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 زينب مصطفى العماوي اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة:  0 رقم المجنة الفنية: زلةاالمواد الع المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 هندسة كيميائية  .1

ـ التطبيق القياسي ـــالعازلة ـ المواد
لتحديد المقاومة الحرارية للمواد 

السائبة المالئة المستخدمة في عزل 
 المباني

 مراجعة
 ASTM C687 – 18 - مراجعة دورية :23/312 2/3126 3::9:6/2م ق أ 

 مشروع نهائي

ع ن/ نسخة 

 اولى

تم ارسالها لقسم 

الفحص لغايات 

  الفحص

 هندسة كيميائية  .2
ألواح البيراليت  ـــــد العازلة الموا

 العازلة للحرارة
 مراجعة

 :928/311م ق أ 
 ASTM C728-17a 4 مراجعة دورية :22/312 :3/312

 
 تعديل

 هندسة كيميائية  .3

حصائر األلياف  ــالمواد العازلة ــ
الزجاجية المطلية باإلسفلت 

والمستخدمة كطبقة تهوية تحتية في 
 التسقيف

 مراجعة 
 5::2/::7م ق أ 

 2 مراجعة دورية :23/312 :7/312
 

BS 6515:1984 

 

 تعديل

المواد  – البيراليت ـــــالمواد العازلة  هندسة كيميائية  .4
 السائبة العازلة

 مراجعة
 :929/311م ق أ 

 تعديل ASTM C549 - 18 3 مراجعة دورية :23/312 :5/312

 ( أو تبني.نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **
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 م. مرام العوران اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 1رقم المجنة الفنية: مواد البناء المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1.  
صناعات 
 هندسية

:التعاريف ،  1 جير البناء الجزء
 والمواصفات ، ومعايير المطابقة

 مراجعة )تعديل(
 م ق أ

10031-1/2007 
  EN 459-1:2015 2 مراجعة دورية 2019 2019

2.  
صناعات 
 هندسية

 - 2 لجنة فنية 2019 2019 اعداد طرق الفحص: 2جير البناء الجزء 
EN 459-
2:2010 

3.  
صناعات 
 هندسية

 الجبس الصناعي –الجبس 

 عديل(مراجعة )ت
 م ق أ

488/1992 
 

 3 مراجعة دورية 2019 2019

ASTM 
C 28 

+ 
BS 

1191-1 

BS EN 
13279-
1:2008 
BS EN 
13279-
2:2014 

ASTM C22 

4.  
صناعات 
 هندسية

 االسمنت االبيض –االسمنت 

 مراجعة )تعديل(
 م ق أ

115/2010 
 

 1 مراجعة دورية 2019 2019
JS 30-1 

 488خليجية 
CD 
 

5.  
صناعات 
 هندسية

طرق فحص جبس البناء  -س الجب
 الحاوي على نصف جزيء ماء

 مراجعة )تعديل(
 م ق أ

 ASTM C 4 مراجعة دورية 2019 2019
471+C472 

- 
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487/1993   
+ 

BS EN 13279-1 

6.  
صناعات 
 هندسية

طريقة تحديد درجة  –االسمنت 
 بياض االسمنت البورتالندي االبيض

 مراجعة )تعديل(
 م ق أ

1682/2005 
 

اجعة دوريةمر  2019 2019  - 1122 سورية 2 

7.  
صناعات 
 هندسية

: تعيين  11الجزء  -االسمنت 
المساحة السطحية النوعية للمواد 

الصلبة بواسطة إمتزاز الغاز باستخدام 
 BET طريقة

 سحب
 م ق أ

1470-11/2001 
 done سحب 5 مراجعة دورية 2019 2019

8.  
صناعات 
 هندسية

 للخرسانة المتطاير الرماد
 والمواصفات عاريف،الت :1 الجزء

 المطابقة ومعايير

 تعديل
 م ق أ

10030-1/2007 
 

 EN 450-1:2005 EN 450:2012 5 مراجعة دورية 2019 2019

9.  
صناعات 
 هندسية

  EN 15743:2010 6 - 2019 2019 اعداد اإلسـمنت عالي المقاومة للكبريتات.

11.  
صناعات 
 هندسية

الخصائص الجيومترية  اتصو فح
 تقييم الجزء الناعم :9، الجزء للركام

 فحص أزرق المثيلين. ـــــــــ

 تعديل
 م ق أ

1677-9/2005 
  EN 933-9:2009 6 مراجعة دورية 2019 2019

دوريةمراجعة  2019 2019 تعديلتحديد المساحة السطحية النوعية صناعات   .11  7 ISO 9277:2010  
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للمواد الصلبة بواسطة امتزاز الغاز  هندسية
 (.1 (BET) باستخدام طريقة

 م ق أ
1678/2005 

12.  
صناعات 
 هندسية

الخصائص القياسية لحجر الكوارتز 
 المقصوص بأبعاد

 7 - 2019 2019 اعداد

ASTM 
C616/C616M-

15 Standard 
Specification 
for Quartz-

Based 
Dimension 

Stone 
 

 

13.  
صناعات 
 هندسية

 ركاملل القياسية مواصفاتال
 الخرسانة في المستخدم

 تعديل
 م ق أ

2065/2017 
 5 مراجعة دورية 2019 2019

ASTM C33 / 
C33M - 18 

 
 

14.  
صناعات 
 هندسية

الركام خفيف الوزن المستخدم في 
 قطع البناء الخرسانية

 تعديل
 م ق أ

948/2016 
 

 5 مراجعة دورية 2019 2019
ASTM C331 / 
C331M - 17 

 

15.  
ناعات ص

 هندسية
الجزء الثاني : تقييم  –االسمنت 

 المطابقة
 مراجعة )تبني(

30-2/2001 
 EN 197-2:2014 done 1 مراجعة دورية 2019 2019

16.  
صناعات 
 هندسية

التركيب والمواصفات  -اإلسمنت 
ومعايير المطابقة لإلسمنت الخاص 

 مراجعة )تعديل(
10057/2007 

 EN 14216:2015 done 1 مراجعة دورية 2019 2019

https://www.astm.org/Standards/C616.htm
https://www.astm.org/Standards/C616.htm
https://www.astm.org/Standards/C616.htm
https://www.astm.org/Standards/C616.htm
https://www.astm.org/Standards/C616.htm
https://www.astm.org/Standards/C616.htm
https://www.astm.org/Standards/C616.htm
https://www.astm.org/Standards/C616.htm
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 ذي الحرارة المنخفضة جدا

17.  
صناعات 
 هندسية

طرق فحص اإلسمنت  -اإلسمنت 
 : تحديد القوة 1الجزء 

 مراجعة )تبني(
1470-1/2005 

 EN 196-1:2016 done 1 مراجعة دورية 2019 2019

18.  
صناعات 
 هندسية

طرق فحص اإلسمنت  -اإلسمنت 
: التحليل الكيميائي  2الجزء 

 لإلسمنت

 بني(مراجعة )ت
1470-2/2005 

 EN 196-2:2013 done 1 مراجعة دورية 2019 2019

19.  
صناعات 
 هندسية

طرق فحص اإلسمنت  -اإلسمنت 
: تحديد زمن الشك وثبات  3الجزء 

 الحجم

 مراجعة )تبني(
1470-3/2005 

 
 EN 196-3:2016 done 1 مراجعة دورية 2019 2019

21.  
صناعات 
 هندسية

طرق فحص اإلسمنت  -اإلسمنت 
: فحص البوزوالنية  5زء الج

 لإلسمنت البوزوالني

 مراجعة )تبني(
1470-5/2005 

 
 EN 196-5:2011 done 1 مراجعة دورية 2019 2019

21.   
طرق فحص اإلسمنت  -اإلسمنت 

 EN 196-4:2007 done 1 مراجعة دورية 2019 2019 اصدار اول )تبني( تحديد كمية المكونات:  4الجزء 

22.  
صناعات 
 هندسية

طرق فحص ااإلسمنت  -اإلسمنت
: طرق اخذ وتحضير عينات  7الجزء 

 اإلسمنت

 بني(تمراجعة )
1470-7/2005 

 
 EN 196-7:2007 done 1 مراجعة دورية 2019 2019

23.  
صناعات 
 هندسية

طرق فحص االسمنت  -االسمنت 
 : تحديد النعومة 6الجزء 

 

6-1470/2005 
 مراجعة )تبني(

 EN 196-6: 2010 done 1 مراجعة دورية 2019 2019

 EN 196-8: 2010 done 1 مراجعة دورية 2019 2019 1470/2005-8طرق فحص االسمنت  -االسمنت صناعات   .24
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طريقة  -: حرارة االماهة 8الجزء  هندسية
 المحلول

 مراجعة )تبني(

25.  
صناعات 
 هندسية

طرق فحص االسمنت  -االسمنت 
الطريقة  -: حرارة االماهة 9الجزء 

 شبه معزولة الحرارة

9-1470/2005 
 مراجعة )تبني(

 EN 196-9: 2010 done 1 مراجعة دورية 2019 2019

26.  
صناعات 
 هندسية

طرق فحص اإلسمنت  -اإلسمنت 
: تحديد محتوى الكلوريد  21الجزء 

وثاني أكسيد الكربون والقلويات في 
 اإلسمنت

21-1470/2005 
 سحب

 EN 196-21 done 1 مراجعة دورية 2019 2019

27.  
صناعات 

 سيةهند

طرق فحص اإلسمنت  -اإلسمنت 
تحديد محتوى الكروم :  10الجزء 

(VI القابل للذوبان في الماء من )
 .سمنتاال

 EN 196-10: 2016 done 1 مراجعة دورية 2019 2019 اصدار اول )تبني(

28.  
صناعات 
 هندسية

الخصائص القياسية لحجر الترافرتين 
ةاللجنة الفني 2019 2019 اعداد المقصوص بابعاد  1 

ASTM 
C1527 / 

C1527M - 
11(2018) 

 

done 

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **
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 م. كموديا الزيادين سكرتير المجنة الفنية: 4 رقم المجنة الفنية: زيوت التزييت المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

الهندسة  .0
 الكيميائية

ائل االصطناعية الكوابح ــــ السو 
 الخاصة بالكوابح

 مراجعة
 م ق أ

466/9114 
مراجعة  8/9109 5/9107

 - دورية

ISO 

4925:2005 

(reviewed 

and 

confirmed 

in 2014) 

تم البدء بالمشروع 

وهى حالياً في 

مرحلة المشروع 

 النهائي

الهندسة  .9
 الكيميائية

الكوابح ــــ موائع المكابح ذات 
 ISO 0 المجنة الفنية 0/9191 8/9109 ار أولإصد األساس البترولي

7308:1987 
 

الهندسة  .3
 مراجعة شحوم التزليق ـــالشحوم ـ الكيميائية

مراجعة  5/9191 8/9109 959/0997
 0 دورية

ISO 

12924:2010 

DIN 

51825:2004 

ASTM 

D4950:2014 

SAE 

J310:2005 

 

 (.تثبيت، سحب، تعديل)إعداد، تبني، تعديل فني منفصل، تصحيح مطبعي منفصل(أو مراجعة ) )إعداد، تبني(لإصدار أو نوع العممية:  *
 .التخطيط لعمميات التقييسمن إجراء   SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة األولوية : كما هو موضح في نموذج **
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 م. كموديا الزيادين سكرتير المجنة الفنية: 4 رقم المجنة الفنية: زيوت التزييت المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

الهندسة  .4
 الكيميائية

الشحومات ـــــ تصنيف قوامية 
 شحوم التزليق

 مراجعة
 0 عة دوريةمراج 5/9191 8/9109 571/0988

ISO 12924:2010 

DIN 51825:2004 

ASTM 

D4950:2014 

SAE J310:2005 

 

الهندسة  .5
 الكيميائية

سائل ناقل الحركة  ـــزيوت التزييت ـ
 األوتوماتيكي

 مراجعة
-JASO m 9 مراجعة دورية 8/9191 00/9109 0490/9100

315:2004 
 

6. 
الهندسة 
 الكيميائية

ت الزيو  ــــالزيوت المعدنية 
 الهيدروليكية

 مراجعة
476/9113 09/9109 9/9191 

  مراجعة دورية
+ 

 طمب خارجي 
9 

ISO 11158:2009 

ASTM 

D6185:2016 
 

 (.تثبيت، سحب، تعديل)إعداد، تبني، تعديل فني منفصل، تصحيح مطبعي منفصل(أو مراجعة ) )إعداد، تبني(لإصدار أو نوع العممية:  *
 .التخطيط لعمميات التقييسمن إجراء   SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة موذجاألولوية : كما هو موضح في ن **
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 اويـــــزينب العم    اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: (6)     رقم المجنة الفنية: البترول ومشتقاته المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 يةهندسة كيميائ 1
 وقود الطائرات التوربينية

Jet A1 

 مراجعة
م ق أ 

99/5005 
 2 مراجعة دورية 5029 25/5027

ASTM D1655 
– 18b 

تم مناقشة الردود ووجود 
تعديالت فنية بعد عرضها 
على اللجنة الفنية وحاليا ع 
د تم فحصها سيتم تعديل 

مالحظات الفاحص 
 وتحويلها  مشروع تصويت

 هندسة كيميائية 2

لت ـــــــ الخصائص القياسية اإلسف
لإلسفلت المصنَّف حسب درجة 
الغرز المستخدم في الرصفات 

 اإلسفلتية

 مراجعة
م ق أ 

625/2989 
 2 مراجعة دورية 4/5029 8/5027

 
ASTM 

D946/D946M-
15 

 

DONE  
JS 612-2019 

 هندسة كيميائية 3

للقاعدة الفنية الخاصة  5ديل تع
االشتراطات  –ببنزين المركبات 

 وطرق الفحص
 الخاص بالضغط البخاري للبنزين

 م ق أ
264/5028 

25/5028 7/5029 
طلب من 

شركة 
 المناصير

2 -- DONE 

 هندسة كيميائية 4
الوقود  -البترول ومشتقاته

 5029 22/5025 اصدار ألول مرة الصناعي الناتج من اإلطارات
هيئة تنظيم 
قطاع الطاقة 

 والمعادن
5 

بىبء ػلى دراسبث وتبئج 

تحليل ػيىبث للوقود 

 الصىبػي

ببألصل الطلب كبن مقدمب مه 

وزارة الطبقت والثروة 

 المؼدويت

وتم وقل اللجىت كبملت الى 

هيئت تىظيم قطبع الطبقت 

 والمؼبدن

https://www.astm.org/Standards/D946.htm
https://www.astm.org/Standards/D946.htm
https://www.astm.org/Standards/D946.htm
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 هندسة كيميائية 5
الوقود  -البترول ومشتقاته

 الصناعي الناتج من زيوت التزييت
 5/5029 اصدار ألول مرة

5029 
-ASTM D 6448 5 اللجنة الفنية

2016 
 تبىي

 هندسة كيميائية 6
 وقود الطائرات الحربية النفاثة نوع

JP8 5028 اصدار ألول مرة 
5029 

-MIL-DTL 2 استبيان

83133H 

 تبىي/ ع د

 

  5/5028 اصدار ألول مرة روح النفط األبيض/مذيب نفطي هندسة كيميائية 7

0202 
 - ASTM D235 4 استبيان

02(2012) 
 تبىي

 المضافات البترولية هندسة كيميائية 8
 مراجعة
م ق أ 

2664/5005 
6/5028 

 

0202 
  3 مراجعة دورية

 

سيتم البحث ػه مراجغ 

 ببلتؼبون  مغ اللجىت الفىيت

 

 

 زيوت الوقود –ومشتقاته البترول  هندسة كيميائية 9

 مراجعة
م ق أ 

296/5005 
 

9/5028 

 

استبيان +  0202
مصفاة 
 البترول

3 
BS 2869/2017 

ASTM D396 – 

18a 

 

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 والنماذج المرفقة. لعمميات التقييس األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط **

 



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (1029)لعام  والقواعد الفنية األردنية األردنية خطة عمل المواصفات القياسية

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 الحارث الشبولم.  اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 7رقم المجنة الفنية: المركبات المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 
ية و الهندسة الميكانيك

 وتىترونكسهندسة األ

و ددؽات السقارات و  تمواصػة ققادقة لدرما

 الشاحـات
 11/19/9112 1/2/9112 اعداد

 درادة فـقة

 
   

2 
ية و الهندسة الميكانيك

 هندسة األوتىترونكس
 11/19/9112 1/2/9112 1121/1221 بفا اخلاصة والؼاررات ادلركبات إرارات - ادلركبات

 مراجعة دورية

 
   

3 
ية و نيكالهندسة الميكا

 هندسة األوتىترونكس
 11/19/9112 1/2/9112 1111/1221 الؽوابح - ادلركبات

 مراجعة دورية

 
   

4 
ية و الهندسة الميكانيك

 هندسة األوتىترونكس
 11/19/9112 1/2/9112 1101/1221 ادلؼاعد أحزمة - ادلركبات

 مراجعة دورية

 
   

5 
ية و الهندسة الميكانيك

 هندسة األوتىترونكس

مركبات الطرق اليت تعؿل عؾى الؽفرباء  مواصػات 

 3 ودائل السالمة التشغقؾقة9السالمة اجلزء 

 لؾؿركبات واحلؿاية من الػشل

1291-9/9111 1/2/9112 11/19/9112 
 مراجعة دورية

 
   

6 
ية و الهندسة الميكانيك

 هندسة األوتىترونكس

مركبات الطرق اليت تعؿل عؾى الؽفرباء  مواصػات 

األخطار  3 محاية األذخاص من1مة اجلزء السال

 الؽفربائقة

1291-1/9111 1/2/9112 11/19/9112 
 مراجعة دورية

 
   

7 
ية و الهندسة الميكانيك

 هندسة األوتىترونكس
 11/19/9112 1/2/9112 1199/1221 السائق محاية - ادلركبات

 مراجعة دورية

 
   

 ب أو تحديث( أو تبني.نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سح *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **

 



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (     9102خطة عمل المواصفات القياسية األردنية والقواعد الفنية األردنية لعام )    

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 م. ريمـا الزعبي  سكرتير المجنة الفنية: 2 رقم المجنة الفنية:   المشروبات و العصائر  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 

 
 صناعات غذائية 

 
 

 
المشروبات و العصائر ـ المواصفة 

.العامة لعصائر و نكتار الفاكهة  

 
 

1671/2112  
 )تعديل( 

 
  

- 

 
 

11/2112  

 
 

 مراجعة دورية 

 
 

0 

مواصفة هيئة   
 الدستور الغذائي 

 742رقم 
 

     
  
 

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **
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 (     9102خطة عمل المواصفات القياسية األردنية والقواعد الفنية األردنية لعام )    
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 م. أريج قطيشات   سكرتير المجنة الفنية:   01   رقم المجنة الفنية: المحوم ومنتجاتها  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 

صناعات 
 غذائية

 

 مراجعة مة لألغذية احلاللادلتطلبات العا
 ()تعديل

1028 21/1029 
اللجنة الفنية الدائمة 

 2 للحوم ومنتجاهتا

مواصفة معهد -
ادلواصفات وادلقاييس 

للدول االسالمية 
OIC/SMIIC 

1/2011 
 )قيد التعديل(

ادلواصفة القياسية -
 999/1022اخلليجية 

مشروع هنائي وسيتم 
ارجاع ادلشروع  اىل 

مرحلة مشروع 
ت بسبب تصوي

 تعديالت فنية 

2 

صناعات 
 غذائية

 

ـ األمساك ادلعاملة ــــاألمساك ومنتجاهتا 
 حرارياً وادلعبأة يف عبوات حمكمة الغلق

إصدار أول 
 )إعداد(

1028 7/1029 

ادلراجعة الدورية 
للمواصفات القياسية 

 األردنية
2299/2998 
295/1008 
58/1009 

2209/1020 

1 

مواصفات هيئة الدستور 
 وتعديالهتم ذائيالغ

9/2982 
70/2982 
99/2982 
229/2982 
195/1009 

 مشروع مبدئي
 نسخة ثانية

3  
صناعات 

 غذائية

حلوم "الضأن  ــــــــ اللحوم ومنتجاهتا
 وادلاعز" الطازجة وادلربدة واجملمدة

 مراجعة
 )تعديل(

1/1029  20/1029 997م.ق.خ  9 طلب من وزارة الزراعة    

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (     9102خطة عمل المواصفات القياسية األردنية والقواعد الفنية األردنية لعام )    

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 م. ريمـا الزعبي  سكرتير المجنة الفنية: 00 رقم المجنة الفنية:  الحميب و منتجات الحميب  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 

 صناعات غذائية

 

الحميب ومنتجات الحميب ـ الزبدة ـ تحديد 
محتوى الرطوبة والجوامد الالدهنية والدهن 

: تحديد محتوى الرطوبة )الطريقة 1الجزء 
 المرجعية(

1511-1 المواصفة القياسية  1 مراجعة دورية 9112  - 
 الدولية
5393 -1 
 

 

2  

الحميب ومنتجات الحميب ـ الزبدة ـ تحديد  صناعات غذائية
محتوى الرطوبة والجوامد الالدهنية والدهن 

: تحديد محتوى الجوامد الالدهنية 9الجزء 
 )الطريقة المرجعية(

1511-9 - 9112 

 1 مراجعة دورية

المواصفة القياسية 
 الدولية
5393 -9 
 

 

3 

 صناعات غذائية
الحميب ومنتجات الحميب ـ الزبدة ـ تحديد 
محتوى الرطوبة والجوامد الالدهنية والدهن 

 حساب محتوى الدهن  :5الجزء 

1511-5 - 9112 

 1 مراجعة دورية

المواصفة القياسية 
 الدولية
5393 -5 
 

 

4 

 
 
 

 المبنة –الحميب ومنتجات الحميب  صناعات غذائية

 
 
 

 تعديل

 
 
 

8/9112 

 
 

 
 4 مراجعة دورية 9191/ 4

كودكس مواصفة 
945 

المواصفة القياسية 
 818الخميجية رقم 

 القياسية المواصفة

 السورية

 2014:178 س ق م

 

 مواصفة هيئة الدستور  1 مراجعة دورية   191الحميب  –الحميب ومنتجات الحميب  صناعات غذائية 5



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (     9102خطة عمل المواصفات القياسية األردنية والقواعد الفنية األردنية لعام )    

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 الغذائي 9112 - تعديل  المجفف 

6 

 
 ـ السمن الحميب ومنتجات الحميب  صناعات غذائية 

 
911 

 
8/9112 

 
 5 مراجعة دورية  9/9191

مواصفة هيئة الدستور 
 الغذائي
981 

 

 صناعات غذائية 3
 الحميب ومنتجات الحميب ـ الشنينة

1848/9111 
 تعديل

5/9112 11/9112 
 9 مراجعة دورية

واصفة السورية مال
9219 

 

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 ( 9102لعام ) األردنية والقواعد الفنية األردنية لقياسيةخطة عمل المواصفات ا

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 م. نسيبه الحماد اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 09رقم المجنة الفنية: المنسوجات  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 الونسوجات 1

 –الونسوجات 

ات الخاصة الوحطلب

بالوواد الكيويائية 

وبطاقة البياى في 

 الونحجات النسيجية

 اعذاد

 
7/9112 4/9191 

 

 حاجة القطاع
1 

-REGULATION (EU) 

No 1107:2011 

- (REGULATION (EU) 

No 122/2018  

-(REGULATION (EU) 

No 286/2012  

-Regulation (EC) No 

1907/2006 

REACH 

- COMMISSION 

DECISION 

(2014/350/EU)  

-CEN/TR 16741 
 JS 119 : 2008-   

 اكثر هي هرجع

 الونسوجات 9

ثبات  -الونسوجات 

 -لوى الونسوجات 

الوبادئ العاهة 

 لالخحبار

 هراجعة

 55/1225م ق أ 
 - هراجعة دورية 6/9191 2/9112

ISO 105-A01:2010  

Textiles -- Tests for 

colour fastness -- Part 

A01: General principles 

of testing 

 الورجع القذين :

 ISO 105- A01:1994 

 هراجعحتتتتت  ستتتتت ب  و جوتتتتتث

 بالورجع الجذيذ 

 الونسوجات 3

ثبات  -الونسوجات 

لوى الونسوجات 

 للكي الساخي

 هراجعة

 21/1225م ق أ 
 - هراجعة دورية 5/9191 11/9112

ISO 105-X11:1994 

Colour fastness to hot 

pressing 

راجعحتت  فتتي الورجتتع جوتتث ه

وهتتتتتتتارا   ستتتتتتتار  9115

 الوفعو  
 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *

 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (     9102خطة عمل المواصفات القياسية األردنية والقواعد الفنية األردنية لعام )    

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 م. ريمـا الزعبي  سكرتير المجنة الفنية: 01 رقم المجنة الفنية:   مدد الصالحية وبطاقة البيان  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * العمميةنوع  المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

2 
مدة صالحية المواد  –مدد الصالحية  صناعات غذائية

 الغذائية
322/3122  2/3122  5/3131 مواصفة هيئة الدستور  4 استبانة 

2الغذائي  
- 

3 

التوجيهية بطاقة البيان ـ الخطوط  صناعات غذائية
 الستخدام التنويهات الغذائية والصحّية

2545/3122  - 6/3122 الخطوط التوجيهية   2 مراجعة دورية 
الصادرة عن هيئة 

34الدستور الغذائي   

-   

3 

الخطوط التوجيهية لوضع بطاقة البيان  صناعات غذائية
 الدالة عمى العناصر الغذائية

2544/3121 6/3122 2/3131 

 3 استبانة 
الخطوط التوجيهية  
الصادرة عن هيئة 

 3الدستور الغذائي 

 
- 

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDwf-05-01 (a) rev. b 

1  

 

2  

3  
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 (     9102خطة عمل المواصفات القياسية األردنية والقواعد الفنية األردنية لعام )    
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 أريج قطيشاتم.  سكرتير المجنة الفنية: 01 رقم المجنة الفنية: امالخضار والفواكه ومنتجاته المجنة الفنية المسؤولة:

 نوع العممية المشروع المقترح القطاع #

* 
تاريخ البدء 

 المتوقع
تاريخ االنتهاء 

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

ذ1
صـاعاتذ

 غذائقة

ذ – اؿومـًجاتف اكهوالػو اخلضار

 اليصلذالطازجذاجلاف

ذمراجعة

 (تعدول)
 2/2019ذ2018

مدرجذعؾىذخطةذ

2018 

 

1 

 

لألممذمواصػةذالؾجـةذاالقًصادوةذذ-

 25/2017ذاملًحدةذوتعدوالته

ذتصووتمشروعذ

ذ

ذ2
صـاعاتذ

ذغذائقة

 – اؿومـًجاتف والػواكه اخلضار

 الًػاحذ

ذمراجعة

 )تعدول(
 3/2019ذ2018

مدرجذعؾىذخطةذ

2018 

ذ

2 

ذمواصػةذهقىةذالدسًورذالغذائيذ-

 299/2010ذوتعدوالته
ذمشروعذتصووت

ذ3
صـاعاتذ

ذغذائقة

 – اؿومـًجاتف والػواكه اخلضار

 زوًونذاملائدةذ

ذمراجعة

 )تعدول(
 6/2019ذ2018

مدرجذعؾىذخطةذ

2018 

 

3 
مواصػةذهقىةذالدسًورذالغذائيذ

 ذ66/1981وتعدوالتهذ
ذمشروعذتصووت

ذ4
صـاعاتذ

ذغذائقة

 – اؿومـًجاتف والػواكه اخلضار

 الًؿورذغقـرذمــزوعةذالـوىذ

ذمراجعة

ذ)تعدول(
ذ6/2019ذ2018

مدرجذعؾىذخطةذ

2018 

ذ

ذ

ذ4

مواصػةذهقىةذالدسًورذالغذائيذذ-

ذ.143/1985وتعدوالتهذ

املواصػةذالؼقاسقةذاخلؾقجقةذذ-

ذ.656/2014ذالًؿورذالؽامؾةذاملعيأة

ذمشروعذتصووت

ذ5
صـاعاتذ

ذغذائقة

 – اؿومـًجاتف والػواكه اخلضار

 الرمانذ

ذإصدارذأول

 )إعداد(
 6/2019ذ2018

مدرجذعؾىذخطةذ

2018 

ذ5

 

مواصػةذهقىةذالدسًورذالغذائيذذ-

 310/2013ذوتعدوالته

ذتصووتمشروعذ

ذ

ذ6
صـاعاتذ

ذغذائقة

 – اؿومـًجاتف والػواكه اخلضار

 اخلضارذاملعؾيةذ

ذاصدارذأول

ذ)إعداد(
ذ10/2019ذ2018

مدرجذعؾىذخطةذ

ذ2018
ذ6

ذمواصػةذهقىةذالدسًورذالغذائيذ-

ذ297/2009وتعدوالتهذ

ذ

ذمشروعذميدئي

ذندخةذأوىل
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ذ7
صـاعاتذ

ذغذائقة

 – اؿومـًجاتف والػواكه اخلضار

املؿارساتذالزراعقةذاجلقدةذيفذ

ذاألردن

ذإصدارذأول

ذ)إعداد(
ذ10/2019ذ2018

وزارةذمنذطؾبذ

 الزراعة

 

 

7 

-APPLICATION OF 

GOOD 

AGRICULTURE 

PRACTICES (GAP) 

FOR FRUITS AND 

VEGETABLES IN 

THE ARAB REGIONذ

ذجمؿوعةذعؿل

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **

 



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (9102)لعام  ية األردنيةوالقواعد الفن األردنية خطة عمل المواصفات القياسية

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 م. إسماعيل أبوعاليا.  اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: .81 رقم المجنة الفنية: .الجمود  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 هندسة كيميائية  .1
طوووووفح االكوووووي اا يميائيوووووة  -اجللووووو   

 إعووووودا : 1اابي ا جيوووووة الالووووو   اجلووووو   
 ااعينات اللك صات اا يميائية

 م ح أمفاجعة 
101-

1/2001 
 مفاجعة  ورية 2020 2012

 ISO 1 تعديل

4044:2017 

تعديل املشفوع حسب املفاجع 
 اجلديدة

 هندسة كيميائية  .2
طووفح االكووي اا يميائيووة و  -اجللوو   

: طفيقوووووة 2  اابي ا جيوووووة الالووووو   اجلووووو  
 اخذ ااعينات املخربية و تعفيلها

 م ح أمفاجعة 
 101-
2/2001 

2012 2020 
 مفاجعة  ورية

 ISO 2 تعديل

2418:2017 

تعديل املشفوع حسب املفاجع 
 اجلديدة

 هندسة كيميائية  .3
طوووووفح االكوووووي اا يميائيوووووة  -اجللووووو   

: تعيوووووو  4اابي ا جيووووووة الالوووووو   اجلوووووو   
 اافقم اهليدروجيين

   م ح أمفاجعة 
101-

4/2001 
 مفاجعة  ورية 2020 2012

 ISO 3 تعديل

4045:2018 

تعديل املشفوع حسب املفاجع 
 اجلديدة

 هندسة كيميائية  .4
طووووووفح االكووووووي االي يائيووووووة  -اجللوووووو   

: تعيووووووووو  اا  ا وووووووووة 3الالووووووووو   اجلووووووووو   
 اان عية

 مفاجعة
-22  م ح أ
3/2001 

2012 2020 
 مفاجعة  ورية

 ISO 4 تعديل

2420:2017 

تعديل املشفوع حسب املفاجع 
 اجلديدة

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **

 



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (     9102خطة عمل المواصفات القياسية األردنية والقواعد الفنية األردنية لعام )    
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 م. لمى أبوعتيمة سكرتير المجنة الفنية: 02رقم المجنة الفنية: المنظفات المجنة الفنية المسؤولة:

 * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
تاريخ 
البدء 
 المتوقع

تاريخ 
االنتهاء 
 المتوقع

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل

1.  

 منظف اجللي السائل  هندسة كيميائية
 
 

 داد( تعديل )إع
582/5002 

  
  استبيانمراجعة دورية +

دراسات وطرق فحص 
 لشركات عادلية

 ادلرحلة احلالية 
  نع 

582/5002 

 احلمامات منظف - الكيميائية ادلنظفات هندسة كيميائية  .2
 اد(دتعديل )إع

259/5002   
تعديل من عميل طلب 

 دراسات لشركات عادلية  خارجي

 ادلرحلة احلالية 
 تع 
259/5002 

 السائل الزجاج منظف - الكيميائية ادلنظفات هندسة كيميائية  .3
 تعديل )إعداد(

260/5009 
  

تعديل من عميل طلب 
 دراسات لشركات عادلية  خارجي

مت ادلوافقة عليها كقاعدة 
 فنية

 260/5002ع ن 

4.  

 هندسة كيميائية
طرق فحص منظف  –ادلنظفات الكيميائية 

 الزجاج السائل

 سحب
0285/5009 

 ادلوافقة على سحبهامت  -  جعة دوريةمرا  

5.  

 هندسة كيميائية

 -طريقة االتزان السريع -حتديد نقطة الوميض 
 الكأس ادلغلق

 إصدار أول
 تبين بإشعار ادلصادقة  

 

  

مراجعة دورية 
للمواصفة 

0285/5009 

5 ISO 3679:2015  

 ادلرحلة احلالية 
مت ادلوافقة عليها  

 كمواصفة 
إيزو  5590/5002

2622/5002 
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 هندسة كيميائية  .6
حتليل  -طرق الفحص واالختبار –بادلنظفات 

طريقة فرق –الرقم اذليدروجيين للمحاليل ادلائية 
 اجلهد

 تعديل
 ادلصادقة  بإشعارتبين مماثل 

 0006/0226م ق أ 
 ISO 43:1977  مراجعة دورية   

مت اعداد كتاب ادلطالبات 
 ادلالية

7.  

حتديد  -ادلنظفات  -سطحياّ  ادلواد الفَعالة هندسة كيميائية
: 0حمتوى ادلادة الفَعالة ادلوجبة الشحنة اجلزء 

ادلادة الفَعالة ادلوجبة الشحنة مرتفعة الكتلة 
 اجلزيئية

 تعديل 
 ادلصادقة  بإشعارتبين مماثل 
0002-0/5008 

 مراجعة دورية  

 

 دوليةقياسية مواصفة 
5820-0/5000 

 

 ادلرحلة احلالية
مت ادلوافقة عليها  

 كمواصفة 
0002-0//5002 

 0/5000-5820إيزو 

8.  

حتديد  -ادلنظفات  -دلواد الفَعالة سطحياّ  هندسة كيميائية
: 5حمتوى ادلادة الفَعالة ادلوجبة الشحنة اجلزء 

ادلادة الفَعالة ادلوجبة الشحنة منخفضة الكتلة 
 (200إىل  500اجلزيئية )من 

 تعديل 
 ادلصادقة  بإشعارتبين مماثل 
0002-5/5008 

 

 مراجعة دورية  

 

 قياسية دوليةمواصفة 
5820-5/5000 

 ادلرحلة احلالية
مت ادلوافقة عليها  

 كمواصفة 
0002-5//5002 

 5/5000-5820إيزو 

9.  

 ادلنظفات ـ مطري ادلنسوجات  

 تعديل )إعداد(
0280/5002 

طلب تعديل من عميل   
 خارجي

 

ادلواصفة القياسية اخلليجية 
0822/5002 

ادلواصفة القياسية ادلصرية 
2958/5008 

 ادلرحلة احلالية 
مت االنتهاء من مرحلة 

ادلشروع ادلبئي و االنتقال 
للفحص هبدف التعميم 

 0280/5002ع د 
 

11.  
 الكاشط  الكرمي هندسة كيميائية

 مراجعة 
طلب من متلقي   

 خارجي 
 

دراسات ومواصفات شركات 
 عادلية 

 ادلرحلة احلالية 
  262/5002ع د 

 (.تثبيت، سحب، تعديل)إعداد، تبني، تعديل فني منفصل، تصحيح مطبعي منفصل(أو مراجعة ) )إعداد، تبني(لإصدار أو نوع العممية:  *
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 .لعمميات التقييس إجراء التخطيطمن   SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة في نموذجاألولوية : كما هو موضح  **
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 م. كموديا الزيادين سكرتير المجنة الفنية: 99 رقم المجنة الفنية: المدائن المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

الهندسة  .0
 الكيميائية

صنوعة من خزانات مياه الشرب الم
 متعدد اإليثيمين

 إصدار أول
9069/9109 

9/9106 0/9109 

المجنة الفنية 
+ مديرية 
الرقابة 
 والتفتيش

- 

AZ/NZS 4766 

NBR 14799 

GSO 1831:2007 

IS 12701:2006 

IQS 2295:2012 

تن البذء بالوشروع 

وهى حالياً في هرحلة 

 ًهائيهشروع 

الهندسة  .9
 5/9191 9/9109 إصذار أول ضاءألواح الكتابة البي الكيميائية

غرفة صٌاعة 

 عواى
0 EN 438-2:2005  

الهندسة  .3
 الكيميائية

الخراطيم المطاطية والمدائنية 
 7/9191 00/9109 إصذار أول المخصصة لمغازات

مديرية 
الرقابة 
 والتفتيش

0 
BS EN 16436-

2:2018 
 

الهندسة  .4
 الكيميائية

نابيب األ ــــ  أنظمة األنابيب المدائنية
وقطع التركيب من متعدد اإلثيمين 

 األنابيب :9لنقل المياه الجزء 

 هراجعة

 م ق أ

089-9/9117 

00/9109 7/9191 

طلب تعذيل 

هي قبل هتلقي 

 الخذهة 

0 

ISO 4427-

2:2007/Amd 

1:2014 

 

 (.ي منفصل، تصحيح مطبعي منفصل(تثبيت، سحب، تعديل)إعداد، تبني، تعديل فنأو مراجعة ) )إعداد، تبني(لإصدار أو نوع العممية:  *
 .التخطيط لعمميات التقييسمن إجراء   SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة األولوية : كما هو موضح في نموذج **
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 م. كموديا الزيادين سكرتير المجنة الفنية: 99 رقم المجنة الفنية: المدائن المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح طاعالق #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

الهندسة  .5
 الكيميائية

 اإلثيمين متعدد أنابيب األنابيب ــــ
شبكيًا ـــ  المترابط الكثافة عالي

 األبعاد

 مراجعة 
 م ق أ

0199/9114 
 9 مراجعة دورية 01/9191 09/9109

ISO 15875-

2:2003 

(Reviewed and 

confirmed in 

2014)  

 

الهندسة  .6
 الكيميائية

 اإلثيمين متعدد أنابيب ــــ األنابيب
  شبكًيا المترابط الكثافة عالي

 العامة المتطمبات
 واالختبار لمجودة

 مراجعة 
م ق أ 

0190/9114 
 3 مراجعة دورية 01/9191 09/9109

ISO 15875-

2:2003 

(Reviewed and 

confirmed in 

2014) 

 

الهندسة  .7
 الكيميائية

نابيب متعدد كموريد أ ـــــنابيب األ 
 بعاداأل ـــــالفينيل المكمور 

 مراجعة
0554/9114 

استبيان  01/9191 09/9109
 متمقي الخدمة

4 DIN 8079:2009-

10 
 

الهندسة  .8
 الكيميائية

ألنابيب اــــ  أنظمة األنابيب المدائنية
وقطع التركيب من متعدد اإلثيمين 

 عام :0لنقل المياه الجزء 

 

 هراجعة 

089-0/9117 
هراجعة  01/9191 09/9109

 دورية
5 

ISO 4427-

1:2007/Amd 

1:2015 

 

 (.صل(تثبيت، سحب، تعديل)إعداد، تبني، تعديل فني منفصل، تصحيح مطبعي منفأو مراجعة ) )إعداد، تبني(لإصدار أو نوع العممية:  *
 .التخطيط لعمميات التقييسمن إجراء   SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة األولوية : كما هو موضح في نموذج **
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 م. نسمة منعم شنك اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 95رقم المجنة الفنية: الحبوب والبقول ومنتجاتها المجنة الفنية المسؤولة:  

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ 
االنتهاء 
 المتوقع

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل

 11/2018 3/2018 إعداد احلبوب والبقول ومنتجاتها ـــ الفريكة ةصناعات غذائو 1
طلب مدير 

 النظام
1 

 6451ادلواصفة القواسوة ادلصرية  -

 2330ادلواصفة القواسوة اخللوجوة  -

 3056ادلواصفة القواسوة السورية  -

 

 2/2019 2018 19/2006 تعديل احلبوب والبقول ومنتجاتها ـــ اخلبز صناعات غذائوة 2
طلب وزارة 

 الصحة
2 

 2014ادلواصفة القواسوة اخللوجوة 

 1419ادلواصفة القواسوة ادلصرية 
 

 3 اللجنة الفنوة 2019 2019 تعديل احلبوب والبقول ومنتجاتها ــ الشعري صناعات غذائوة 3

األمريكوة الرمسوة ادلواصفة القواسوة  -

إىل ادلادة  810,201للشعري من ادلادة 

 .1997, إصدار 810,207

 

  249مواصفة هوئة دستور األغذية  4 اللجنة الفنوة 2019 2019 1719/2008تعديل  النودلز _احلبوب والبقول ومنتجاتها  صناعات غذائوة  4

 (.يت، سحب، تعديل )إعداد، تبني، تعديل فني منفصل، تصحيح مطبعي منفصل(تثبأو مراجعة ) )إعداد، تبني( لإصدار أو نوع العممية:  *
 التخطيط لعمميات التقييس.من إجراء   SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة األولوية : كما هو موضح في نموذج **
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 م. أريج قطيشات   سكرتير المجنة الفنية:   92   رقم المجنة الفنية: الزيوت والدهون ومنتجاتها  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 

صناعات 
 غذائية

 

 مراجعة والدهون ـــــــــــــ الزيوت النباتية الزيوت
 ()تعديل

 0 مراجعة دورية 4/9191 8/9102

هيئة الدستور  مواصفة -
 وتعديالته الغذائي
901/9100 

 
 

 

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **
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 م. شيماء الجابري اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 72رقم المجنة الفنية: مواد التعبئة والتغميف المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 

الصناعات 

اجلزء  -املصطلحات -لتغليفالتعبئة وا ئية الكيميا
: املفردات العامة 1  

 تعديل

1990/2011 
8/2018 5/2019 

مراجعة 
 دورية

1 
 مواصفة ايزو

 21067-1 /2016 

 التعميمتم االنتهاء من مرحلة 
تمهيداً وانتقلت للفحص 

 لى مجلس اإلدارةلعرضها ع
 0/9109-0991 نع 

2 
الصناعات 

 الكيميائية 

اجلزء  -املصطلحات -التغليفالتعبئة و 
مفردات التعبئة والتغليف والبيئة : 2  

 1 استبيان 7/2019 10/2018 تبين )ترمجة(
 مواصفة ايزو

 21067-2/2016 

 التعميمتم االنتهاء من مرحلة 
تمهيداً وانتقلت للفحص 

 لعرضها على مجلس اإلدارة
 0/9109-0991 نع 

3 
الصناعات 

 الكيميائية 

مواد التعبئة  -لتغليف مواد التعبئة وا
 -مونة ضد عبث االطفال أوالتغليف امل

ءات الفحص للعبوات املتطلبات واجرا
عادة االغالق للمنتجات غري القابلة إل
 غري الدوائية

 تعديل

1609:2004 
1/2019 10/2019 

مراجعة 
 دورية

2 
 دوليةمواصفة 

28862:2018 

 المرحلة الحالية
 0019/9109 تع 

4 
الصناعات 

 يائية الكيم

مواد التعبئة  -مواد التعبئة والتغليف 
 -مونة ضد عبث االطفال أوالتغليف امل

ءات الفحص للعبوات املتطلبات واجرا
 عادة االغالقالقابلة إل

 تعديل

1585:2004 
3/2019 12/2019 

مراجعة 
 دورية

2 
 دوليةمواصفة 

8317:2015 

تم االنتهاء من مرحلة 
المشروع المبدئي وانتقلت 

 هدف التعميمللفحص ب
 0151/9109ع د 
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5 
الصناعات 

 الكيميائية 

مواد التعبئة والتغليف ـــ األنابيب املرنة ـــ 
 3 جلنة فنية 2/2020 5/2019 تبين )ترمجة( املصطلحات الفنية

 أوروبيةمواصفة 
12374:2014 

تم االنتهاء من مرحلة 
المشروع المبدئي وانتقلت 

 للفحص بهدف التعميم
 9911/9109ع د 

 

6 

الصناعات 

 ـــــــاألنابيب املرنة  ـــــــمواد التعبئة والتغليف  الكيميائية
إلحكام إغالق أدوات  طرق الفحص

 الغلق ضد اهلواء

 تعديل

1969:2010 
6/2019 3/2020 

مراجعة 
 دورية

3 
 مواصفة أوروبية
12377:2014 

تم االنتهاء من مرحلة 
المشروع المبدئي وانتقلت 

 للفحص 
 0909/9109ع د 

 

7 
الصناعات 

 الكيميائية

مواد التعبئة والتغليف ـــ األنابيب املعدنية  
التصاق لتحديد  فحصطرق املرنة ـــ 

 واقية الداخلية واخلارجيةالالطالء طبقات 
 3 جلنة فنية 3/2020 6/2019 تبين

 مواصفة أوروبية
15421:2007 

تم االنتهاء من مرحلة 
المشروع المبدئي وانتقلت 

 للفحص 
 9922/9109ع د 

8 
الصناعات 

 الكيميائية

أنابيب األملنيوم ـــــ مواد التعبئة والتغليف 
فحص لتحديد املسامية  طريقةــــــ  املرنة

 للغالف الداخلي

 تعديل

1949/2010 
6/2019 3/2020 

مراجعة 
 دورية

3 
مواصفة أوروبية 

15384-1: 2017 

15384-2: 2017 

 تقسم جلزئني:
فحص كلوريد  .1

 م الصوديو 
فحص كربيتات  .2

 النحاس
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9 
الصناعات 

 الكيميائية

اللدائنية  مواد التعبئة والتغليف ـــ األنابيب
األسطوانية املرنة ـــ األبعاد  )البالستيكية(

 والتفاوتات
 4 جلنة فنية 4/2020 7/2019 تبين )ترمجة(

 مواصفة أوروبية
13045:2009 

تم االنتهاء من مرحلة 
المشروع المبدئي وانتقلت 

 لفحص بهدف التعميمل
 9909/9109ع د 

11 
الصناعات 

 الكيميائية

مواد التعبئة والتغليف ـــ األنابيب املعدنية 
 4 جلنة فنية 5/2020 8/2019 تبين )ترمجة( األسطوانية املرنة ـــ األبعاد والتفاوتات

 مواصفة أوروبية
13046:2000 

 اإلصدار األول

11 
الصناعات 

 الكيميائية 

ة والتغليف ـــ األنابيب املعدنية مواد التعبئ
 4 جلنة فنية 6/2019 10/2019 تبين )ترمجة( املخروطية املرنة ـــ األبعاد والتفاوتات

 مواصفة أوروبية
13047:2000 

 اإلصدار األول

12 
الصناعات 

 الكيميائية

أنابيب األملنيوم ــــــ  مواد التعبئة والتغليف
ف ـــ أنابيب د التعبئة والتغلي ــــــــاملرنة 

األملنيوم املرنة ـــ طريقة قياس مساكة غشاء 
 الالكر الداخلي

 تعديل

1987:2010 
11/2019 6/2019 

مراجعة 
 دورية

5 
 مواصفة أوروبية
13048:2009 

- 

13 

الصناعات 

 الكيميائية 
رقائق متعدد االثيلني منخفض  -للدائن ا

الكثافة لالغراض العامة واستعماالت 
 ئصاخلصا -التغليف 

 تعديل

278/2003 
12/2019 7/2020 

مراجعة 
 دورية

5 
 مواصفة أمريكية

D4635; 2016 
- 

 نوع العملية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 (.1(؛ حيث يعطى النشاط ذو األولوية األعلى الرقم )5-1األولوية من ) **
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 م. نسمة منعم شنك اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 92رقم المجنة الفنية: الشؤون الصحية وسالمة الغذاء المجنة الفنية المسؤولة: 

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ 
االنتهاء 
 المتوقع

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل

 ئيةصناعات غذا 1

احلدود القصوى  ـالشؤون الصحية وسالمة الغذاء ـ

ملًيقيات املييدات واملًيقيات العرضية يف األغذوة 

 واألعالف

 7/2019 4/2019 تعدول
طلب اللجنة 

 الوزاروة
1 

, 1قوائم هيىة دسًور الغذائي  -

احلدود القصوى ملًيقيات املييدات 

 واملًيقيات العرضية يف األغذوة.

, 396/2005وروبية الًشروعات األ -

احلد األقصى ملسًووات بقاوا املييدات 

يف أو على األغذوة واألعالف ذات 

األصل النياتـي واحليوانـي وتعدول 

 .91/414اجمللس 

 .2015لعام  13قانون الزراعة رقم  -

 

 1/2020 8/2019 تعدول مًيقيات األدووة الييطروة صناعات غذائية 2
املراجعة 

 الدوروة
2 

ملًيقيات  قوائم هيىة دسًور الغذائي -

 املييدات
 

 (.تثبيت، سحب، تعديل )إعداد، تبني، تعديل فني منفصل، تصحيح مطبعي منفصل(أو مراجعة ) )إعداد، تبني( لإصدار أو نوع العممية:  *
 التخطيط لعمميات التقييس.اء من إجر   SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة األولوية : كما هو موضح في نموذج **
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 م. إسماعيل أبوعاليا.  اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: .03 رقم المجنة الفنية: الورق والكرتون. المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 هندسة كيميائية  .1
ورق والكرت                 ون و                   ائ  ال                 ورق ال                 

 -ادلف      ر ات  –ص      اة الوادلص      ذاتات  ات 
 : مصذاتات صنا ة الورق3اجلزء 

 9191 9109 إصدار أول 
حاجة القذاع 
لتوحيد 

 ادلصذاتات
0 ISO 4046-

3-2016 

 تبين )ترمجة(
 ع ل

 هندسة كيميائية  .2
حتدي     د كتا     ة ادل        -ال     ورق وال     ورق ادلق     و  
 قو ادلربع م  الورق والورق ادل

 مراجعة
 م ق أ

916/9111 
 مراجعة  ورية 9191 9109

 ISO 9 تعديل

536:2012 

 تعديل ادلشروع حسب ادلراجع اجلديدة
 إشعار مصا قة( تبين)

 هندسة كيميائية  .3
تعيني الال إنفا ية )خافية  -الورق والكرتون 

 طريقة االنعكاس االنتشاري -الورق ( 

 مراجعة
  م ق أ
0566/9113 

 جعة  وريةمرا 9191 9109
 ISO 9 تعديل

3037:2013 
 تبين )ترمجة(

تعي       ني مقاوم       ة التم       زق )طريق       ة  -ال       ورق  هندسة كيميائية  .4
 ادلندروف(

 مراجعة
  م ق أ
0561/9113 

 مراجعة  ورية 9191 9109
 ISO 9 تعديل

1974:2012 

 تعديل ادلشروع حسب ادلراجع اجلديدة
 إشعار مصا قة( تبين)

 هندسة كيميائية  .5
تعي      ني اخلش      ونة/النعومة -كرت      ون ال      ورق وال

 : طريقة بندسنت9)طرق تسرب اذلواء( اجلزء

 مراجعة
-0550  م ق أ
9/9113 

 مراجعة  ورية 9191 9109
-ISO 8791 3 تعديل

2:2013 

 تعديل ادلشروع حسب ادلراجع اجلديدة
 إشعار مصا قة( تبين)

 هندسة كيميائية  .6
تعي  ني اخلش  ونة / النعوم  ة  -ال  ورق والكرت  ون 

 : طريقة شفياد3ق تسرب اذلواء( اجلزء )طر 

 مراجعة
-0550  م ق أ
3/9113 

 مراجعة  ورية 9191 9109
-ISO 8791 3 تعديل

3:2017 

 تعديل ادلشروع حسب ادلراجع اجلديدة
 إشعار مصا قة( تبين)
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 هندسة كيميائية  .7
ال     ورق والكرت     ون تعي     ني اخلش     ونة / النعوم     ة 

 : طريق  ة برن   4)ط  رق تس  رب اذل  واء( اجل  زء 
 سريف -

 مراجعة
-0550  م ق أ
4/9113 

 مراجعة  ورية 9191 9109
-ISO 8791 3 تعديل

4:2007 

 تعديل ادلشروع حسب ادلراجع اجلديدة
 إشعار مصا قة( تبين)

 هندسة كيميائية  .8
 -الكرت          ون ادلتع          ر   -ال          ورق والكرت          ون 
 ادلتذابات واالختبار

 مراجعة
 م ق أ 
478/9114 

 مراجعة  ورية 9191 9109
 4 يلتعد

DIN 

55468-

1:2015 

 تبين )ترمجة(

ف    وة  –الكرت    ون ادلتع    ر   -ال    ورق والكرت    ون  هندسة كيميائية  .9
 ادلتذابات واالختبارااللتصاق الرطبة و 

 مراجعة
 م ق أ 
478/9114 

 مراجعة  ورية 9191 9109
 4 تعديل

DIN 

55468-

2:2016 

 تبين )ترمجة(

 هندسة كيميائية  .11
حتديد حمتو  الرطوبة  -الورق والورق ادلقو  

 )الت فيف بواسذة الفرن(

 مراجعة
  م ق أ

917/9101 
 مراجعة  ورية 9191 9109

 ISO 5 تعديل

287:2017 

 تعديل ادلشروع حسب ادلراجع اجلديدة
 إشعار مصا قة( تبين)

 هندسة كيميائية  .11

ال      ورقت الكرت      ون و  ين      ة ال      ورق           قي      اس 
النتش    اري ا ارق اجل    زء معام    ل االنعك    اس ا

ا ول: ظروف ضوء النهار الداخاي )معامل 
 النصوع(

 مراجعة
-0571  م ق أ
0/9109 

 مراجعة  ورية 9191 9109
-ISO 2470 5 تعديل

1:2016 

 تعديل ادلشروع حسب ادلراجع اجلديدة
 إشعار مصا قة( تبين)

 هندسة كيميائية  .12
ورق الذبا            ة  -ال           ورق وال           ورق ادلق           و  

 باالوفس 

 راجعةم
  م ق أ

80/9119 
 مراجعة  ورية 9191 9109

 ES 6 تعديل

13:2013 
  تعديل ادلشروع حسب ادلراجع اجلديدة

 هندسة كيميائية  .13
ورق الذبا            ة  -ال           ورق وال           ورق ادلق           و  

 باحلروف

 مراجعة
  م ق أ

89/9119 
 مراجعة  ورية 9191 9109

 ES 6 تعديل

13:2013 
 تعديل ادلشروع حسب ادلراجع اجلديدة
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 تعيني مقاومة التف ري -الورق  هندسة كيميائية  .14
 مراجعة
  م ق أ
0558/9113 

 مراجعة  ورية 9191 9109
 ISO 7 تعديل

2758:2014 

 تعديل ادلشروع حسب ادلراجع اجلديدة
 إشعار مصا قة( تبين)

 تعيني مقاومة التف ري -الكرتون  هندسة كيميائية  .15
 مراجعة
  م ق أ
0559/9113 

  ورية مراجعة 9191 9109
 ISO 7 تعديل

2759:2014 

 تعديل ادلشروع حسب ادلراجع اجلديدة
 إشعار مصا قة( تبين)

 هندسة كيميائية  .16
 -حتدي د امتصاص ية ادل اء  -ال ورق والكرت ون 

 طريقة كوب

 مراجعة
  م ق أ

994/9118 
 مراجعة  ورية 9191 9109

 ISO 7 تعديل

535:2014 

 تعديل ادلشروع حسب ادلراجع اجلديدة
 إشعار مصا قة( تبين)

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **
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 م. نسيبه الحماد اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 10رقم المجنة الفنية: المواد الكيميائية المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 
انًواد 

 انكيًيبئيخ

يف ووسى رصُ

ورعجئخ انًواد 

 انكيًيبئيخ

 رجُي

 
3/9112 8/9191 

 كزبة رلى

 15/88و د/ 

وظع لبعذح 

فُيخ أردَيخ 

رزعهك ثزصُيف 

انًواد 

 انكيًبويخ

1 

-GHS(Globally 

Harmonized System) 

-CLP Regulation 

(EC) No 1272/2008  

Classification 

,labelling and 

packaging of 

substances and 

mixtures  

سزحم يحم انًواصفخ انميبسيخ 

األردَيخ انخبصخ ثطبلةخ انجيةبٌ 

 نهًُزجبد انكيًيبئيخ

9 
انًواد 

 انكيًيبئيخ

اعذاد يواصفخ 

أردَيخ خبصخ ثًُزج 

كهوريذ انحذيذ 

انثالثي نًعبنجخ 

 انًيبِ 

 اعذاد

 
 1 فُيخ دراسخ 3/9191 5/9112

EN 888:2004 

Chemicals used for 

treatment of water 

intended for human 

consumption — 

Iron (III) chloride 

طهةةت دراسةةخ رةةى رمذيًةةّ سةةيزى 

عزظةة ب عهةةل انهجُةةخ  عةةذاد 

 يواصفخ خبصخ ثبنًُزج 

رى عزظةّ عهةل انهجُةخ نهجةذ  -

ثإعةةةةذاد انًواصةةةةفخ وثبَز ةةةةبر 

انزد يٍ صبحت انطهت نهزمةذو 

ثطهةةةت  اعةةةذاد  يواصةةةفخ يةةةٍ 

 انًؤسسخ 

3 
انًواد 

 انكيًيبئيخ

لخ/ثطبلخ  ثيبَبد ور

انساليخ نهًواد 

 انكيًيبئيخ

 1 - 5/9191 8/9112 رجُي

ISO 11014:2009 

Safety data sheet for 

chemical products 

 

4 

 

 

انًواد 

 انكيًيبئيخ

 -انكيًبويبد 

حًط  -األحًبض 

 ان يذروكهوريك

 يزاجعخ

و ق أ 

182/1281 

 - يزاجعخ دوريخ 8/9191 2/9112

BS 3993:1966- 

Specification for 

hydrochloric acid, 

commercial types 1 
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and 2. 

-ASTM E224 - 16  

Standard Test 

Methods for 

Analysis of 

Hydrochloric Acid 

ASTM E1146 - 16 - 

Standard 

Specification for 

Muriatic Acid 

(Technical Grade 

Hydrochloric Acid) 

5 
انًواد 

 انكيًيبئيخ

 -انكيًبويبد 

كزثوَبد انصوديوو 

)نالسزعًبالد 

 انصُبعيخ(

 يزاجعخ

و ق أ 

686/1221 

 - يزاجعخ دوريخ 8/9191 11/9112

-BS 3674:1981 

Specification for 

sodium carbonate 

(technical grades) 

انًزجع : انًواصفخ 

انجزيطبَيخ  يب سانذ سبريخ 

انًفعول نذا سيزى رحذيث 

 خ   انًواصفخ األردَي

6 
انًواد 

 انكيًيبئيخ

 –انكيًبويبد 

 سيهيكبد انصوديوو
 يزاجعخ

و ق أ 

888/1221 

 - يزاجعخ دوريخ 2/9191 19/9112

- BS 3984:1982 

Specification for 

sodium silicates 

انًزجع : انًواصفخ 

انجزيطبَيخ  يب سانذ سبريخ 

انًفعول نذا سيزى رحذيث 

 انًواصفخ األردَيخ   

8 
انًواد 

 انكيًيبئيخ

 –انزخشيٍ 

االحزيبطبد انولبئيخ 

انعبيخ نخشٌ انًواد 

 يزاجعخ انخطزح

أ و ق 

431/1285 

 - يزاجعخ دوريخ 11/9191 1/9191

-ISO 11014:2009 

Safety data sheet for 

chemical products 

-Regulation (EC) No 

1907/2006 the 

REACH Regulation) 

- CLP Regulation 

(EC) No 1272/2008  

Classification 

- 
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,labelling and 

packaging of 

substances and 

mixtures 

- Materials Handling 

and Storage  

OSHA 2236 

2002 (Revised) 
 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *

 يس والنماذج المرفقة.األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقي **
 



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
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 الحارث الشبولم.  اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 33رقم المجنة الفنية: لدائمة لقطاع المستمزمات الطبية المجنة الفنية ا المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 حظاتمال المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 

 الهندسة الطبية

 الهندسة الكيماوية

 العلىم الصيدالنية

 السرجنات الطبية املعقمة أحادية االستعمال

 اجلزء األول: السرجنات املستخدمة يدويا

 تعديل

م ق أ 
6841/2002 

 تعديل ISO 7886-1/2017 1 مراجعة دورية  11/19/9112 1/6/9112

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **
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 لمى أبوعتيمةم.  سكرتير المجنة الفنية: 43 رقم المجنة الفنية: الورق الصحي المجنة الفنية المسؤولة:

 نوع العممية المشروع المقترح القطاع #

* 
تاريخ البدء 

 المتوقع
تاريخ االنتهاء 

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1. 
الورق 

 الصحي
 قيةادلناديل الور  -الورق الصحي

 مراجعة
م.ق.أ 

793/1111 
1/1119 11/1119 

 متلقي اخلدمةطلب 
+ 

 مراجعة دورية
1 

 مواصفة قياسية سعودية 
, مواصفات وطنية 1731/1112
 أخرى

 ادلرحلة احلالية  
 793/1119ع ت 

1. 
الورق 

 الصحي
 1 استبانة 11/1119 4/1119 إصدار أول حفاظات كبار السن –الورق الصحي 

 isoة الدولية ادلواصفة القياسي

 ومراجعها 15621:2017

 ادلرحلة احلالية
ع و نتهاء من ادلشر مت اال

بدئي واالنتقال للفحص ادل
 هبدف التعميم 

  1127/1119ع د 

7. 
الورق 

 الصحي
الورق الصحي ـــــ منتجات امتصاص البول, اجلزء 

 1 حاجة القطاع 11/1119 2/1119 اصدار أول  فحص ادلنتج الكامل: 1
  Isoالقياسية الدولية  ادلواصفة

11947-1/1991 
بصدد عرض تقرير ادلشروع 
 النهائي على جملس االدارة 

4. 
الورق 

 الصحي
 البشاكري الورقية -الورق الصحي

  مراجعة
م.ق.أ 

797/1111 
3/1119 4/1111 

+ طلب متلقي استبانة
 اخلدمة

 نتائج فحص لعينات خمتلفة 1
 ادلرحلة احلالية 

 797/1119ع د 

ورق ال .2
 الصحي

مراجعة م ق أ  الورق الصحي ــــ مناديل السفرة
1344/1111 

   1 استبانة 1/1111 9/1119
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 لمى أبوعتيمةم.  سكرتير المجنة الفنية: 43 رقم المجنة الفنية: الورق الصحي المجنة الفنية المسؤولة:

 نوع العممية المشروع المقترح القطاع #

* 
تاريخ البدء 

 المتوقع
تاريخ االنتهاء 

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

الورق  .1
 الصحي 

مراجعة م ق أ  الورق الصحي ــــ الفوط الصحية النسائية 
1371/1117 

   1 استبانة  7/1111 11/1119

4. 
الورق 

 الصحي
: 7 اجلزء -النسيج الورقي ومنتجات النسيج الورقي

 حتديد السماكة والكثافة النوعية والكثافة الظاهرية.
 4/1111 11/1119 إصدار أول

 حاجة القطاع
7 

-11112ايزو  مواصفة قياسية دولية
7/1114 

 تبين بإشعار ادلصادقة

2. 
الورق 

 الصحي

  :4اجلزء  -النسيج الورقي ومنتجات النسيج الورقي
قوة الشد والتمدد عند القطع وامتصاص قوة  حتديد
 الشد.

 4/1111 11/1119 إصدار أول
-11112مواصفة قياسية دولية 7 حاجة القطاع

4/1111 
 

 تبين بإشعار ادلصادقة

1. 
الورق 

 الصحي
:  2اجلزء  -النسيج الورقي ومنتجات النسيج الورقي

 4/1111 11/1119 إصدار أول الرطب.حتديد قوة الشد 
-11112مواصفة قياسية دولية 7 قطاعحاجة ال

 تبين بإشعار ادلصادقة 2/1111

3. 
الورق 

 الصحي
:  1اجلزء  -النسيج الورقي ومنتجات النسيج الورقي

 اجلراميةحتديد 
 4/1111 11/1119 إصدار أول

-11112مواصفة قياسية دولية 7 حاجة القطاع
1/1111 

 تبين بإشعار ادلصادقة

7. 
الورق 

 الصحي
:  3اجلزء  -رقي ومنتجات النسيج الورقيالنسيج الو 

 4/1111 11/1119 إصدار أول حتديد اخلصائص الظاهرية
-11112مواصفة قياسية دولية 7 حاجة القطاع

 تبين بإشعار ادلصادقة 3/1114

9. 
الورق 

 الصحي

:  7اجلزء  -النسيج الورقي ومنتجات النسيج الورقي
 زمن امتصاص ادلاء وقدرة امتصاص ادلاءحتديد 

 بطريقة فحص الغمر بالسلة
 4/1111 11/1119 إصدار أول

 7 حاجة القطاع
-11112مواصفة قياسية دولية

7/1111 
 تبين بإشعار ادلصادقة

 (.تثبيت، سحب، تعديل)إعداد، تبني، تعديل فني منفصل، تصحيح مطبعي منفصل(أو مراجعة ) )إعداد، تبني(لإصدار أو نوع العممية:  *
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 لمى أبوعتيمةم.  سكرتير المجنة الفنية: 43 رقم المجنة الفنية: الورق الصحي المجنة الفنية المسؤولة:

 نوع العممية المشروع المقترح القطاع #

* 
تاريخ البدء 

 المتوقع
تاريخ االنتهاء 

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 إجراء التخطيط لعمميات التقييس.من   SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة موضح في نموذج األولوية : كما هو **
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 الحارث الشبولم.  اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 53رقم المجنة الفنية: المقاييس المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 
الهندسة 

 يةالميكانيك
 اسذالدوائلذعداذاملاءمـظوماتذقق

ذلتعدي

ذ707/1998
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذمراجعةذدورية

ذ+ذ

 2018استبقانذ

1 OIML 
R 117-1: 2007 

ذ

2 

الهندسة 

ية و الميكانيك

بكالىريىس 

مختبرات و ثحاليل 

 طبية

املؿصاتذاملدرجةذذ-الزجاجقاتذاملخربيةذ

ذممصاتذالـػخذ-

ذتعديل

ذ867-1/2006
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذعةذدوريةمراج

ذ+ذ

 2018استبقانذ

2 
ISO 835: 

2007 
 

ذ

3 

الهندسة 

ية و الميكانيك

بكالىريىس 

مختبرات و ثحاليل 

 طبية

اسطواناتذذ-الزجاجقاتذاملخربيةذ

ذالؼقاسذاملدرجة

ذتعديل

ذ887/1992
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذمراجعةذدورية

ذ+ذ

 2018استبقانذ

3 ISO 4788: 
2005 

ذ

4 

الهندسة 

ية و الميكانيك

 دسة الكهربائيةالهن

عدادات قياس الطاقة الكهربائية 
املتطلبات العامة  -)تيار متناوب( 

 -االختبارات وظروف االختبار  -
 أدوات القياس

ذتعديل

ذ1621/2004
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذمراجعةذدورية

ذ+ذ

 2018استبقانذ

4 BS EN 62052-

11:2003+A1:2017 
ذ

5 

الهندسة 

ية و الميكانيك

بكالىريىس 

اجلزءذذ-مؼايقسذضغطذالدمذالشريانيذ

االول:ذاملتطؾباتذالعامةذوذاجلزءذالثاني:ذ

ذتعديل

ذ1188-1/1997
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذمراجعةذدورية

ذ+ذ
5 BS EN ISO 81060-

1:2012 
ذ
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رات و ثحاليل مختب

 طبية

املتطؾباتذالتؽؿقؾقةذملؼايقسذضغطذالدمذ

ذالشريانيذاملقؽانقؽقةذوذالؽفربائقة

 2018استبقانذذ1188-2/1997

6 

الهندسة 

ية و الميكانيك

بكالىريىس 

مختبرات و ثحاليل 

 طبية

الدرراتذالطبقةذاملعؼؿةذاحاديةذ

الدرراتذاملدتخدمةذذ-االستعؿالذ

ذيدويا

ذتعديل

ذ1486/2002
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذمراجعةذدورية

ذ+

 2018استبقانذ

6 

ISO 7886-1:2017 
ISO 80369-7:2016 

ISO 3696:1987 
ISO 8601-1+2:2019 

ISO 6009:2016 

 

7 

الهندسة 

ية و الميكانيك

بكالىريىس 

 فيزياء

أدواتذققاسذالطولذاملاديةذلالستخدامذ

ذالعام

ذتعديل

ذ449/2005
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذمراجعةذدورية

ذ+

 2018استبقانذ

7 OIML R35 :2007  

8 

الهندسة 

ية و الميكانيك

بكالىريىس 

 فيزياء

ذعداداتذاملقاه
ذزديث

ذذ2006/ذ1ذ-11
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذمراجعةذدورية

ذ+

ذ2018استبقانذ

8 OIML R49-1 :2013  

9 

الهندسة 

 ية والميكانيك

 بكالىريىس

مختبرات و ثحاليل 

 طبية

موازينذاحلرارةذذ-قاتذاملخربيةذالزجاج

احملارير(ذالطبقةذالزجاجقةذالزئبؼقةذ)

ذدرجةذاحلرارةذالعظؿىذنبقطهذاتذ

ذزديث

ذ1992/859
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذمراجعةذدورية

ذ+

ذ2018استبقانذ

9 OIML 
R 7-1979  

11 

الهندسة 

ية و الميكانيك

الهندسة الكهربائية 

و بكالىريىس 

مختبرات و ثحاليل 

 طبية

ذاتذذةاإللؽرتونقمؼايقسذاحلرارةذالطبقةذ

ذدرجةذاحلرارةذالعالقةذنبقطه

ذزديث

ذ1997/1187
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذمراجعةذدورية

ذ+

ذ2018ستبقانذا

11 OIML R115- 1995  
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11 

الهندسة 

ية و الميكانيك

بكالىريىس 

مختبرات و ثحاليل 

 طبية

ذالدحاحاتذاملدرجةذ-زجاجاتذاملختربذ
ذزديث

ذ2005/1684
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذمراجعةذدورية

ذ+

ذ2018استبقانذ

11 ISO 385:2005  

12 

الهندسة 

و  يةالميكانيك

بكالىريىس 

 فيزياء

ذاسذضغطذإطاراتذالدقاراتساعاتذقق
ذزديث

ذ2009/1881
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذمراجعةذدورية

ذ+

ذ2018استبقانذ

12 OIML R23- 1975  

13 

الهندسة 

و  يةالميكانيك

 الهندسة الكهربائية

عداداتذسقاراتذاألجرةذ)ذالتاكدي(ذ

ذةاإللؽرتونق

ذزديث

ذ2012/50148
 31/12/2019ذ1/1/2019

ذمراجعةذدورية

ذ+

ذ2018استبقانذ

13 EN 50148-1995  

14 

الهندسة 

ية و الميكانيك

بكالىريىس 

مختبرات و ثحاليل 

 طبية

الدوارقذذ-الزجاجقاتذاملخربيةذ

احلجؿقةذالزجاجقةذ)ذاتذالعالمةذ

ذالواحدة(

 31/12/2019ذ1/1/2019ذ860/1992

ذمراجعةذدورية

ذ+

ذ2018استبقانذ

 
مىاصفة قياسية عربية 

187/7881 
 

 د أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني.نوع العممية: إعدا *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **
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سالمة المعدات واألجهزة الكهربائية  المجنة الفنية المسؤولة:
 م. فاديه القاضي اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 29 رقم المجنة الفنية: منخفضة الفولتية

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 

فندسة 

 ؽهربائوة

 وأدواتاؾتمدقدات اؾكهربائوة ؾلمباـي 

املبدالت اؾكهربائوة املعدة  - اإلـارة

 ؾالستخداؿات املنزؾوة اؾكهربائوة اؾثابتة

سحب   م ق أ 
5401/5992 

 0145/0226سوتم سحب م ق أ   0 ؿراجعة دورقة 7/2102 2/2102

حلني صدور م  2106خالل عام 

 0-61662ق أ 

2 

فندسة 

 ؽهربائوة

 وؿا املنزؾوة ؾألغراض اؾكهربائوة املفاتوح

 - اؾثابتة اؾكهربائوة اؾرتؽوبات ؿن مياثلها

 اؾعاؿة املتطلبات

تعديل م ق أ 
5101/6440 

ؿتطلبات اتفاؼوة  7/2102 2/2102

اؾشراؽة األردـوة 

 األوروبوة  –

0 EN 60669-

1:1999 
  وتعدقالتها

3 

فندسة 

 ؽهربائوة

اؾكهربائوة ؾلمباـي وادوات اؾتمدقدات 

اؾقوابس واملقابس املعدة  -االـارة 

ؾالستخداؿات املنزؾوة   واالغراض املشابهة 

 اجلزء االول: ؿتطلبات عاؿة -

سحب م ق أ 
5400/5992 

 مت سحب املرجع  2 ؿراجعة دورقة 02/2102 5/2102

 IEC 60884-1:1994  واستبداؾه

IEC 60884-1:2002 اوتعدقالته 

4 

سة فند

 ؽهربائوة

اؾقوابس واملقابس املعدة ؾالستخداؿات 

اجلزء  -املنزؾوة   واالغراض املشابهة 

 االول: ؿتطلبات عاؿة

 تبنـي
 )إصدار أول(

-IEC 60884 2 ؿراجعة دورقة 02/2102 5/2102

1:2002 

  وتعدقالتها 

5 

فندسة 

 ؽهربائوة
طرق ؼواس  -أػران املوكرووقف املنزؾوة 

 األداء

         تعديل      
م ق أ 

24341/6443 

 ؿراجعة دورقة 3/2121 2/2102

)ؿتطلبات 

االـضمام إىل 

3 IEC 

60705:2010 
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اؾلجنة 

اؾكهروتقنوة 

 اؾدوؾوة(

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 مرفقة.األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج ال **
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 نرمين بركاتم.  اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 44  رقم المجنة الفنية: القطع الصحية  المجنة الفنية المسؤولة:

 نوع العممية المشروع المقترح القطاع #

* 
تاريخ البدء 

 المفترض
تاريخ االنتهاء 

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 إنشائي  .1
لوازم القطع  -التمديدات الصحية 
 الصحية

5491/1155 
 حتديث

7/1154 51/1154 

مراجعة دورية 
+ 

طلب من وزارة 
 املياه

1 
A112.18.1/CSA B125.1 - 

2012 Plumbing Supply 

Fittings 

- 

خصائص وطرق فحص صمامات تزويد  إنشائي  .2
 وطرد املياه من املراحيض واملباول

5451/1151 51/1154 51/1154 

مراجعة دورية 
+ 

طلب من وزارة 
 املياه

1 

- BS 1125, WC flushing 

cisterns (including dual 

flush cisterns and flush 

pipes.) 

- - BS 1212-4, Float 

operated valves   ـpart 4: 

Specification for compact 

type float operated vavles 

for WC flushing cisterns 

(including floats.) 

- - ASSE 1002, Anti-siphon 

fill valves for water closet 

tanks. 

- - ASME A112.19.5 / CSA 

B45.15 

- JS 1875, WC pans and 

WC suites with integral 

trap 

- 

 العملية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو حتديث( أو تبين.* نوع 
 األولوية : كما هو موضح يف إجراء التخطيط لعمليات التقييس والنماذج املرفقة. **
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 م. فاديه القاضي اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 46 رقم المجنة الفنية: االتصاالت وااللكترونيات المجنة الفنية المسؤولة:9102

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 

هـدسةذ

االتذاالتص

ذوااللؽرتونقات

 املتطؾباتذ:3 الرتدداتذالرادوووة,ذاجلزء كبالت

 احملوروة املػردة لؾؽبالت واالختبارات العامة

ذكبالتذالتوزوع أنظؿة يف لالستخدام

ذسحب

-60006مذقذأذ

3/2007 

ذمراجعةذدوروةذ6/2010ذ2/2010

)متطؾباتذاالنضؿامذإىلذ

الؾجـةذالؽفروتؼـقةذ

ذالدولقة(

 ع:متذسحبذاملرج ذ1

 IEC 60096-3:1982  

باملواصػةذالؽفروتؼـقةذذهواستبدال

وذذIEC 61196-5:2012 الدولقة

IEC 61196-6:2009 

2 

هـدسةذ

االتصاالتذ

 وااللؽرتونقات

ذ ذاجلزء ذاحملوروة, ذاالتصاالت :ذذ5كابالت

ذ ذنوع ذمن ذلؽابالت ذمؼطعقة ذCATVمواصػات

ذلؾخطوطذالرئقدقةذوخطوطذالتوزوع

 تبين
 )إصدار أول(

ذمراجعةذدوروةذ6/2010ذ2/2010

)متطؾباتذاالنضؿامذإىلذ

الؾجـةذالؽفروتؼـقةذ

 الدولقة(

-IEC 61196ذ1

5:2012 

  

3 

هـدسةذ

االتصاالتذ

 وااللؽرتونقات

ذ ذاجلزء ذاحملوروة, ذاالتصاالت :ذذ1-5كابالت

ذنوعذ ذمن ذلؽابالت ذالػارغة ذاملـطؼة مواصػات

CATVذلؾخطوطذالرئقدقةذوخطوطذالتوزوعذ

 تبين
 )إصدار أول(

ذمراجعةذدوروةذ6/2010ذ2/2010

)متطؾباتذاالنضؿامذإىلذ

الؾجـةذالؽفروتؼـقةذ

 الدولقة(

-IEC 61196ذ1

5-1:2012 

 

ذ

4 

هـدسةذ

االتصاالتذ

 وااللؽرتونقات

ذ ذاجلزء ذاحملوروة, ذاالتصاالت :ذذ6كابالت

ذ ذنوع ذمن ذلؽابالت ذمؼطعقة ذCATVمواصػات

ذلؾؽابالتذاملتػرعة

 تبين
 )إصدار أول(

ذجعةذدوروةمراذ6/2010ذ2/2010

)متطؾباتذاالنضؿامذإىلذ

الؾجـةذالؽفروتؼـقةذ

 الدولقة(

 ذ1

IEC 61196-

6:2009  

5 

هـدسةذ

االتصاالتذ

 وااللؽرتونقات

ذ ذاجلزء ذاحملوروة, ذاالتصاالت :ذذ1-6كابالت

ذنوعذ ذمن ذلؽابالت ذالػارغة ذاملـطؼة مواصػات

CATVذلؾؽابالتذاملتػرعةذ

 تبين
 )إصدار أول(

ذوةمراجعةذدورذ6/2010ذ2/2010

)متطؾباتذاالنضؿامذإىلذ

الؾجـةذالؽفروتؼـقةذ

 الدولقة(

 ذ1

IEC 61196-

6-1:2009 

ذ



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (9102)لعام  والقواعد الفنية األردنية األردنية خطة عمل المواصفات القياسية

SDwf-05-01 (a) rev. b 

6 

هـدسةذ

االتصاالتذ

ذوااللؽرتونقات

ذالرادوووة ذالرتددات ذ:2ذاجلزءذ,كبالت

ذمواصػاتذالؽقبلذذوذالعالقة

ذسحب

-60006مذقذأذ

ذ2/2007

ذمراجعةذدوروةذ12/2010ذ6/2010

)متطؾباتذاالنضؿامذإىلذ

تؼـقةذالؾجـةذالؽفرو

ذالدولقة(

ذمتذسحبذاملرجعذوملذوتمذاستبدالهذذ2

7 

هـدسةذ

االتصاالتذ

 وااللؽرتونقات

ذدلقلذ ذ.: ذاجلزء ذالرادوووة ذالرتددات كبالت

ذلؾؿواصػات ذالتػصقؾي ذذ,التصؿقم :ذ1قدم

ذالؽبالتذاحملوروة

سحبذمذقذأذ

ذ60006-0-1/2007

متذسحبذاملرجعذوإصدارذمرجعذذذ2ذمراجعةذدوروةذ12/2010ذ6/2010

ذدودج

8 

هـدسةذ

االتصاالتذ

 وااللؽرتونقات

ذدلقلذاك ذ.: ذاجلزء ذالرادوووة ذالرتددات بالت

ذلؾؿواصػات ذالتػصقؾي ذذ,التصؿقم :ذ1قدم

ذبالتذاحملوروةاالؽ

ذتبين

ذ)إصدار أول(

-IEC 60096ذ2ذمراجعةذدوروةذ12/2010ذ6/2010

0-1:2012 
ذ

9 

هـدسةذ

االتصاالتذ

 وااللؽرتونقات

:ذصرقذالؼقاسذ1-1األلقافذالضوئقة,ذاجلزءذ

 دلقلذومتطؾباتذعامةذ–واجراءاتذالػحصذ

ذتبين

ذ)إصدار أول(

وزارةذاألشغالذذ6/2020ذ12/2010

ذالعامة

-IEC 60793 ذ3

1-1:2008 
ذ

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
ذيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة.األولوية : كما هو موضح في إجراء التخط **

 

        

 



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (     9102خطة عمل المواصفات القياسية األردنية والقواعد الفنية األردنية لعام )    

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 

 لمى أبوعتيمةم.  سكرتير المجنة الفنية: 74 رقم المجنة الفنية: المواصق المجنة الفنية المسؤولة:

 نوع العممية المشروع المقترح القطاع #

* 
تاريخ البدء 

 المتوقع
تاريخ االنتهاء 

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

املواصفة اخلليجية  1 استبانة 6/9191 8/9119 اصدار أول عامة املواد الالصقة لألغراض ال -اللواصق اللواصق .1
GSO2021:2010 

  

طرق اختبار املواد الالصقة لألغراض  -اللواصق اللواصق .9
 العامة

 GSOاملواصفة اخلليجية  1 استبانة 6/9191 8/9119 اصدار أول

2022:2010 
 تبين بإشعار املصادقة

  GSO 1954:2009 .3 1 استبانة 8/9191 11/9119 اصدار أول ة لألرضياتاملواد الالصق -اللواصق اللواصق .3

 اللواصق .4
 صخر اجلبس لصناعة املواد الالصقة -اللواصق 
 )الرابطة( 

  
 8/9191 11/9119 مراجعة

 مراجعة دورية
9 

[ISO Standard 1587 

;1975;NEQ] 
 

 9/9191 11/9119 مراجعة اللواصق املستعلة بالفرشاة -اللواصق اللواصق .5
 مراجعة دورية

9 [Canada CGSB 71; 

1988;NEQ] 
 املراجع مسحوبة

طرق فحص اللواصق املستعملة  -اللواصق  اللواصق .6
 بالفرشاة

-Canada CGSB-71.20] 9 مراجعة دورية 9/9191 11/9119 مراجعة

H 85;1988;NEQ] 
 المراجع مسحوبة

 11/9191 11/9119 مراجعة  اللواصق املستعملة بالرش  -اللواصق  اللواصق .7
 ;Canada 71-19; 1988] 9 مراجعة دورية

NEQ] 
 المراجع مسحوبة
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 لمى أبوعتيمةم.  سكرتير المجنة الفنية: 74 رقم المجنة الفنية: المواصق المجنة الفنية المسؤولة:

 نوع العممية المشروع المقترح القطاع #

* 
تاريخ البدء 

 المتوقع
تاريخ االنتهاء 

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 اللواصق .8
طرق  -اللواصق املستعملة بالرش   -اللواصق  
  الفحص  

  11/9191 11/9119 مراجعة
 ;Canada 71-91; 1988] 9 مراجعة دورية

NEQ] 
 ةاملراجع مسحوب

 (.تثبيت، سحب، تعديل)إعداد، تبني، تعديل فني منفصل، تصحيح مطبعي منفصل(أو مراجعة ) )إعداد، تبني(لإصدار أو نوع العممية:  *
 إجراء التخطيط لعمميات التقييس.من   SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة األولوية : كما هو موضح في نموذج **
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 م. محمد الصفدي اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 05 رقم المجنة الفنية: أوعية الضغط ومعداتها  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 انهنذسي  .1
يت نهًعبينت انبصريت يىاصفت قيبس

نالسطىانبث انفىالريت نهغبز 

 انًضغىط

 تعذيم

و ق أ 

7281/8002 
7/6/8073 7/78/8073 

انًراجعت 

 انذوريت
3 C-6:2013 

Compressed Gas 
Association 

(CGA) 

 انهنذسي  .2
يىاصفت قيبسيت نجهبز تنفيس 

: اسطىانبث انغبز 7انضغظ انجسء 

 انًضغىطت

 تعذيم

-7282و ق أ 

7/8002  

7/6/8073 7/78/8073 
انًراجعت 

 انذوريت
3 

S-1.1:2019 or 
ISO 24431:2016 

 

Compressed Gas 
Association 

(CGA) 

 انهنذسي  .3

يىاصفت قيبسيت نجهبز تنفيس 

: يركببث انشحن 8انضغظ انجسء 

وانخسانبث انًحًىنت نهغبزاث 

 انًضغىطت

 تعديل
-8181م ق أ 

8/8001 
7/1/8073 7/78/8073 

انًراجعت 

 وريتانذ
3 S-1.2:2009 

Compressed Gas 
Association 

(CGA) 

 انهنذسي  .4

يعذاث انغبز انبتروني انًسبل 

االسطىانبث انفىالريت  -ويهحقبتهب 

انًهحىيت اننقَبنت انقببهت إلعبدة انتعبئت 

انتصًيى  -نهغبز انبتروني انًسبل 

 وانتركيب

 تعديل
م ق أ 

8181/8002 
7/1/8073 7/78/8073 

انًراجعت 

 ذوريتان
3 

EN 1442:2017 
or 

 ISO 
22991:2004 

 

 انهنذسي  .5

اسطىانبث انغبز انبتروني انًسبل 

انقببهت نهنقم وإعبدة انتعبئت وانًغهفت 

ببنكبيم بًىاد يركبت  انتصًيى 

 وانبنبء

 تعديل
م ق أ 

8281/8088 
 

7/2/8073 7/78/8073 
انًراجعت 

 انذوريت
1 

EN 14427:2014 
or (  ISO 11119-

1:2012 + ISO 
11119-2:2012 +  

ISO 11119-
3:2012 ) 

 

 انهنذسي  .6
أوعيت انضغظ غير انًشتعهت انجسء 

 : عبو7

 تعديل
م ق أ  

80021-
8/8001 

 

7/2/8073 7/78/8073 
انًراجعت 

 انذوريت
3 EN 13445-

1:2014/A1:2014 
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 انهنذسي  .7
أوعيت انضغظ غير انًشتعهت انجسء 

 : انًىاد8

 تعديل
م ق أ  

80021-
8/8001 

 

7/3/8073 7/78/8073 
انًراجعت 

 انذوريت
3 EN 13445-

2:2014/A3:2018 

 

 انهنذسي  .8
أوعيت انضغظ غير انًشتعهت انجسء 

 : انتصنيع4

 تعديل
م ق أ  

80021-
1/8001 

 

7/3/8073 7/78/8073 
انًراجعت 

 انذوريت
3 EN 13445-

4:2014/A1:2016 

 

 انهنذسي  .9
أوعيت انضغظ غير انًشتعهت انجسء 

 ش واالختببر: انتفتي5

 تعديل
م ق أ  

80021-
5/8001 

 

7/70/8073 7/78/8073 
انًراجعت 

 انذوريت
3 EN 13445-

5:2014/A1:2018 

 

 انهنذسي  .11

أوعيت انضغظ غير انًشتعهت انجسء 

: يتطهببث انتصًيى وانتصنيع 6

ألوعيت انضغظ وقطع انضغظ 

انًركبَت ين حذيذ انصب انكرواني 

 انجرافيتي

 تعديل
م ق أ  

80021-
8/8001 

 

7/70/8073 7/78/8073 
انًراجعت 

 انذوريت
3 EN 13445-

6:2014/A2:2018 

 

 انهنذسي  .11
أوعيت انضغظ غير انًشتعهت انجسء 

انًتطهببث االضبفيت ألوعيت  -2

 انضغظ نألنًنيىو وسببئكه

 تعديل
م ق أ  

80021-
1/8001 

 

7/77/8073 7/78/8073 
انًراجعت 

 انذوريت
3 EN 13445-

8:2014/A1:2014 

 

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 عمميات التقييس والنماذج المرفقة.األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط ل **
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 م. سهير المهيرات سكرتير المجنة الفنية: 10 رقم المجنة الفنية: الطاقة المتجددة المجنة الفنية المسؤولة:

 المشروع المقترح القطاع #
نوع 
 * العممية

تاريخ البدء 
 المتوقع

تاريخ 
االنتهاء 
 المتوقع

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل

ذ1

الطاقةذ

 املتجددة

ذ

اجلزءذذ-ةذـذتأهولذالتصمومذواعتمادذالنوعالوحداتذالكهروضوئو

ذ.:ذمتطلباتذالفحص1

مراجعة  6/8109 6/8108 إصدار ثاني

 دورية

 اللجنة الكهروتقنوة الدولوة 0

IEC 61215-

1:2016 

 تبين بإشعار املصادقة

آيوسي  0/8108-8828 ع ت

60806-0/8106  

88/3/8109 

ذ2

الطاقةذ

 املتجددة

ذ

اجلزءذذ-لتصمومذواعتمادذالنوعتأهولذاذ-الوحداتذالكهروضوئوة

خاصةذلفحصذوحداتذالدولكونذالبلوروةذمتطلباتذذ–ذ1-1

ذ الكهروضوئوة

مراجعة  6/8109 7/8108 لإصدار أو

 دورية

 اللجنة الكهروتقنوة الدولوة 0

IEC 61215-1-

1:2016 

 تبين بإشعار املصادقة

88/3/8109 

ذ3

الطاقةذ

ذاملتجددة

ذ

اجلزءذذ-مومذواعتمادذالنوعتأهولذالتصذ-الوحداتذالكهروضوئوة

:ذاملتطلباتذاخلاصةذلفحصذوحداتذاألغشوةذالرقوقةذ1-2

ذ(CdTeاملصنعةذمنذمادةذالكادموومذتولوراودذ)

اللجنة الكهروتقنوة  0 حاجة القطاع 6/8109 8/8108 لإصدار أو

 الدولوة

IEC 61215-1-

2:2016 

  تبين بإشعار املصادقة

 ع ت

آيوسي  8828-0-8/8109

60806-0-8/8106 

88/3/8109 

ذ4
الطاقةذ

ذاملتجددة

ذ

اجلزءذذ-تأهولذالتصمومذواعتمادذالنوعذ-الوحداتذالكهروضوئوة

اللجنة الكهروتقنوة  0 حاجة القطاع 6/8109 9/8108 لإصدار أو

 الدولوة

 تبين بإشعار املصادقة

 ع ت
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 م. سهير المهيرات سكرتير المجنة الفنية: 10 رقم المجنة الفنية: الطاقة المتجددة المجنة الفنية المسؤولة:

 المشروع المقترح القطاع #
نوع 
 * العممية

تاريخ البدء 
 المتوقع

تاريخ 
االنتهاء 
 المتوقع

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل

:ذمتطلباتذخاصةذلفحصذوحداتذاألغشوةذالرقوقةذاملصّنعةذ1-3

ذمنذالدولكونذغريذاملتبلور

اللجنة الكهروتقنوة 

 دولوةال

IEC 61215-1-

3:2016 

آيوسي  8828-0-3/8109

60806-0-3/8106 

88/3/8109 

ذ5

الطاقةذ

ذاملتجددة
اجلزءذذ-تأهولذالتصمومذواعتمادذالنوعذ-الوحداتذالكهروضوئوة

:ذمتطلباتذخاصةذلفحصذوحداتذاألغشوةذالرقوقةذاملصّنعةذ1-4

منذمادةذالنحاس،ذاألندووم،ذاجلالوومذالدولونوومذ

Cu(In,Ga)(S,Se)2ذ

اللجنة الكهروتقنوة  0 حاجة القطاع 6/8109 01/8108 لإصدار أو

 الدولوة

IEC 61215-1-

4:2016 

 

 

 تبين بإشعار املصادقة

 ع ت

آيوسي  8828-0-2/8109

60806-0-2/8106 

88/3/8109 

ذ6

الطاقةذ

ذ-تأهولذالتصمومذواعتمادذالنوعذ-الوحداتذالكهروضوئوةذاملتجددة

 الفحصمتطلباتذذ–2اجلزء

 0 حاجة القطاع 6/8109 00/8108 لإصدار أو

اللجنة الكهروتقنوة 

 الدولوة

IEC 61215-2:2016 

 عار املصادقةتبين بإش

 8/8108-8828ع د 

 8/8106-60806آيوسي 

88/3/8109 

7 

الطاقةذ

ذاملتجددة

ذ-اخلالواذوالبطارواتذالثانووةذلتخزونذالطاقةذاملتجددةذ

ذ-املتطلباتذالعامةذوطرقذاالختبارذ

اللجنة الكهروتقنوة  8 حاجة القطاع 0/8109 2/8109 لإصدار أو

 ةلدولوا

IEC 61427-1:2013  

 



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (     9102عام )    خطة عمل المواصفات القياسية األردنية والقواعد الفنية األردنية ل

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 م. سهير المهيرات سكرتير المجنة الفنية: 10 رقم المجنة الفنية: الطاقة المتجددة المجنة الفنية المسؤولة:

 المشروع المقترح القطاع #
نوع 
 * العممية

تاريخ البدء 
 المتوقع

تاريخ 
االنتهاء 
 المتوقع

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل

ذ:ذتطبوقذخارجذالشبكةذالضوئوة1اجلزءذ

8 

الطاقةذ

ذاملتجددة

ذ-اخلالواذوالبطارواتذالثانووةذلتخزونذالطاقةذاملتجددةذ

:ذالتطبوقاتذعلىذ2اجلزءذ-املتطلباتذالعامةذوطرقذاالختبارذ

ذالشبكة

اللجنة الكهروتقنوة  3 حاجة القطاع 0/8109 2/8109 لإصدار أو

 الدولوة

IEC 61427-2:2015 
 

 

 (.تثبيت، سحب، تعديل)إعداد، تبني، تعديل فني منفصل، تصحيح مطبعي منفصل(أو مراجعة ) )إعداد، تبني(لإصدار أو ية: نوع العمم *
 من إجراء التخطيط لعمميات التقييس.  SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة األولوية : كما هو موضح في نموذج **

 



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (9102)لعام  األردنية والقواعد الفنية األردنية خطة عمل المواصفات القياسية

SDwf-05-01 (a) rev. b 

المعدات واألجهزة الكهربائية  المجنة الفنية المسؤولة:
  عبداهلل الشيشانيم.  اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 29رقم المجنة الفنية: الخاصة بالمباني 

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 الحظاتم المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 المصاعذ  1
اشي ماالدراج الكهربائيت والم

 البناء والخركيب  –المخحركت 
- 11/9112  1/9191 

وزارة  -اسخبيان

 االشغال
1 EN 115-1:2017 

مشروع 

 حصىيج

 اصذار أول

 المصاعذ  9

مىاصفاث الفحىصاث 

واالخخباراث للمصاعذ ومصاعذ 

 الخذمت

 9 مراجعت دوريت 3/9191  1/9191 -
BS 8486-

1:2007+A1:2011 مشروع مبذئي 

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **

 



 ردنيةمؤسسة المواصفات والمقاييس ال 
 (1029)لعام  والقواعد الفنية الردنية الردنية خطة عمل المواصفات القياسية

Form #  

 م. نسمة شنك اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 55رقم المجنة الفنية: التوابل والبهارات المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **الولوية المدخل المتوقع

 1 مراجعة دورية 2/2112 2/2112 تعديل فارات ــ الؼرػةالتوابل والب صـاعات غذائقة 1
 6538املواصػة الؼياسية الدولية 

 6538املواصػة الؼياسية الدولية 
 

 2 االستبيان 11/2112 4/2112 إعداد التوابل والبفارات ــ السؿاق صـاعات غذائقة 2
 3880 املواصػة الؼياسية الرتكية 

 3265املواصػة الؼياسية السورية  
 

 3 مراجعة دورية 11/2112 5/2112 إعداد التوابل والبفارات ـــ الؽزبرة صـاعات غذائقة 3
-7087واصػة الؼياسية الربيطانية امل

6/1996 
 

  2253/1999املواصػة الؼياسية الدولية  4 الؾجـة الػـية 12/2112 6/2112 إعداد التوابل والبفارات ـــ مسحوق الؽاري صـاعات غذائقة 4

 ـاعات غذائقةص 5
التوابل والبفارات ـــ حتضري العقـة 

 املطحونة لؾػحص
  2825/1981املواصػة الؼياسية الدولية  5 الؾجـة الػـية 6/2112 5/2112 تبين مماثل

 6 طؾب تعديل 11/2112 4/2112 تعديل التوابل والبفارات ـــ كاتشب البـدورة صـاعات الغذائقة 6

, اجلزء 21المريؽي قواعد التـظيم الػدرالي ا -

اخلضار املعؾبة, الػرع ب ــ املتطؾبات  -155

الؼياسية ألنواع حمددة من اخلضار املعؾبة, 

 ـ الؽاتشب. 155.194الؼسم 

, 2199/2012املواصػة الؼياسية اخلؾيجية  -

 مـتجات الطؿاطم احملػوظة ـ كاتشب.

 

 7 طؾب تعديل 12/2112 6/2112 تعديل اخلّل صـاعات الغذائقة 7

املواصػة الؼياسية الربيطانية األوروبية  -

, اخلل ــ مـتج مصـع من 13188/2000

سوائل ذات أصل عضوي ـ التعاريف, 

 



 ردنيةمؤسسة المواصفات والمقاييس ال 
 (1029)لعام  والقواعد الفنية الردنية الردنية خطة عمل المواصفات القياسية

Form #  

 املتطؾبات, التوسيم.

املواصػة الؼياسية الربيطانية األوروبية  -

, محض اخلؾيك ذو الدرجة 13189/2000

الغذائية ـ مـتج مصـع من سوائل ذات أصل 

عاريف, املتطؾبات, غري عضوي ــــ الت

 التوسيم.

قواعد األغذية واألدوية يف كـدا, اجلزء ب,  -

 , اخلل.19الؼسم 

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **

 



 المواصفات والمقاييس األردنيةمؤسسة 
 (1029)لعام  والقواعد الفنية األردنية األردنية خطة عمل المواصفات القياسية

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 

 م.نرمين بركات اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 65رقم المجنة الفنية: مواد البناء تمنتجا المسؤولة:المجنة الفنية 

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ 
االنتهاء 
 المتوقع

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل

المواصفات و  -الخرسانة إنشائي 1

 األداء و المطابقة

 تعديل

894/2002 

 

 1 مراجعة دورية  9/2019
EN 

206:2013+A1:2016 
 ع د

 إنشائي 2

فحص  -الخرسانة
الخرسانة الجاهزة, 

:أخذ العينات1الجزء  

 

1651-1/2004  

 

 تبين مماثل

 ع د EN 12350-1:2019 1 مراجعة دورية  9/2019

 إنشائي 3

فحص  -الخرسانة
الخرسانة الجاهزة, الجزء 

:فحص التهدل 2  

 

1651-2/2004  

 تبين مماثل
 ع د EN 12350-2:2019 1 مراجعة دورية  9/2019



 المواصفات والمقاييس األردنيةمؤسسة 
 (1029)لعام  والقواعد الفنية األردنية األردنية خطة عمل المواصفات القياسية

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 

 إنشائي 8

فحص  -الخرسانة
الخرسانة الجاهزة, الجزء 

 )فحص فيبي زمن :3
 بالرج( االنسيابية

 

 

1651-3/2004  

 

 تبين مماثل

 EN 12350-3:2019 1 مراجعة دورية  9/2019
 ع د

 

 إنشائي 2

فحص  -الخرسانة
الخرسانة الجاهزة, الجزء 

 الدمك قابلية درجة :4

 

 

1651-4/2004  

 

 تبين مماثل

 ع د EN 12350-4:2019 1 مراجعة دورية  9/2019

 إنشائي 6

الطيني و بالط القرميذ 

تعاريف و  –ملحقاته 

 خصائص المنتج

 تحذيث

0712/0272  
8/0272   

طلب من قسم 

 الفحص
7 EN 1304:2013 ع د 

 نوع العملية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 (.1(؛ حيث يعطى النشاط ذو األولوية األعلى الرقم )5-1األولوية من ) **



 المواصفات والمقاييس األردنيةمؤسسة 
 (1029)لعام  والقواعد الفنية األردنية األردنية خطة عمل المواصفات القياسية

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 

 



 
 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية

 ( 9102) والقواعد الفنية األردنية لعام  األردنية خطة عمل المواصفات القياسية

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 
 

 

 

 

 مجد شطناوي اسم سكرتير اللجنة الفنية المسؤولة: 55رقم اللجنة الفنية: انمىتجبث اإلوشبئيت انصذيقت نهبيئت اللجنة الفنية المسؤولة:

نىع العملية المشروع المقترح القطاع #
تاريخ البدء  * 

 المفترض

تاريخ االنتهاء 

 المتىقغ
األولىية المدخل

**
 مالحظات المراجغ 

 إوشبئي  .1
أغطيت -جبث اإلوشبئيت انصذيقت نهبيئت انمىت

 األرضيبث 

 إعذاد

6666 
 6 انهجىت انفىيت 6/3/6069 6068

-GECA 

25:2011 v2.  

-EC-28:2015. 

 وسخت ثبويت ن ع

تم رفعهب نغبيبث 

االعتمبد مه مجهس 

 اإلدارة

 إصذار أول

 إوشبئي  .2
انذهبوبث  انمىتجبث اإلوشبئيت انصذيقت نهبيئت ـ 

 ومىاوع انتسرة وانطالء واألصببغ

 إعذاد

6666 
 6 انهجىت انفىيت 6/3/6069 6068

- GS-11:2015  

 

 ع ن وسخت ثبويت

تم رفعهب نغبيبث 

االعتمبد مه مجهس 

 اإلدارة

 إصذار أول

 إوشبئي  .3

ـــ انخرسبوت  ــانمىتجبث اإلوشبئيت انصذيقت نهبيئت ـ

انخهط وانخرسبوت مسبقت انصت  جبهسةانخرسبوت 

 يت وانمالط انجبف انمكيسوانمىتجبث انخرسبو

 إعذاد

6636 
 EC-43-18 - 3 انهجىت انفىيت 6/7/6069 6068

 ع ث 

 67/6نغبيت 

 إصذار أول

 إوشبئي  .4
انمىتجبث اإلوشبئيت انصذيقت نهبيئت ــــ انطىة 

 وانبالط واألنىاح انخرسبويت

 مراجعه/سحت

6668/6065 
 EC-51-11 - 3 انهجىت انفىيت 6/7/6069 -

 

  EC-25-17 - 4 انهجىت انفىيت 6/66/6069 6/3/6069 إعذاد عىازل انبىبء تجبث اإلوشبئيت انصذيقت نهبيئت ــــانمى إوشبئي  .5

*
 وىع انعمهيت: إعذاد أو مراجعت )تعذيم أو سحت أو تحذيث( أو تبىي. 
**

 األونىيت : كمب هى مىضخ في إجراء انتخطيط نعمهيبث انتقييس وانىمبرج انمرفقت. 
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 نسيبه الحماد م. سكرتير المجنة الفنية: 92رقم المجنة الفنية: المبيدات  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 
صـاعاتذ

ذؽقؿقائقة

اؾبقاـاتذاإلقضاحقةذعؾىذ

ذاتذادلبقداتعبو

ذؿراجعة

ذمذقذأ

ذ484/1986

ذ11/11/2019ذ2/1/2019
ؿراجعةذ

ذدورقة
ذ-

،ذ547/2010اؾؼاعدةذذاألوروبقةذ -

ؿتطؾباتذبطاؼةذاؾبقانذدلـتجاتذوؼاقةذ

ذ.اؾـباتات

اؾتعؾقؿاتذاؾصادرةذعنذوزارةذاؾزراعةذ-ذذذ

ذاخلاصةذبتدجقلذذ2016(ذؾدـةذ18رؼمذ)ز/

ارذوتصـقعذوجتفقزذوادتريادذوتداولذواالجت

بادلبقداتذواؾصادرةذادتـاداذألحؽامذادلادةذ

(ذؾدـةذ13(ذؿنذؼاـونذاؾزراعةذرؼمذ)21)

ذوتعدقالتهذ.ذ2015

اؾتعؾقؿاتذاؾصادرةذعنذؿـظؿةذاالغذقةذذ-

(ذFAOواؾزراعةذاؾدوؾقةذؾألؿمذادلتحدةذ)

حولذادلؿارداتذاجلقدةذ2015ؾدـةذذ

ذؾتودقمذادلبقدات.

ذ

ذ

متذرػعذؿذذؽرةذبدذح ذذذ

ذادلواصذذذػةذبـذذذا ذعؾذذذىذ

ذذتـدق ذاؾؾجـةذ



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
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 نسيبه الحماد م. سكرتير المجنة الفنية: 92رقم المجنة الفنية: المبيدات  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

2 
صـاعاتذ

 ؽقؿقائقة

اؾعاؿةذذاؾػـقةذذادلواصػة

ذؾؾؿبقدات
ذ1/12/2019ذ1/3/2019ذإصدارذأول

ؿراجعةذ

 دورقة
1 

اذرتاراتذادلبقداتذاؾؽقؿقائقةذؾًػات،ذذ-

ذ)ذؿواصػةذدعودقة(.ذ392/2004

اؾتصـقفذادلوصيذبهذدلبقداتذاآلػاتذ -

اؾدؾقلذاإلرذاديذ/حد ذدرجةذخطورتفاذ

نذؼبلذؿـظؿةذاؾصحةذاؾعادلقةذؾؾتصـقفذؿ

ذ.2009

دؾقلذتطوقرذوادتخدامذؿواصػاتذادلبقداتذ-

اؾصادرةذعنذؿـظؿةذاؾغذا ذواؾدوا ذوؿـظؿةذ

ذ2016اؾصحةذاؾعادلقة،ذ

تورقدذذ،ذ2012،/528اؾؼاعدةذذاألوروبقةذ-

ذوادتخدامذؿـتجاتذادلبقداتذاحلقوقة

فـاكذتوصقةذؿنذاؾؾجـةذ

وؿذذذذنذؿـذذذذدو ذوزارةذذ

جذذةذاؾزراعذذةذبعذذدمذاحلا

ؾؾؿشذذذرولذذؾؾؿذذذ راتذذ

ذاؾتاؾقةذ:

وجودذجفةذحؽوؿقةذ-1

ممثؾذذةذبذذوزارةذاؾزراعذذةذذ

وؾذذدقفاذتعؾقؿذذاتذرؼذذمذذ

ذ2016(ؾدذذذذذـةذذ18)ز/

تعؾقؿذذذذذاتذتدذذذذذجقلذ

وتصذذذذذـقعذوجتفقذذذذذزذ

وادذذذذذتريادذوتذذذذذداولذذ

واالجتذذذذارذبادلبقذذذذداتذ

ذألحؽذامذذ ذادتـادا صادرة

(ذؿذذنذؼذذاـونذذ21ادلذذادة)

(ذؾدـةذذ13اؾزراعةذرؼمذ)

ذوتعدقالتهذذ2015

اؼتـالذاؾؾجـذةذبذ نذذذذ-2
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 نسيبه الحماد م. سكرتير المجنة الفنية: 92رقم المجنة الفنية: المبيدات  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

ذاألؿذورذررجعقذةذذذ حصر

واحذدةذؾؾتشذرقعذممثؾذذةذذذ

بذذوزارةذاؾزراعذذةذقدذذفلذ

عؾذذىذعقذذعذاألرذذرا ذذ

ادلعـذذذقنذؿذذذنذجتذذذارذذذ

وؿـذذذذتجنذوؿصذذذذـعنذ

ؾؾؿبقذذداتذورذذاذ ذذدمذذ

ادلصؾحةذاؾعاؿةذوقـدجمذ

ذؿعذتوجفاتذاؾؾجـة

والنذاؾتعؾقؿذذذاتذقذذذتمذذ

حتذذذذدقثفاذبادذذذذتؿرارذذ

 وتتصفذبادلروـة

3 

 

صـاعاتذ

ذؽقؿقائقة

ؿبقداتذاآلػاتذيفذعبواتذ

 اإلقرودول

ذؿراجعة

ذمذقذأ

ذ527/2003

ذ1/2/2020ذ1/5/2019
ؿراجعةذ

ذدورقة
ذ-

ذ47/2008اؾتوجقفاتذاألوروبقةذرؼمذذ-

ذاخلاصةذب وعقةذاإلقرودوالت.

اؾتعؾقؿاتذاؾصادرةذعنذوزارةذاؾزراعةذرؼمذ -

اخلاصةذبتدجقلذذ2016(ذؾدـةذ18)ز/

ارذوتصـقعذوجتفقزذوادتريادذوتداولذواالجت

متذتشذذذؽقلذعؿوعذذذةذذ

اؾعؿلذاخلاصةذبادلشرولذ

ودذذذذذذذذقتمذاؾبذذذذذذذذد ذ

ذباالجتؿاعاتذ



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (     9102خطة عمل المواصفات القياسية األردنية والقواعد الفنية األردنية لعام )    

4 
 

 نسيبه الحماد م. سكرتير المجنة الفنية: 92رقم المجنة الفنية: المبيدات  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

بادلبقداتذواؾصادرةذادتـاداذألحؽامذادلادةذ

(ذؾدـةذ13(ذؿنذؼاـونذاؾزراعةذرؼمذ)21)

ذوتعدقالتهذذ2015

دؾقلذتطوقرذوادتخدامذؿواصػاتذذ-

ادلبقداتذاؾصادرةذعنذؿـظؿةذاؾغذا ذواؾدوا ذ

ذ.2016وؿـظؿةذاؾصحةذاؾعادلقة،ذ

اذرتاراتذادلبقداتذاؾؽقؿقائقةذؾًػات،ذذ-

ذودقة(.)ذؿواصػةذدعذ392/2004

ذ

 (.تثبيت، سحب، تعديل)إعداد، تبني، تعديل فني منفصل، تصحيح مطبعي منفصل(أو مراجعة ) )إعداد، تبني(لإصدار أو نوع العممية:  *
 .التخطيط لعمميات التقييسمن إجراء   SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة األولوية : كما هو موضح في نموذج **

 



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (9102)لعام  والقواعد الفنية األردنية األردنية خطة عمل المواصفات القياسية

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 م. عبداهلل الشيشاني اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 29 رقم المجنة الفنية: لجنة البطاريات  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء   نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 البطارياث   1
السالمت للبطارياث الثانىيت, متطلباث 

 .: معلىماث السالمت العامت1الجزء 
 2/2112 2/2112 تبني

 استبيان 

 وزارة االشغال
1 

 IEC 62485-1:2015  
 

 
 اصدار أول

 البطارياث   3
متطلباث السالمت للبطارياث الثانىيت, 

 .الثابتت: بطارياث  2الجزء
 1/2121 5/2112 تبني

 استبيان 

 وزارة االشغال
2 

IEC 62485-2:2010  
 

 اصدار أول

 البطارياث   3
نىيت, متطلباث السالمت للبطارياث الثا

 .: بطارياث السياراث 3الجزء
 4/2121 7/2112 تبني

 استبيان 

 وزارة االشغال
3 

IEC 62485-3:2014  
 

 اصدار أول

 البطارياث   4

متطلباث السالمت للبطارياث الثانىيت, 

: البطارياث المستخدمت في  4الجزء

 االجهزة المحمىلت.

 7/2121 11/2112 تبني
 استبيان 

 وزارة االشغال
4 

IEC 62485-4:2015  
 

 اصدار أول

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 راء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة.األولوية : كما هو موضح في إج **
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المنتجات التبغية والمنتجات غير التبغية  المجنة الفنية المسؤولة:
 م. نسمة شنك اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 56ة: رقم المجنة الفني المدخنة

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ 
االنتهاء 
 المتوقع

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل

1 
التبغ واملنتجات 

 غري التبغية املعبأة

السجائر االلكرتونية املستخدمة للسائل 

 االلكرتوني
 18/8112 7/8112 إعداد

طلب وزارة الصناعة 

 والتجارة والتموين
1 

 التشريع األوروبي. -

 أي مراجع علمية أخرى -
 

 
التبغ واملنتجات 

 غري التبغية املعبأة
 8 اللجنة الفنية 18/8112 9/8112 إعداد ة للتبغ املسخنالسجائر االلكرتونية املستخدم

 التشريع األوروبي. -

 أي مراجع علمية أخرى -
 

 (.تثبيت، سحب، تعديل )إعداد، تبني، تعديل فني منفصل، تصحيح مطبعي منفصل(أو مراجعة ) )إعداد، تبني( لإصدار أو نوع العممية:  *
 التخطيط لعمميات التقييس.من إجراء   SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة األولوية : كما هو موضح في نموذج **

 



 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
 (     9102اصفات القياسية األردنية والقواعد الفنية األردنية لعام )    خطة عمل المو 

SDwf-05-01 (a) rev. b 

 م. ريمـا الزعبي  سكرتير المجنة الفنية: 76  رقم المجنة الفنية:    أغذية الرضع وصغار األطفال  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * العمميةنوع  المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

2 

الرضع  أغذيةأغذية األطفال المعمبة ـ  صناعات غذائية
 واألطفال

7/9102 إعداد  3/9191 طمب من المجنة  
 الفنية

مواصفة هيئة الدستور  0
الغذائي رقم 

73/9107 

 

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 مؤسسة املواصفات واملقاييس ألاردنية

 (2109)والقواعذ الفنية ألاردنية لعام ألاردنية خطة عمل املواصفات القياسية

Form # SDwf005-01a- rev. a  

 م. محمذ الصفذي اسم سكرثير اللجنة الفنية املسؤولة: 99 رقم اللجنة الفنية: الصمامات اللجنة الفنية املسؤولة:

 املشروع املقترح القطاع #
نوع 

 * العملية

ثاريخ البذء 

 املفترض

ثاريخ الانتهاء 

 املتوقع
 مالحظات املراجع **ألاولوية املذخل

1.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

طرق فحص  -ابط( الصماماث )اإلاح

واخخبار الصماماث )اإلاحابط( الىحاصيت 

 والبروهسيت إلاياه الشرب

 سحب

م ق أ 

547 

 - 1 اإلاراجعت الدوريت 1/9/9119 8/1/9119
مواصفاث  4حضدبدل ب 

 حغطي مجالها

9.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

صماماث  -الصماماث )اإلاحابط( 

)محابط( اإلاياه ذاث اإلاقاش الاصمي 

ضخخدمت لالغراض ( مم واإلا 111-15)

 العامت

 سحب

م ق أ 

548 

 - 1 اإلاراجعت الدوريت 1/9/9119 8/1/9119
مواصفاث  4حضبدل ب 

 حغطي مجالها

3.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

الصماماث  -الصماماث الصىاعيت 

 البوابيت اإلاصىعت مً صبائك الىحاش

 حعديل

م ق أ 

11168 

  EN 12288:2010 1 اإلاراجعت الدوريت 1/9/9119 8/1/9119

4.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

الصماماث  -ث الصىاعيت االصمام

 حديد الصبالبوابيت 
 1/9/9119 8/1/9119 إعداد

إصدباهت مخلقي 

الخدمت 

 الخارجيين

1 EN 1171:2015  

5.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

الصماماث  -ث الصىاعيت االصمام

 البوابيت الفوالذيت

 حعديل

م ق أ 

11166 

  EN 1984:2010 1 وريتاإلاراجعت الد 1/9/9119 8/1/9119

6.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

الصماماث  -الصمامذ الصىاعيت 

 بالصديكيت الحراريتالبوابيت ال

 حعديل

م ق أ 

11177 

 EN ISO 16139:2006 1 اإلاراجعت الدوريت 1/9/9119 8/1/9119
EN ISO 

16139:2006/prA1 

  EN 13547:2013 1إصدباهت مخلقي  1/9/9119 8/1/9119 إعدادالصماماث  -الصماماث الصىاعيت الصىاعاث   .7



 مؤسسة املواصفات واملقاييس ألاردنية

 (2109)والقواعذ الفنية ألاردنية لعام ألاردنية خطة عمل املواصفات القياسية

Form # SDwf005-01a- rev. a  

 م. محمذ الصفذي اسم سكرثير اللجنة الفنية املسؤولة: 99 رقم اللجنة الفنية: الصمامات اللجنة الفنية املسؤولة:

 املشروع املقترح القطاع #
نوع 

 * العملية

ثاريخ البذء 

 املفترض

ثاريخ الانتهاء 

 املتوقع
 مالحظات املراجع **ألاولوية املذخل

الخدمت  بائك الىحاشمً صالكرويت  الهىدصيت

 الخارجيين

8.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

الصماماث  -الصماماث الصىاعيت 

 الكرويت الفوالذيت

 حعديل

م ق أ 

11163 

  EN 1983:2013 1 اإلاراجعت الدوريت 1/9/9119 8/1/9119

9.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

الصماماث  -ت الصماماث الصىاعي

 بالصديكيت الحراريتالكرويت ال

 حعديل

م ق أ 

11173 

 EN ISO 16135:2006 1 اإلاراجعت الدوريت 1/9/9119 8/1/9119
EN ISO 

16135:2006/prA1 

11.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

صماماث اإلاباوي ـ الصماماث الكرويت 

الىحاصيت والفوالذيت يدويت الخحكم 

لتزويد اإلاياه للمباوي ـ طرق فحص 

 ومخطلباث

 1/9/9119 8/1/9119 اعداد

إصدباهت مخلقي 

الخدمت 

 الخارجيين

1 EN 13828:2013  

11.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

صماماث اإلاباوي ـ صماماث الايقاف 

رب للمباوي ـ الىحاصيت لتزويد مياه الش

 طرق فحص ومخطلباث

 1/9/9119 8/1/9119 اعداد

إصدباهت مخلقي 

الخدمت 

 الخارجيين

1 EN 1213:1999  

19.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

أهظمت معايرة الصمام لصماماث ؤلاغالق 

آلاليت للحارقاث وألاجهسة التي حعمل على 

 الغاز

 حعديل

م ق أ 

11176 

  EN 1643:2014 1 اإلاراجعت الدوريت 1/5/9191 1/9/9119

13.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

صماماث جىفيط الظغط لخساهاث الغاز 

 البترولي اإلاضال

 حعديل

م ق أ 
  EN 14129:2014 1 اإلاراجعت الدوريت 1/6/9191 1/11/9119



 مؤسسة املواصفات واملقاييس ألاردنية

 (2109)والقواعذ الفنية ألاردنية لعام ألاردنية خطة عمل املواصفات القياسية

Form # SDwf005-01a- rev. a  

 م. محمذ الصفذي اسم سكرثير اللجنة الفنية املسؤولة: 99 رقم اللجنة الفنية: الصمامات اللجنة الفنية املسؤولة:

 املشروع املقترح القطاع #
نوع 

 * العملية

ثاريخ البذء 

 املفترض

ثاريخ الانتهاء 

 املتوقع
 مالحظات املراجع **ألاولوية املذخل

11189 

14.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

صماماث جىفيط الظغط لخساهاث الغاز 

 اإلاعداث ؤلاطافيت -البترولي اإلاضال 

 حعديل

م ق أ 

11181 

 EN 14071:2015 EN 14071:2015/prA1 1 اإلاراجعت الدوريت 1/7/9191 1/11/9119

15.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت

صماماث ؤلاغالق آلاليت للحارقاث 

 وألاجهسة التي حعمل على الغاز

 حعديل

م ق أ 

11185 

  EN 161:2011+A3:2013 1 اإلاراجعت الدوريت 1/8/9191 1/19/9119

16.  
الصىاعاث 

 الهىدصيت
 صماماث الخدمت القريت -وعيت القريت ألا 

 حعديل

م ق أ 

11138 

  EN 1626:2008 3 اإلاراجعت الدوريت 1/9/9191 1/19/9119

 * هوع العمليت: إعداد أو مراجعت )حعديل أو سحب أو جحديث( أو جبني.

 (.1(؛ حيث يعطى اليشاط ذو ألاولويت ألاعلى الرقم )5-1** ألاولويت مً )
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Notes 

 Secretary of 

Technical Committee: 

Eng. Mohammad Al-

Safadi 

 
No. of 

Technical Committee: 69 
 Technical Committee: 

Valves 

# 
 

References **
 

Priority 
Input 

Date of 

finish 

(Expected) 

Date of 

start 

(Supposed) 

*
 Process Proposal Sector 

- - 
1 

 
REVIEW 1/9/2019 8/1/2019 

WITHDRAW 

JS 547 

Valves - Testing 
methods for copper 

and bronze valves for 
potable water 

ENGINEERING 1 

 

- 1 REVIEW 1/9/2019 8/1/2019 
WITHDRAW 

JS 548 

Valves - Water valves 
of nominal size(15-
100) mm used for 
general purposes 

ENGINEERING 2 

 
EN 12288:2010 1 REVIEW 1/9/2019 8/1/2019 

MODIFY 
JS 10168 

Industrial valves - 
Copper alloy gate 

valves 
ENGINEERING 3 

 EN 1171:2015 1 REVIEW 1/9/2019 8/1/2019 Prepare 
Industrial valves – 

Cast Iron gate valves 
ENGINEERING 4 

 EN 1984:2010 1 REVIEW 1/9/2019 8/1/2019 
MODIFY 
JS 10166 

Industrial valves - 
Steel gate valves 

ENGINEERING 5 

 EN ISO 
16139:2006 

1 REVIEW 1/9/2019 8/1/2019 
MODIFY 
JS 100177 

Industrial valves - 
Gate valves of 
thermoplastics 

materials 

ENGINEERING 6 

 EN 13547:2013 1 REVIEW 1/9/2019 8/1/2019 Prepare 
Industrial valves - 
Steel ball valves 

ENGINEERING 7 

 EN 1983:2013 1 REVIEW 1/9/2019 8/1/2019 
MODIFY 
JS 10163 

Industrial valves - 
Steel ball valves 

ENGINEERING 8 
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 EN ISO 
16135:2006 

1 REVIEW 1/9/2019 8/1/2019 
MODIFY 
JS 10173 

Industrial valves - Ball 
valves of 

thermoplastics 
materials 

ENGINEERING 9 

 EN 13828:2003 1 REVIEW 1/9/2019 8/1/2019 PREPARE 

Building valves ـ 
Manually operated 

copper alloy and 
stainless steel ball 
valves for potable 

water supply in 
buildings  ـTests and 

requirements 

ENGINEERING 10 

 EN 1213:1999 1 REVIEW 1/9/2019 8/1/2019 PREPARE 

Building valves ـ 
Copper alloy 

stopvalves for 
potable water supply 

in buildings ـ Tests 
and requirements 

ENGINEERING 11 

 EN 1643:2014 3 REVIEW 1/5/2020 1/9/2019 
MODIFY 
JS 10076 

Value proving 
systems for 

automatic shut-off 
valves for gas burners 

and gas appliances 

ENGINEERING 12 

 EN 14129:2014 3 REVIEW 1/6/2020 1/10/2019 
MODIFY 
JS 10182 

Pressure relief valves 
for LPG tanks 

ENGINEERING 13 

 EN 14071:2015 3 REVIEW 1/7/2020 1/11/2019 
MODIFY 
JS 10181 

Pressure relief valves 
for LPG tanks - 

Ancillary equipment 
ENGINEERING 14 

 EN 
161:2011+A3:2013 

3 REVIEW 1/8/2020 1/12/2019 
MODIFY 
JS 10185 

Automatic shut-off 
valves for gas burners 

ENGINEERING 15 
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and gas appliances 

 EN 1626:2008 3 REVIEW 1/9/2020 1/12/2019  

Cryogenic vessels - 
Valves for cryogenic 

service 
ENGINEERING 16 

Process: preparation or review (amendment or withdrawal or restructuring) or adoption. * 
 Priority: According to the action plan for the standardization procedure and related forms. 

**   

Technical Studies and Consultation Division
 

Notes: 

Date: Signature: 

Standardization Department 
 

 No Amendment  Amendment 

 

Date: Signature: 

Sectorial Head Division
 

Notes: 

Date: Signature: 
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 م. سهير المهيرات سكرتير المجنة الفنية: 01 رقم المجنة الفنية: إدارة الطاقة المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 المتوقع

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل

1 

املتطلبات  :1اجلزء ، التدقيق الطاقّي إدارة الطاقة

 العامة

 لإصدار أو

 تبين

7/8118 

 

طلب من وزارة  4/8119

 الطاقة

 1/8119-8842ع ت  1/8118-16847بروطانية  1

-16847بروطانية 

1/8118 

8 

 لإصدار أو : املبانـي8اجلزء ، التدقيق الطاقّي إدارة الطاقة

 تبين

طلب من وزارة  7/8119 11/8118

 الطاقة

 8/8119-8842ت  ع 8/8114-16847بروطانية  1

-16847بروطانية 

8/8114 

2 

 لإصدار أو : العمليات2اجلزء ، التدقيق الطاقّي إدارة الطاقة

 تبين

طلب من وزارة  7/8119 11/8118

 الطاقة

-8842ع ت  2/8114-16847بروطانية  1

بروطانية  2/8119

16847-2/8114 

4 

 إدارة الطاقة

 : النقل4اجلزء ،  التدقيق الطاقّي

 لوإصدار أ

 تبين

طلب من وزارة  7/8119 11/8118

 الطاقة

-8842ع ت   4/8114-16847بروطانية  1

بروطانية  4/8119

16847-4/8114 

5 

 التدقيق الطاقّي إدارة الطاقة

 : مؤهالت مدققي الطاقة5اجلزء 

 لإصدار أو

 تبين

طلب من وزارة  7/8119 11/8118

 الطاقة

-8842ع ت  5/8115-16847بروطانية  1

بروطانية  5/8119

16847-5/8115 
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 م. سهير المهيرات سكرتير المجنة الفنية: 01 رقم المجنة الفنية: إدارة الطاقة المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المتوقع

تاريخ االنتهاء 
 المتوقع

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل

6 

 إدارة الطاقة
املتطلبات مع  -أنظمة إدارة الطاقة 

 التوجيه لالستخدام

 لإصدار أو

 ترمجة

 تبين

الدولية  املواصفة القياسية 3 حاجة القطاع 23/3122 4/8119

51111/8118 

 

 (.ني، تعديل فني منفصل، تصحيح مطبعي منفصل(تثبيت، سحب، تعديل)إعداد، تبأو مراجعة ) )إعداد، تبني(لإصدار أو نوع العممية:  *
 من إجراء التخطيط لعمميات التقييس.  SDwf-05-09-a رقم تحديد أولويات المشاريع المقترحة األولوية : كما هو موضح في نموذج **
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 م.نرمين بركات اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 10رقم المجنة الفنية: والخدمات ذات العالقةالسياحة  المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ 
االنتهاء 
 المتوقع

 مالحظات المراجع **األولوية المدخل

1 

السياحت  

ذماث راث والخ

 العالقت

 السالمت -سياحت المغامراث 

 -أنظمت اإلدارة 

 االشتراطاث

 اعذاد

 )تبني مماثل(
1/9119 7/9119 

احتياجاث 

وطنيت/الخطت 

الوطنيت 

االستراتيجيت 

 للتقييس

 ع ت 91111/9112إيزو  1

2 

السياحت  

والخذماث راث 

 العالقت

 -سياحت المغامراث 

 -الممارساث الجيذة لالستذامت 

 لمتطلباث والتوصياثا

 اعذاد

 )تبني مماثل(
9/9119 8/9119 

احتياجاث 

وطنيت/الخطت 

الوطنيت 

االستراتيجيت 

 للتقييس

1 
 91611/9118إيزو 

 
 ع د

3 

السياحت  

والخذماث راث 

 العالقت

معلوماث  -سياحت المغامراث 

 عن

 المشاركين

 

 اعذاد

 )تبني مماثل(
3/9119 9/9119 

احتياجاث 

وطنيت/الخطت 

الوطنيت 

االستراتيجيت 

 للتقييس

1 
 91113/9112إيزو

 

 ع د

4 

السياحت  

والخذماث راث 

 العالقت

 -القادة  -سياحت المغامراث 

 الكفاءة الشخصيت

 اعذاد

 )تبني مماثل(
2/9119 11/9119 

احتياجاث 

وطنيت/الخطت 

الوطنيت 

االستراتيجيت 

 للتقييس

1 

 91119/9113إيزو

 

  

 ع د

 نوع العملية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 .(1؛ حيث يعطى النشاط ذو األولوية األعلى الرقم )(5-1األولوية من ) **
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 م. شيماء الجابري  اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 27 رقم المجنة الفنية: الصحة والسالمة المهنية المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1 

السالمة 
حة والص
 ادلهنية

 –نظام إدارة الصحة والسالمة ادلهنية 
 1 جلنة فنية 9/2019 11/2018 تبين )ترمجة( ادلتطلبات ودليل اإلستخدام

 مواصفة ايزو
450001/2018 

 
تم االنتهاء من مرحلة المشروع 

المبدئي وانتقلت للفحص بهدف 
 التعميم

 4422/4102ع د 
 

2 

السالمة 
والصحة 

 ادلهنية

اإلضاءة يف أماكن  -ةالضوء واإلضاء
 : أماكن العمل الداخلية1العمل، اجلزء 

 سحب
 م ق أ

425/1891 

 2 استبيان 12/2019 3/2019

 مواصفة أوروبية
12464-1/2014 

 

 

 المرحلة الحالية
 0/4102-4422ع ت 

3 

السالمة 
والصحة 

 ادلهنية

اإلضاءة يف أماكن  -الضوء واإلضاءة
 ية: أماكن العمل اخلارج2العمل، اجلزء 

 سحب
 م ق أ

425/1891 

 2 استبيان 1/2020 4/2019

 أوروبيةمواصفة 
12464-2:2014 

 

تم االنتهاء من مرحلة المشروع 
المبدئي وانتقلت للفحص بهدف 

 التعميم
 4/4102-4422 دع 

4 

السالمة 
والصحة 

 ادلهنية
 3 جلنة فنية  2/2020 5/2019 تبين  إضاءة الطوارئ

 دوليةمواصفة 
30061:2007 

 

 رحلة الحاليةالم
 4422/4102ع ت 
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5 

السالمة 
والصحة 

 ادلهنية

ألوان وشواخص  –الرموز التوضيحية 
مبادئ تصميم : 1اجلزء السالمة، 

 شواخص وعالمات السالمة

 تعديل
 4/2020 7/2019 11/2002م ق أ 

مراجعة 
 4 دورية

 مواصفة دولية
3864-1:2011 

 

تم االنتهاء من مرحلة المشروع 
للفحص بهدف  المبدئي وانتقلت

 التعميم
 0/4102-02ع د 

6 

السالمة 
والصحة 

 ادلهنية

ألوان وشواخص  –الرموز التوضيحية 
: اخلصائص اللونية 5السالمة، اجلزء

 والضوئية دلواد شواخص السالمة

 تعديل
 6/2020 9/2019 11/2002م ق أ 

مراجعة 
 4 دورية

 مواصفة دولية
3864-4:2011 

 

 ادلرحلة احلالية
 5/2018-11ع د 

7 

السالمة 
والصحة 

 ادلهنية

ألوان وشواخص  –الرموز التوضيحية 
مبادئ تصميم : 2اجلزء السالمة، 

ادلستخدمة يف  التوضيحيةالرموز  
 شواخص السالمة 

 تبين 
 8/2020 11/2019 )ترمجة(

مراجعة 
 5 دورية

 مواصفة دولية
3864-2:2012 

 
 اإلصدار األول

 ديل أو سحب أو تحديث( أو تبني.نوع العملية: إعداد أو مراجعة )تع *
 (.1(؛ حيث يعطى النشاط ذو األولوية األعلى الرقم )5-1األولوية من ) **
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 م. إسماعيل أبوعاليا.  اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: .37 رقم المجنة الفنية: السالمة العامة لممنتجات. المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 ميائيةهندسة كي  .1

أجهاااقف ي ااا   -املنتجاااال اائيائياااة ا   اااال 
جمهاااااااقف ا ممااااااااته ث     ئ اااااااة  ااااااااد   اااااااا  
 -األ  ااااااااااال ا نئاااااااااااا   أ اااااااااائا  اا اااااااااا اال 

  تط  ال اامال ة    ق اا حص

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
 GPSD 0 EN ع 

16281:2013 
 ت ين

 هندسة كيميائية  .2

 اا    اائار ر ايااة األ  ااال  املاائار املماات د ة
 -حاااااااااااا الل اا  اااااااااااع  -ي ااااااااااا  األ  اااااااااااال 

 9 تط  ال اامال ة    ق اا حاص  ازاق  
 : اانئاي  اانا مة

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
-GPSD 0 EN 13209 ع 

2:2015 
 ت ين

 هندسة كيميائية  .3
 اائار ر ايااة األ  ااال  املاائار املماات د ة  اا  

 حدال ااتغيري االسات دام  -ي   األ  ال 
 :  تط  ال اامال ة0قيل  ازق  املن

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
 GPSD 0 ع 

EN 12221-

1:2008 

+A1:2013 

 ت ين

 هندسة كيميائية  .4
 اائار ر ايااة األ  ااال  املاائار املماات د ة  اا  

 حدال ااتغيري االسات دام  -ي   األ  ال 
 :   ق اا حص9املنقيل  ازق  

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
 GPSD 0 ع 

EN 12221-

2:2008 

+A1:2013 

 ت ين

 هندسة كيميائية  .5
 تط  ااااااااال سااااااااال   ااط اااااااا   -ااقااااااااداحال 
 تط  اااااال ااماااااال ة   ااااا ق   -ا قاااااداحال 

 اا حص
 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع

 GPSD 0 EN ع 

13869:2016 
 ت ين

 هندسة كيميائية  .6
أ طاااااار  احلماياااااة  ااااا  -ااماااااتائ  اادا  ياااااة 

   ق اا حص -اال تناق 
 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع

 GPSD 0 EN ع 

16433:2014 
 ت ين
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 هندسة كيميائية  .7
احلماياااااة  ااااا  أ طاااااار  -ااماااااتائ  اادا  ياااااة 

املتط  ااااال   اااا ق اال ت ااااار  -اال تنايااااال 
 ألجهقف اامال ة

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
 GPSD 0 EN ع 

16434:2014 
 ت ين

 هندسة كيميائية  .8

 تط  ال ااماال ة ا ادراجال  –اادراجال 
:  تط  اااااااال ااااااااادراجال 9اهلئائياااااااة  ازاااااااق  

اهلئائية ا مدينة  اا حالل  اا  ا  ااصغار 
  از ال  اام اق

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
 GPSD 0 EN ISO ع 

4210-2:2015 
 ت ين

 هندسة كيميائية  .9
 تط  ال ااماال ة ا ادراجال  –ل اادراجا

 :   ق اا حص امل رتكة3اهلئائية  ازق  
 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع

 GPSD 0 EN ISO ع 

4210-3:2014 
 ت ين

 هندسة كيميائية  .11
 تط  ال ااماال ة ا ادراجال  –اادراجال 

 :   ق احص املكا ح4اهلئائية  ازق  
 ة  تئائمة  ئاص 9191 9109 املمار اام يع

 GPSD 0 EN ISO ع 

4210-4:2014 
 ت ين

 تط  ال ااماال ة ا ادراجال  –اادراجال  هندسة كيميائية  .11
 :   ق احص املقئر5اهلئائية  ازق  

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
 GPSD 0 EN ISO ع 

4210-5:2014 
 ت ين

 هندسة كيميائية  .12
ل  تط  ال ااماال ة ا ادراجا –اادراجال 

:  اااااا ق احااااااص اهليكاااااا  6اهلئائيااااااة  ازااااااق  
  اا ئكة

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
 GPSD 0 EN ISO ع 

4210-6:2015 
 ت ين

 هندسة كيميائية  .13
 تط  ال ااماال ة ا ادراجال  –اادراجال 

:   ق احاص ااججاالل   7اهلئائية  ازق  
 اإل ارال

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
 GPSD 0 EN ISO ع 

4210-7:2014 
 ت ين

 هندسة كيميائية  .14
 تط  اااااااااااااال ااماااااااااااااال ة  –ااااااااااااااادراجال 

:  اااااااا ق 8ا اااااااادراجال اهلئائيااااااااة  ازااااااااق  
 احص ااد اسة    ظام ااقيارف

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
 GPSD 0 EN ISO ع 

4210-8:2014 
 ت ين
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 هندسة كيميائية  .15
  ال ااماال ة ا ادراجال  تط –اادراجال 

:  ااااااا ق احاااااااص اامااااااا   9اهلئائياااااااة  ازاااااااق  
  محااة املقجد

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
 GPSD 0 EN ISO ع 

4210-9:2014 
 ت ين

 هندسة كيميائية  .16
 تط  ال ااماال ة ا ادراجال  –اادراجال 

 اهلئائية ا   ال ااصغار
ة  ئاص ة  تئائم 9191 9109 املمار اام يع

 GPSD 0 EN ISO ع 

8098:2014 
 ت ين

 –(  اارتا  اائا) لاائابا ااة –األجهااقف اا يا ااية  هندسة كيميائية  .17
  ظي ية    ق احص  تط  ال اامال ة

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
 GPSD 0 EN ع 

13219:2008 
 ت ين

 هندسة كيميائية  .18
ااقضاا ان  ااري املتماا ااة  –األجهااقف اا يا ااية 

املتط  ااااال   اااا ق اا حااااص  ااااا    اااااث  –
 اامال ة

 ئاص ة  تئائمة  9191 9109 املمار اام يع
 GPSD 0 EN ع 

915:2008 
 ت ين

  أيالم اا صاص اامئرا  -األيالم  هندسة كيميائية  .19
   اججة

م ق أ  
816/9110 

   اججة ر رية 9191 9109
 SASO 9 تجدي 

1455:2010 

تجدي  امل   ع حمب امل اجع 
 فازديد

 اااااا ق ا ت ااااااار أيااااااالم اا صاااااااص  -األيااااااالم  هندسة كيميائية  .21
  اامئرا 

   اججة
م ق أ  
0456/9113 

   اججة ر رية 9191 9109
 SASO 3 تجدي 

1456:2010 

تجدي  امل   ع حمب امل اجع 
 ازديدف

محاية ااصحة  9191 9109 إصدار أ ل ااتجارف  رب احلد ر ا م ع املمتجم ة هندسة كيميائية  .21
 ISO 4  ة  اا يئة اامال

20245:2017 
 ت ين لت مجة(

 هندسة كيميائية  .22
 تط  ال ااماال ة ا ادراجال  –اادراجال 

 : املصط حال  ااتج ي ال.0اهلئائية  ازق  
 9191 9109 إصدار أ ل

حاجة ااقطاع 
اتئحيد 
 املصط حال

5 
EN ISO 

20957 -

1:2013 

 ت ين لت مجة(

 EN ISO 6   اججة ر رية 9191 9109   اججة تط  ااال  -0تااة ازااق   جاادال ااتماا ي  اا ا  هندسة كيميائية  .23

20957 -
تجدي  امل   ع حمب امل اجع 
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م ق أ   اامال ة    ق اا حص
01917-

0/9119 

 ازديدف 1:2013 تجدي 

 هندسة كيميائية  .24
:  تط  ااال  6 جادال ااتماا ي  اا ا تااة ازااق  

اامااااال ة اإل ااااااية  اااااادرف ملجاااادال اامااااري 
    ق اا حصاملتح ك 

   اججة
م ق أ  
0456/9113 

   اججة ر رية 9191 9109
 7 تجدي 

EN 957-

6:2010 

+A1:2014 

تجدي  امل   ع حمب امل اجع 
 ازديدف

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 المرفقة.والنماذج  لعمميات التقييس األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط **
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Notes 

 Secretary of 

Technical Committee: 

Moneeb AL-Sheyab 
 

No. of 

Technical Committee:74 
 Technical Committee: 

Alarm Systems 

#  

References **
 

Priority 
Input 

Date of finish 

(Expected) 

Date of start 

(Supposed) 
*

 Process Proposal Sector 

 
ISO 7240-

1:2014  National 

Need    
31/12/2019 01/06/2019 

Preparation Fire detection and alarm 

systems - Part 1: 

General and definitions 

Engineering 

industries 
1 

 

ISO 7240-

2:2017  

National 

Need    
31/12/2019 01/06/2019 

Preparation Fire detection and alarm 

systems - Part 2: Fire 

detection control and 

indicating equipment 

Engineering 

industries 
2 

 

IEC 62642-

1:2010  

National 

Need    
31/12/2019 01/06/2019 

Preparation Alarm systems - 

Intrusion and hold-up 

systems - Part 1: System 

requirements 

Engineering 

industries 
3 

 

IEC 62642-

3:2010 
 

National 

Need    

31/12/2019 01/06/2019 

Preparation Alarm systems- 

Intrusion and hold-up 

systems - Part 3: Control 

and indicating 

equipment 

Engineering 

industries 
4 

Process: preparation or review (amendment or withdrawal or restructuring) or adoption. * 
 Priority: According to the action plan for the standardization procedure and related forms. 

**   
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  محّمد علّي زيتونالمھندس  اسم سكرتير اللجنة الفنية المسؤولة:  75رقم اللجنة الفنية:  لجنة الكابالت الكھربائية اللجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء   * نوع العملية  المشروع المقترح  القطاع  #

  المفترض

تاريخ االنتهاء 

  المتوقع
  مالحظات  المراجع  **األولوية  المدخل

1  

ة الھندس
 الكھربائية

كابالت القدرة ذات العوازل 
المنبثقة للفولتيات المقننة من 

ك.ف  الجزء 30ك.ف الى 1
 1االول كابالت الفولتية المقننة 

ك.ف 3ك.ف الى   

 تبنّي

كانون األول   2019أيّار 
2019 

ة  حاج
 السوق

1  
IEC 60502-

1:2004+AMD1:20
09  

نّعي  م لمص ع مھ مرج
 كابالت الجھد المنخفض

2  

دسة الھن
 الكھربائية

كابالت القدرة ذات العوازل 
المنبثقة للفولتيات المقننة من 

ك.ف  الجزء  30ك.ف الى 1
 6الثاني كابالت الفولتية المقننة 

ك.ف 30ك.ف الى   

 تبني

كانون األول   2019أيّار 
2019 

ة  حاج
 السوق

1  IEC 60502-2:2014  

نّعي  م لمص ع مھ مرج
 كابالت الجھد المتوسط

الھندسة   3
كانون األول   2019أيّار  تبنّي متطلبات التركيبات الكھربائية كھربائيةال

2019 
ة  حاج

  2 السوق
BS 7671:2018 ال م العم ع مھ مرج

 التنفيذ

4  
الھندسة 
المتطلبات  - الوصالت الحرارية  الكھربائية

 ودليل االستخدام

  مراجعة
  م ق ا

60691  
كانون األول   2019أيّار 

2019 
ة  المراجع

  الدوريّة

2 
EN 60691:2016   ذي م لمنف ع مھ مرج

 المشاريع

5  

الھندسة 
 الكھربائية

كابالت الفولتية المنخفضة 
كابالت –ف 450/750

االغراض العامة االسالك 
وغير   PVCالمعزولة بال 

  المغلفة
  

 تبنّي

كانون األول   2019أيّار 
2019 

ة  حاج
 السوق

2  BS EN 50525-2-
31:2011  

نّعي  م لمص ع مھ مرج
المنخفض كابالت الجھد  

6  
الھندسة 
 الكھربائية

كابالت الفولتية المنخفضة 
كابالت –ف450/750

- االغراض العامة االسالك

 تبنّي
كانون األول   2019أيّار 

2019 

ة  حاج
-BS EN 50525-2  3  السوق

51:2011  
نّعي  م لمص ع مھ مرج
 كابالت الجھد المنخفض
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كابالت التحكم المعزولة بال 
PVC  المقاومة للزيوت 

7  

ندسة الھ
 الكھربائية

فحوصات الكابالت الكھربائية 
 - جاھزية الدائرة –عند الحريق 

الجزء االول فحص الحريق مع 
الضربة الميكانيكية عند درجة 

كحد ادنى .  830ºCحرارة 
ف 600/1000للفولتيات 

 .مم20وقطركلي للكابل يتجاوز 

كانون األول   2019أيّار  تبنّي
2019 

ة  حاج
 السوق

3  IEC 60331-1:2018  

نّعي  م لمص ع مھ مرج
 كابالت الجھد المنخفض

8  

الھندسة 
 الكھربائية

طرق الفحص العامة للكوابل 
تحت ظروف النيران اختبار 
اللھب العامودي االنتشار لحزمة 

 األسالك أو الكوابل 

كانون األول   2019أيّار  تبني
2019 

ة  حاج
-EN IEC 60332-3 4 السوق

10:2018 

نّعي  م لمص ع مھ مرج
الجھد المنخفض كابالت  

9  
الھندسة 
مرابط الكوابل للتمديدات  الكھربائية

 الكھربائية

  مراجعة
  م ق ا

50146 
كانون األول   2019أيّار 

2019 

ة  حاج
 السوق

4 
FprEN 62275  تم استبدال المرجع 

10  

الھندسة 
 الكھربائية

 - : طرق محددة للمركبات ال 1
مواد العزل والتغليف للكابالت 

طرق  -الكھربائية والبصرية 
 2االختبار العامة الجزء 

  مراجعة
  م ق ا
60811-1 

كانون األول   2019أيّار 
2019 

ة  المراجع
-EN 60811  4 الدوريّة

100:2012  
زاء دة أج ل ع ت مح . حل

1995االصدار القديم   

11  

الھندسة 
 الكھربائية

رق الفحص العامة للكوابل ط
تحت ظروف النيران اختبار 
اللھب العامودي االنتشار لحزمة 
األسالك أو الكوابل المحمولة 

: اإلجراءات 1-2عاموديا الجزء 
 A F/Rالصنف  -

كانون األول   2019أيّار  تبني
2019 

ة  حاج
 السوق

4  EN 60332-3-
821:201 

نّعي  م لمص ع مھ مرج
 كابالت الجھد المنخفض

12  
الھندسة 
 الكھربائية

طرق الفحص العامة للكوابل 
تحت ظروف النيران اختبار 
اللھب العامودي االنتشار لحزمة 

  مراجعة
  م ق ا
50266-2 -

كانون األول   2019أيّار 
2019 

ة  المراجع
-EN 60332-3  4 الدوريّة

22:2018  
نّعي  م لمص ع مھ مرج
 كابالت الجھد المنخفض
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ااألسالك أو الكوابل المحمولة 
: 2-2الجزء  - عموديا 
 Aالصنف  - اإلجراءات 

2  

13  

الھندسة 
 الكھربائية

طرق الفحص العامة للكوابل 
اختبار  - تحت ظروف النيران 

اللھب العامودي االنتشار لحزمة 
االسالك او الكوابل المحمولة 

: 3-2الجزء  -عاموديا 
 Bالصنف  - اإلجراءات 

  مراجعة
  م ق ا
50266-2 -
3 

ل كانون األو  2019أيّار 
2019 

ة  المراجع
 الدوريّة

4  EN 60332-3-
23:2018  

نّعي  م لمص ع مھ مرج
 كابالت الجھد المنخفض

14  

الھندسة 
طرق الفحص العامة للكوابل  الكھربائية

تحت ظروف النيران اختبار 
اللھب العامودي االنتشار لحزمة 
األسالك أو الكوابل المحمولة 

: اإلجراءات 4-2عاموديا الجزء 
   Cالصنف  -

  راجعةم
  م ق ا
50266-2 -
4  

كانون األول   2019أيّار 
2019 

ة  المراجع
 الدوريّة

4  EN 60332-3-
24:2018  

نّعي  م لمص ع مھ مرج
 كابالت الجھد المنخفض

15  

الھندسة 
طرق الفحص العامة للكوابل  الكھربائية

 - تحت ظروف النيران 
الفحوصات على الغازات 
المنبعثة خالل احتراق المواد 

: 1بل الجزء المكونة للكوا
  المعدات

كانون األول   2019أيّار   تبني
2019 

ة  حاج
 السوق

4  EN 60754-2:2014  

نّعي  م لمص ع مھ مرج
 كابالت الجھد المنخفض

  نوع العملية: إعداد أو مراجعة (تعديل أو سحب أو تحديث) أو تبني. *
  رفقة.األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمليات التقييس والنماذج الم **
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 هجد شطناويم.  اسن سكرتير اللجنة الفنية الوسؤولة:   67    رقن اللجنة الفنية: المذن والمجتمؼاث المستذامت  اللجنة الفنية الوسؤولة:

نىع العولية الوشروع الوقترح القطاع #
تاريخ البدء  * 

 الوفترض

تاريخ االنتهاء 

 الوتىقغ
األولىية الودخل

**
 هالحظات الوراجغ 

1.  

المذن 

مجتمؼاث وال

 المستذامت

مؤشراث  -المذن والمجتمؼاث المستذامت 

 لخذماث المذينت ونوػيت الحياة
 1 اللجنت الفنيت  1/19/9112 1/5/9112 تبني مماثل

ISO 

37120:2018 
 

2.  

المذن 

والمجتمؼاث 

 المستذامت

 9 يت اللجنت الفن 01/19/9112 1/8/9112 تبني مماثل المصطلحاث – المذن والمجتمؼاث المستذامت
ISO 

37100:2016 

 

3.  

المذن 

والمجتمؼاث 

 المستذامت

نظام إدارة  -التنميت المستذامت في المجتمؼاث 

المتطلباث مغ التوجيه  -التنميت المستذامت 

 لالستخذام

 0 اللجنت الفنيت  01/19/9112 1/2/9112 تبني مماثل
ISO 

37101:2016 

 

*
 نوع الؼمليت: إػذاد أو مراجؼت )تؼذيل أو سحب أو تحذيث( أو تبني. 
**

 األولويت : كما هو موضح في إجراء التخطيط لؼملياث التقييس والنمارج المرفقت. 
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 زينب مصطفى العماوي اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: (77دائمة  ) رقم المجنة الفنية: المجوهرات المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

 كيميائي  .1
نقاوة سبائك  –المجوهرات 

 المعادن الثمينة
 مراجعة

 32/2139 2/2139 193/3991م ق أ 

مراجعة دورية 
وطلب من 

مديرية 
 المصوغات

3 ISO 9202-2014 

 تعديل

مشروع حاليا 

 تصىيت وينتهي

11/9/1119 

 كيميائي  .1
تحديد نسبة الذهب  –المجوهرات 

طريقة  –السبائك والمجوهرات 
 التجفين 

 2121 9/2139 اعداد
لجنة الفنية ال

+ مديرية 
 المصوغات

2 ISO 11426  

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **
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Notes 

 Secretary of 

Technical Committee: 

Eng. Mohammad Al-

Safadi 

 
No. of 

Technical Committee: 78 
 Technical Committee:  

Furniture 

# 

References 
**

 Priority Input 
Date of 

finish 

(Expected) 

Date of start 

(Supposed) 
*

 Process Proposal Sector 

 EN 14434:2010 1 
Technical 

Study 
1/3/2020 1/8/2019 Adoption 

Writing boards for 

educational institutions 

- Ergonomic, technical 

and safety requirements 

and their test methods 

ENGINEERING 1.  

 EN 581-1:2017 2 
Periodic 

Review 
1/4/2020 1/9/2019 Amendment 

Outdoor furniture - 

Seating and tables for 

camping, domestic and 

contract use Part 1 : 

General safety 

requirements 

ENGINEERING 2.  

 

EN 581-1:2017 2 
National 

need 
1/5/2020 1/10/2019 Adoption 

Outdoor furniture - 

Seating and tables for 

camping, domestic 

and contract use - Part 

1: General safety 

requirements 

ENGINEERING 3.  

 

EN 14749:2016 2 
National 

need 
1/6/2020 1/11/2019 Adoption 

Furniture - Domestic 

and kitchen storage 

units and kitchen-

worktops - Safety 

requirements and test 

methods 

ENGINEERING 4.  
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 EN 16890:2017 2 
National 

need 
1/7/2020 1/12/2019 Adoption 

Children's furniture - 

Mattresses for cots 

and cribs - Safety 

requirements and test 

methods 

ENGINEERING 5.  

 EN 1021-1:2014 2 
National 

need 
1/7/2020 1/12/2019 Adoption 

Furniture - Seating - 

Determination of 

stability 
ENGINEERING 6.  

 EN 1022:2018 2 
National 

need 
1/7/2020 1/12/2019 Adoption 

Furniture - Strength, 

durability and safety - 

Requirements for non-

domestic tables 

ENGINEERING 7.  

 EN 15372:2016 2 
National 

need 
1/7/2020 1/12/2019 Adoption 

Furniture - Assessment 

of the ignitability of 

upholstered furniture - 

Part 2: Ignition source 

match flame equivalent 

ENGINEERING 8.  

 EN 1021-2:2014 2 
National 

need 
1/7/2020 1/12/2019 Adoption 

Outdoor furniture - 

Seating and tables for 

camping, domestic and 

contract use - Part 2: 

Mechanical safety 

requirements and test 

methods for seating 

ENGINEERING 9.  

Process: preparation or review (amendment or withdrawal or restructuring) or adoption. * 
 Priority: According to the action plan for the standardization procedure and related forms. 

**   



 

 

األردنية سيوالمقاي المواصفات مؤسسة  

 

متخصصةاللجان الفنية ال عمل طخط  
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 مرام العورانم.  اسم سكرتير المجنة الفنية المسؤولة: 11 رقم المجنة الفنية: زجاج المباني المجنة الفنية المسؤولة:

تاريخ البدء  * نوع العممية المشروع المقترح القطاع #
 المفترض

تاريخ االنتهاء 
 مالحظات المراجع **األولوية المدخل المتوقع

1.  

صناعات 
 هندسية

 جير زجاج منتجات - المباني زجاج

 تقييم :9الجزء  القاعدي الصودا

 المنتج مواصفة/المطابقة

10041-
9/2007 

 تحديث
 EN 572-9:2004 done - مراجعة دورية 2019 2019

2.  

صناعات 
 هندسية

 وزجاج المصفح الزجاج - المباني زجاج

 /المطابقة تقييم - المصفح األمان

 المنتج مواصفة

10058/2007 
 تحديث

2019 2019 

 - مراجعة دورية
EN 

14449:2005 

done 

3.  

صناعات 
 هندسية

المنتجات القاعدية  –زجاج المباني 
زجاج البوروسيليكات الجزء  –الخاصة 

 :تقييم المطابقة /مواصفة المنتج1-2

10043-1-
2/2006 

 تحديث

2019 2019 

 - مراجعة دورية
EN 1748-1-

2:2004 

done 

4.  

صناعات 
 هندسية

امان السيليكات زجاج  -زجاج المباني
: 2جير الصودا المقواة حراريا الجزء 

 تقييم المطابقة 
 /مواصفة المنتج

10048-
2/2007 

 تحديث
2019 2019 

 - مراجعة دورية

EN 12150-
2:2004 

done 

5.  

صناعات 
 هندسية

 من األمان زجاج - المباني زجاج

 2الجزء حراريا المقوى البوروسيليكات
 تجمواصفة المن /المطابقة تقييم :

10052-
2/2007 

 تحديث
2019 2019 

  مراجعة دورية
 
- 

EN 13024-
2:2004 

done 
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6.  

صناعات 
 هندسية

 القاعدية المنتجات - المباني زجاج

: 2-2الجزء  الزجاج خزف - الخاصة
 مواصفة المنتج /المطابقة تقييم

10043-2-
2/2007 

 تحديث
2019 2019 

  مراجعة دورية
 
- 

EN 1748-2-
2:2004 

done 

7.  

ات صناع
 هندسية

 جير سيليكات زجاج - المباني زجاج

  : 2الجزء كيميائيا المقواة الصودا
 مواصفة المنتج /المطابقة تقييم

10049-
2/2007 

 تحديث
2019 2019 

  مراجعة دورية
 
- 

EN 12337-
2:2004 

done 

8.  

صناعات 
 هندسية

 الزجاج منتجات - المباني زجاج

 تقييم  :2الجزء القاعدي السيليكي

 المنتج مواصفة /المطابقة

10055-
2/2007 

 تحديث
2019 2019 

  مراجعة دورية
 
- 

EN 
14178-2:2004 

done 

9.  

صناعات 
 هندسية

 سيليكات أمان زجاج - المباني زجاج

 بالغمس حراريا المقواة الصودا جير

تقييم المطابقة/مواصفة  : 2الجزء
 المنتج

10056-
2/2007 

 تحديث 

2019 2019 

  مراجعة دورية
- EN 14179-

2:2005 

done 

01.  

صناعات 
 هندسية

 زجاج جير الصودا –زجاج المباني 

 : تقييم 2 الجزء بالحرارة المقوى

 المنتج مواصفة /المطابقة

481-2/2007 
 تحديث

2019 2019 

  مراجعة دورية
 
- 

EN 1863-2:2004 done 

00.  
صناعات 
 هندسية

الجزء  المطلي الزجاج - المباني زجاج
 المنتج مواصفة /ةالمطابق : تقييم4

10042-
4/2007 

 تحديث

 EN 1096-4:2004 Current ,Work in 1 مراجعة دورية 2019 2019
hand  

01.  
صناعات 
 هندسية

 العازل الزجاج وحدات - المباني زجاج

 المطابقة : تقييم5 الجزء
10047-

5/2007 
 1 مراجعة دورية 2019 2019

EN 
1279-5:2005 

EN 1279-
5:2005+A2:2010 
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  تعديل
 Work in hand 

 نوع العممية: إعداد أو مراجعة )تعديل أو سحب أو تحديث( أو تبني. *
 األولوية : كما هو موضح في إجراء التخطيط لعمميات التقييس والنماذج المرفقة. **
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Notes 

 Secretary of 

Technical Committee: 

Yazan Awad 
 

No. of 

Technical Committee:12 
 

Technical Committee:  
Security Systems and 

Equipment  
#  

References **
 Priority Input 

Date of finish 

(Expected) 

Date of start 

(Supposed) 
*

 Process Proposal Sector 

 

ASTM 

F792 - 

17e1 
 Review   

Modify 

JS 

1710:2005 

Standard Practice for 

Evaluating the Imaging 

Performance of Security X-

Ray Systems 

Engineering 

industries 
1 

 

ASTM 

F3278 - 

17 

 

 Review   
First 

edition 

Standard Performance 

Specification for Hand-Held 

Metal Detectors Used in Safety 

and Security 

 

Engineering 

industries 
2 

 
ASTM 

F3020 - 

16 

 Review   
First 

edition 

Performance Standard for 

Hand-Worn Metal Detectors 

Used in Safety and Security 

 

Engineering 

industries 
3 

 

ASTM 

F2401 - 

16 

 

 Review   
First 

edition 

Standard Practice for Security 

Checkpoint Metal Detector 

Screening of Persons with  

Medical Devices 

Engineering 

industries 
4 

 

ASTM 

C1269 - 

97(2012) 

 

 Review   
First 

edition 

Standard Practice for 

Adjusting the Operational 

Sensitivity Setting of In-Plant 

Walk-Through Metal 

Detectors 

Engineering 

industries 
5 
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ASTM 

C1238 - 

97(2012) 

 

 Review   
First 

edition 

Standard Guide for 

Installation of Walk-Through 

Metal Detectors 

Engineering 

industries 
6 

 

ASTM 

F1448 - 

16 

 

 Review   
First 

edition 

Standard Guide for Selection 

of Security Technology for 

Protection Against 

Counterfeiting, Alteration, 

Diversion, Duplication, 

Simulation, and Substitution 

(CADDSS) of Products or 

Documents 

Engineering 

industries 
7 

 

ASTM C 

1270:1997  Review   

Update 

JS 

1712:2005 

Standard Practice for 

Detection Sensitivity 

Mapping of In-Plant Walk-

Through Metal Detectors 

Engineering 

industries 
8 

 

ASTM C 

1309:1997  Review   

Update 

JS 

1711:2005 

Standard Practice for 

Performance Evaluation of 

In-Plant Walk-Through 

Metal Detectors 

Engineering 

industries 
9 

 

ASTM F 

1468:2004 
 Review   

Update 

JS 

1713:2005 

Standard Practice for 

Evaluation of Metallic 

Weapons Detectors for 

Controlled Access Search 

and Screening 

Engineering 

industries 
10 

Process: preparation or review (amendment or withdrawal or restructuring) or adoption. * 
 Priority: from 1 to 5(the highest priority is given no. 1) 

**   
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