـامللحق   
)إعالمي(  

 املراجع الببليوغرافية
 

مبادئ التقييس. ـالقياسية  لمواصفاتالقياسية ل واصفةاملالقياسية الربيطانية صفر، املواصفة  -   

  : قواعد هيكلة وصياغة املواصفات القياسية الدولية.٢اإليزو/آييسي، اجلزء إرشادات  - 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٠١٨م ق أ صفر/
  

 ٣٢/٣٢   

  املراجع 
  فريقيا.أ: تطوير املواصفات القياسية جلنوب ١، اجلزء ١/٢٠١٢-١املواصفة القياسية الوطنية جلنوب افريقيا  - 
  واملقاييس.جراءات اخلاصة مبديرية التقييس يف مؤسسة املواصفات اإل - 
  املواصفات القياسية. كتابة بكيفية واخلاصة الوثيقة الصادرة عن املنظمة الدولية للتقييس - 
  


