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 نبذة عن املؤسسة 
   

داري بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم  األردنية تأسست مؤسسة المواصفات والمقاييس كمؤسسة عامة ذات استقالل مالي وا 
، بعد أن كانت إحدى مديريات وزارة الصناعة والتجارة منذ عام 2222( لسنة 22المعدل بموجب القانون رقم ) 1994( لسنة 15)

 األهداف التالية:المؤسسة . وقد حدد قانون 1994ولغاية  1972

 للمواصفات والمقاييس وفقًا للممارسات الدولية المتبعة. تبني نظام وطني .1
 مواكبة التطور العلمي في مجاالت المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات. .2
من خالل التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية  للمواطنينتوفير الحماية الصحية والبيئية والسالمة العامة  .3

 المعتمدة من قبل المؤسسة.
ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية مالئمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في األسواق  .4

 المحلية والدولية وبالتالي دعم االقتصاد الوطني.
 

 املؤسسة مهام 
 

  

 

 

 

 التالية بموجب القانون:الرئيسية تتولى المؤسسة المهام 

إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع المنتجات  .1
 والخدمات باستثناء المنتجات الصيدالنية واألدوية البشرية والبيطرية واألمصال والمطاعيم.

 ني للقياس واإلشراف على تطبيقه.وضع نظام وط .2
 معايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها. .3
مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة واألحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات  .4

 والمجوهرات ودمغها.
 منح شهادات المطابقة وعالمة الجودة األردنية. .5
 تبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقًا للممارسات الدولية المتبعة.اعتماد مختبرات الفحص واالخ .6

 
 



  
3 

 

 



  
4 

  رؤية مؤسسة املواصفات واملقاييس 
 

 

قليميًا ودولياً   البنية التحتية للجودة".في حقول  "مؤسسة رائدة ومتميزة وطنيًا وا 
 

  رسالة مؤسسة املواصفات واملقاييس 
 

المنتجات المطروحة في و  خدمات الفحص والمعايرة الوطنيةب، وتعزيز الثقة وحماية البيئة المواطن وحقوق"حماية صحة وسالمة 
مع  ،من التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة ومسح األسواق واالعتمادمن خالل موائمة أنظمة البنية التحتية للجودة، األسواق 

 .بالتعاون مع الشركاءو  أفضل الممارسات الدولية
 

 عمالؤنا 
 

 .قطاع الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات 
 .المؤسسات العامة وشبه الرسمية 
 .المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية 
  .المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني 
 .المؤسسات العلمية ومراكز البحث العلمي والمختبرات 
 المواطن. 
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 ة املواصفات واملقاييس القيم اجلوهرية ملؤسس 

 
 للمعنيين داخل المؤسسة وخارجهاواإلجراءات  التشريعات والقراراتوضوح  :الشفافية. 

  :ابتكار أساليب عمل جديدة للتحسين المستمر على عمل المؤسسة.المبادرة واإلبداع  

  :الشراكة والتعاون مع المعنيين داخل المؤسسة وخارجها.روح الفريق  

  :الممكن أن تسيء للوظيفة العامة االبتعاد عن أي ممارسات منالعمل بإخالص وأمانة وتحمل المسؤولية و النزاهة.  

  :جميع  في التعامل معوعدم اتباع األهواء الشخصية  التشريعات القانونية،اتخاذ القرارات بموضوعية باالستناد إلى العدالة

  المعنيين داخليًا وخارجيًا.

 :وتطوير المهارات دة المعرفة بشكل مستمر بهدف مواكبة التغيرات والتطورات في البيئة المحيطةزيا التعلم المستمر. 

  :االحترام المتبادل.العمل بكفاءة وسرعة ودقة و االحترافية 

  :والموظفين المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمتعاملينالسرية. 

  :في المجتمع والمبادرة في األنشطة المجتمعية المختلفة. العمل كجهة مسؤولةااللتزام المجتمعي 

 
 
 
 
 
 
 
 

االلتزام 

 اجملتمعي
 االحرتافية السرية

التعلم 

 املستمر
 النزاهة العدالة

روح 

 الفريق

املبادرة 

 واإلبداع
 الشفافية
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  األولويات االسرتاتيجية األهداف املؤسسية وربطها مع 
 
رؤية واستراتيجية وطنية"،  -2225"وثيقة األردن  فيتساهم مؤسسة المواصفات والمقاييس في تحقيقها التي ستراتيجية االولويات األ
 :المرتبطة بهااألهداف المؤسسية و 

 

 األهداف المؤسسية المرتبطة به األولويات االستراتيجية

 تعزيز آليات حماية المستهلك 1
ضمان مطابقة المنتجات المطروحة في الهدف المؤسسي األول: 

األسواق للقواعد الفنية والمتطلبات اإللزامية لحماية صحة وسالمة 
 .وحقوقه المواطن

األردنياة فاي األساواق رفع جودة المنتجاات  2
 العالمية

تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية  الهدف المؤسسي الثاني:
 .لتعزيز الثقة بالمنتجات والخدمات الوطنية

تطاااااوير الخااااادمات الحكومياااااة بماااااا يلباااااي  3
 طموحات المواطن األردني

تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية  الهدف المؤسسي الثاني:
 .لتعزيز الثقة بالمنتجات والخدمات الوطنية

تعزيز ممارسات الشافافية والمسااءلة  فاي  4
 مؤسسات القطاع العام

زيادة فعالية إدارة موارد المؤسسة بما يحقق الهدف المؤسسي الثالث: 
 .استدامة أنشطتها وتطويرها

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دات التنظيمية واألهداف املؤسسيةربط اخليارات االسرتاتيجية بأهداف الوح 
 

 المرتبطةالبرامج/ المشاريع  ةف المؤسسياهداأل أهداف الوحدات التنظيمية الخيار االستراتيجي #

1 
توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل جديدة 
وتفعيل االتفاقيات الموقعة لفتح أسواق 

 جديدة أمام الصادرات األردنية.

شهادات المطابقة بكافة أشكالها تخدم الصناعة والتجارة 
األردنية بما فيها القطاع الزراعي وموثوقة على المستوى 

 المحلي واإلقليمي والدولي

ومنتجات ذات جودة تقديم خدمات 
عالية لتعزيز الثقة بالمنتجات 

 والخدمات الوطنية

دعم البنية التحتية للجودة في دول 
أغادير لتسهيل التجارة البنية بين 

 الدول األربعة.

2 
تحسين الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة 
بشكل يلبي احتياجات متلقي الخدمة ويحقق 

 رضاهم

المقدمة من قبل  تحسين خدمات المعايرة والتحقق .1
 مديرية المقاييس.

وحدة االعتماد معترف بها دوليًا كهيئة وطنية العتماد  .2
جهات تقييم المطابقة وفقًا لمتطلبات األيزو/ اييسي 

17211 
نتائج مخبرية موثوقة على المستوى الوطني واإلقليمي  .3

 والدولي  تخدم جهات تقييم المطابقة.
م الصناعة والتجارة شهادات المطابقة بكافة أشكالها تخد .4

األردنية بما فيها القطاع الزراعي وموثوقة على 
 المستوى المحلي واإلقليمي والدولي

عالمة الجودة األردنية تخدم الصناعات األردنية  .5
وموثوقة على كافة المستويات المحلية واإلقليمية  

 والدولية.

تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة 
 عالية لتعزيز الثقة بالمنتجات

 والخدمات الوطنية

مشروع التوأمة للتحضير لتوقيع 
اتفاقية تقييم المطابقة وقبول 

 المنتجات الصناعية

3 
الترويج للخدمات االختيارية والبحث عن 
خدمات جديدة لتحقيق متطلبات متلقي 

 الخدمة وزيادة إيرادات المؤسسة

 زيادة اإليرادات المتحققة من خدمات المؤسسة
 

إدارة موارد المؤسسة زيادة فعالية 
بما يحقق استدامة أنشطتها 

 وتطويرها.
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 المرتبطةالبرامج/ المشاريع  ةف المؤسسياهداأل أهداف الوحدات التنظيمية الخيار االستراتيجي #

4 
الشراكة مع القطاع الخاص لرفع قدرة 

القطاع الصناعي على تحقيق متطلبات 
 المواصفات القياسية والقواعد الفنية.

تلبية احتياجات كافة القطاعات من االستشارات الفنية  .1
القياسية/ بشكل يساعد على تلبية متطلبات المواصفات 

 القواعد الفنية
زيادة عدد الخدمات المعلوماتية واالستشارية المقدمة  .2

من خالل مديرية إدارة المعرفة/ نقطة االستعالم 
 والمكتبة.

مواصفات قياسية وقواعد فنية أردنية متوائمة مع  .3
المواصفات الدولية واإلقليمية والوطنية وتلبي احتياجات 

 متلقي الخدمة

المنتجات المطروحة ضمان مطابقة 
في األسواق للقواعد الفنية 

والمتطلبات اإللزامية لحماية صحة 
 وسالمة المستهلك وحقوقه.

 

مشروع التوأمة للتحضير لتوقيع 
اتفاقية تقييم المطابقة وقبول 

 المنتجات الصناعية

5 

وضع آلية لتحديد أولويات المواصفات 
القياسية والقواعد الفنية بهدف إعداد/ 

مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية 
التي تغطي المنتجات في القطاعات ذات 
األولوية )كفاءة الطاقة، إعادة التدوير، ..( 

 وتلبي احتياجات متلقي الخدمة

مواصفات قياسية وقواعد فنية أردنية متوائمة مع المواصفات 
 مةالدولية واإلقليمية والوطنية وتلبي احتياجات متلقي الخد

تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة 
عالية لتعزيز الثقة بالمنتجات 

 والخدمات الوطنية

مشروع التوأمة للتحضير لتوقيع 
اتفاقية تقييم المطابقة وقبول 

 المنتجات الصناعية

6 
توفير الكادر الفني المتخصص المطلوب 
وتأهيله وتحفيزه من خالل نظام حوافز 

 ومكافآت مناسب.

ؤهلة بناًء على م بشرية كوادر توفير ضمان .1
 احتياجات المؤسسة

رفع كفاءة أداء الموظفين الفنية واإلدارية لالرتقاء  .2
 باألداء الكلي للمؤسسة

زيادة فعالية إدارة موارد المؤسسة 
بما يحقق استدامة أنشطتها 

 وتطويرها.
-- 

7 
توفير البنية التحتية المناسبة لتقديم 

 الخدمات إلكترونياً 

تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة  الحكومة اإللكترونية مطبق في المؤسسة.مبدأ 
عالية لتعزيز الثقة بالمنتجات 

 والخدمات الوطنية
-- 
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 المرتبطةالبرامج/ المشاريع  ةف المؤسسياهداأل أهداف الوحدات التنظيمية الخيار االستراتيجي #

8 
ترشيد استهالك الطاقة من خالل البحث 
يجاد وسائل  عن مصادر طاقة متجددة وا 

 لترشيد استهالك الطاقة

زيادة فعالية إدارة موارد المؤسسة  ترشيد وخفض نفقات المؤسسة )الرأسمالية والجارية(
بما يحقق استدامة أنشطتها 

 وتطويرها.

مشروع تزويد مباني المؤسسة 
 بالطاقة الشمسية

9 
تطوير اإلجراءات الرقابية على المنتجات 

المستوردة وتقديم الدعم الفني الالزم للتجار 
 من خالل تطوير خدمة االستشارات الفنية

على البضائع رفع كفاءة وفعالية العمليات الرقابية  .1
انتقائية هذه البضائع تحسين المستوردة من خالل 

 باالعتماد على درجة الخطورة.
تسهيل إجراءات التخليص على الشحنات المستوردة  .2

 متدنية الخطورة
تلبية احتياجات كافة القطاعات من االستشارات الفنية  .3

متطلبات المواصفات القياسية/ بشكل يساعد على تلبية 
 القواعد الفنية

المقدمة زيادة عدد الخدمات المعلوماتية واالستشارية  .4
من خالل مديرية إدارة المعرفة/ نقطة االستعالم 

 والمكتبة.

ضمان مطابقة المنتجات المطروحة 
في األسواق للقواعد الفنية 

والمتطلبات اإللزامية لحماية صحة 
 قه.وسالمة المستهلك وحقو 

 مشروع النافذة الوطنية للتجارة

12 
تعزيز صالحيات المؤسسة من خالل تفعيل 

 الضابطة العدلية

ضمان مطابقة المنتجات المستوردة والمصنعة محليًا  .1
 والمطروحة في األسواق للقواعد الفنية األردنية

ضمان مطابقة أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة  .2
 اإللزاميةمسبقًا للمتطلبات 

ضمان مطابقة المصوغات الذهبية المحلية والمستوردة  .3
 للقواعد والمعايير الفنية.

ضمان مطابقة المنتجات المطروحة 
في األسواق للقواعد الفنية 
والمتطلبات اإللزامية لحماية صحة 

 وسالمة المستهلك وحقوقه.

مشروع تجهيز مركز التحقق  .1
)يشمل تجهيز  المترولوجي

مختبرات فحص عدادات 
 المياه والكهرباء(

مشروع التوأمة للتحضير  .2
لتوقيع اتفاقية تقييم المطابقة 
 وقبول المنتجات الصناعية
 )يشمل مسح األسواق المبادر(
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 المرتبطةالبرامج/ المشاريع  ةف المؤسسياهداأل أهداف الوحدات التنظيمية الخيار االستراتيجي #

11 

نشر الوعي لدى المواطن بمطابقة المنتجات 
المطروحة في األسواق للقواعد الفنية 

+تقليد(  والمواصفات القياسية )جودة
وتوعيته بطريقة استخدام المنتجات ذات 

الخطورة العالية التي من الممكن أن يؤدي 
سوء استخدامها إلى مخاطر على صحة 

 المواطن وسالمته.

ضمان مطابقة المنتجات المستوردة والمصنعة محليًا  .1
 والمطروحة في األسواق للقواعد الفنية األردنية

نية والعبوات المعبأة ضمان مطابقة أدوات القياس القانو  .2
 مسبقًا للمتطلبات اإللزامية.

ضمان مطابقة المصوغات الذهبية المحلية والمستوردة  .3
 للقواعد والمعايير الفنية.

ضمان مطابقة المنتجات المطروحة 
في األسواق للقواعد الفنية 

والمتطلبات اإللزامية لحماية صحة 
 وسالمة المستهلك وحقوقه.

مشروع تجهيز مركز التحقق  .1
 المترولوجي

مشروع التوأمة للتحضير  .2
لتوقيع اتفاقية تقييم المطابقة 
 وقبول المنتجات الصناعية

 )يشمل مسح األسواق المبادر(
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  األهداف التنفيذية باألهداف املؤسسية ربط 
 

 %25: 2112المستهدف لعام  للقواعد الفنية والمتطلبات اإللزامية لحماية صحة وسالمة المواطن وحقوقه. ضمان مطابقة المنتجات المطروحة في األسواقالهدف المؤسسي األول: 

 الوحدات التنظيمية  أهداف الوحدات التنظيمية  #
نسبة مساهمة الوحدة التنظيمية 

 مؤشرات األداء المرتبطة بالهدف المؤسسي

1 
ضمان مطابقة أدوات القياس 

المعبأة  القانونية  والعبوات
 مسبقا للمتطلبات اإللزامية

 %18 المقاييس

 عدد محطات المحروقات التي تم التحقق منها دوريًا.
 عدد محطات المحروقات التي يتم التحقق منها فجائيًا.
 عدد صهاريج المحروقات التي يتم التحقق منها فجائيًا.

 ((2الغاز. )عدد المعبئين ) عدد اسطوانات الغاز التي يتم التحقق منها فجائيًا لدى معبئي
 عدد اسطوانات الغاز الموزعة للمواطنين التي يتم التحقق منها فجائيًا.  

 عدد موازين محالت الصاغة التي تم التحقق منها دورياً 
 عدد الموازين التجارية التي تم التحقق منها فجائيًا.
 عدد القبانات األرضية التي تم  التحقق منها فجائيًا.

 اف العبوات المعبأة مسبقا التي تم التحقق منها في المحالت التجاريةعدد أصن
 نسبة األصناف المخالفة إلى األصناف المعبأة مسبقًا التي تم التحقق منها
 نسبة الشكاوي التي تمت متابعتها إلى عدد الشكاوي التي وردت للمؤسسة 

2 

ضمان مطابقة المنتجات 
 المستوردة والمصنعة محليًا 

والمطروحة في األسواق 
 للقواعد الفنية األردنية

 %17 الرقابة
/ عدد المعامالت وي بضائع مخالفة ولم يتم ادخالهاعدد المعامالت الجمركية التي تحت
 الجمركية الواردة والمحولة للفحص
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نسبة مساهمة الوحدة التنظيمية  الوحدات التنظيمية  أهداف الوحدات التنظيمية  #
 مؤشرات األداء المرتبطة بالهدف المؤسسي

 %25.5 التفتيش

التفتيش نسبة تنفيذ خطة التفتيش على المصانع ومسح األسواق )عدد العينات التي تم 
 عليها/ عدد العينات المطلوب التفتيش عليها(

 عدد حاالت اإلتالف نتيجة  جوالت مسح األسواق/ عدد المنتجات التي تم التفتيش عليها
 نسبة طلبات المصاعد التي تم الكشف عليها من تلك الواردة

 نسبة المصاعد المخالفة التي تم إعادة الكشف عليها من تلك المكشوف عليها
 الشكاوى التي تم إغالقها / عدد الشكاوى الواردة على المنتجات المخالفةعدد 

 عدد حاالت االتالف نتيجة متابعة الشكاوى / عدد الشكاوى الواردة والتي تم إغالقها

3 
ضمان مطابقة المصوغات 
الذهبية المحلية والمستوردة 

 للقواعد والمعايير الفنية
 %8 المصوغات

 المحلية التي يتم كسرها إلى المفحوصة.نسبة المصوغات الذهبية 
نسبة المصوغات الفضية المستوردة المعاد تصديرها أو التي تم كسرها إلى المصوغات 

 الواردة
نسبة المصوغات الذهبية المستوردة المعاد تصديرها أو التي تم كسرها إلى المصوغات 

 الواردة.

4 

ضمان مطابقة أدوات القياس 
المعبأة القانونية  والعبوات 

مسبقا للمتطلبات اإللزامية 
 )في إقليم الشمال(

 %6.5 مكتب الشمال

 عدد المحالت التجارية التي تمت زيارتها فجائيًا للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً 
 نسبة األصناف المخالفة إلى األصناف المعبأة مسبقًا التي تم التحقق منها

 عدد المحطات التي يتم التحقق منها دورياً 
 عدد محطات المحروقات التي تم التحقق منها فجائيا

 نسبة الصهاريج المخالفة بالعداد من تلك التي تم التحقق منها دورياً 
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 %25: 2112المستهدف لعام  للقواعد الفنية والمتطلبات اإللزامية لحماية صحة وسالمة المواطن وحقوقه. ضمان مطابقة المنتجات المطروحة في األسواقالهدف المؤسسي األول: 

نسبة مساهمة الوحدة التنظيمية  الوحدات التنظيمية  أهداف الوحدات التنظيمية  #
 مؤشرات األداء المرتبطة بالهدف المؤسسي

 عدد صهاريج توزيع المحروقات التي تم التحقق منها فجائياً 
 عدد االسطوانات الغاز التي يتم التحقق منها فجائي 

 زيارتهاعدد الوكاالت والمستودعات التي تم 

5 

ضمان مطابقة المنتجات 
المستوردة والمصنعة محليًا 
والمطروحة في األسواق 

للقواعد الفنية األردنية  )في 
  إقليم الشمال(

 

 نسبة الشكاوى التي تم متابعتها من تلك الواردة 
 نسبة تنفيذ خطة التفتيش على األسواق المحلية 

 نسبة عدد المحالت المخالفة إلى عدد المحالت التي تم زيارتها 
 نسبة طلبات المصاعد )مبدئي/ نهائي( التي تم تلبيتها من تلك الواردة للفرع

6 

ضمان مطابقة المصوغات 
الذهبية المحلية والمستوردة 

)في الفنية  للقواعد والمعايير
 إقليم الشمال(

 التفتيشية على محالت الصاغة للتحقق من الدمغةنسبة تنفيذ خطة الجوالت 
 عدد محالت الصاغة التي تم زيارتها فجائيًا للتحقق من موازينها

 عدد المحالت التجارية التي يتم التحقق من موازينها فجائياً 
 عدد محالت الصاغة التي تم زيارتها دوريًا للتحقق من موازينها
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 مؤشرات األداء المرتبطة بالهدف المؤسسي

7 

ضمان مطابقة أدوات القياس 
القانونية  والعبوات المعبأة 
مسبقا للمتطلبات اإللزامية 

 )في إقليم الجنوب(

 %10.0 فرع إقليم الجنوب

 نسبة تنفيذ خطة التحقق الدوري من محطات المحروقات
 نسبة تنفيذ خطة التحقق الفجائي من محطات المحروقات

 عدد عدادات التاكسي التي تم التحقق منها فجائياً 
 الصاغة التي تم التحقق منها دورياً عدد موازين محالت 

 عدد موازين الصاغة التي تم التحقق منها فجائياً 
 عدد الصهاريج التي تم التحقق منها فجائياً 

 3عدد اسطوانات الغاز التي تم التحقق من وزنها لدى المستودعات والموزعين )
 وكاالت( 3مستودعات و

 للتحقق من اوزانها وموازينها عدد المحالت التجارية التي تمت زيارتها فجائياً 
 عدد أصناف العبوات المعبأة مسبقًا التي تم التحقق منها

 نسبة األصناف المخالفة إلى األصناف المعبأة مسبقًا التي تم التحقق منها 

8 

ضمان مطابقة المنتجات 
المستوردة والمصنعة محليًا 

ألسواق والمطروحة في ا
)في للقواعد الفنية األردنية 

 إقليم الجنوب(

نسبة المعامالت الجمركية التي لم يتم إدخالها )التي تم إتالفها أو إعادة تصديرها( إلى 
 المعامالت الجمركية الواردة والمحولة للفحص

 عدد المحالت التجارية أو األسواق التي تم زيارتها )في حال تم تنفيذ جوالت مسح أسواق(
المحالت التي تم زيارتها )في حال تم تنفيذ جوالت  نسبة عدد المحالت المخالفة إلى عدد

 مسح أسواق(
 نسبة طلبات المصاعد التي تم تلبيتها من تلك الواردة للفرع

 نسبة المصاعد التي تم إعادة الكشف عليها من تلك المكشوف عليها
 نسبة الشكاوى التي تم متابعتها من تلك الواردة للفرع
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 مؤشرات األداء المرتبطة بالهدف المؤسسي

9 
ضمان مطابقة المصوغات 
الذهبية المحلية والمستوردة 
للقواعد والمعايير الفنية  )في 

 إقليم الجنوب(

نسبة تنفيذ خطة الجوالت التفتيشية على محالت الصاغة للتأكد من وجود الدمغة )في حال 
 تنفيذ جوالت(

10 

رفع كفاءة وفعالية العمليات 
الرقابية على البضائع 
المستوردة من خالل تحسين 

البضائع انتقائية هذه 
 باالعتماد على درجة الخطورة

 وحدة إدارة المخاطر
 

7.50% 
 

 نسبة البضائع المستوردة التي يتم تسريبها على المسرب األحمر

11 

استهداف ومتابعة الجهات 
غير الملتزمة بإجراءات 
وتعليمات المؤسسة للحد من 

 الممارسات غير المشروعة

 القائمة السوداء عدد الشركات التي تم إعادة إدراجها على

12 

تسهيل إجراءات التخليص 
على الشحنات المستوردة من 
خالل تطبيق برنامج التاجر 

 الملتزم

 عدد التجار المنضمين إلى برنامج التاجر الملتزم
 عدد الحمالت التوعوية التي تم عقدها حول برنامج التاجر الملتزم
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7 

تلبية احتياجات كافة 
القطاعات من االستشارات 
الفنية بشكل يساعد على تلبية 

 متطلبات القواعد الفنية
 %4.50 التقييس

نسبة رضا متلقي الخدمة الخارجيين )مع األخذ بعين االعتبار استثناء أعضاء اللجان 
 الفنية كونهم ليسو متلقي خدمة خارجيين(

عدد ورشات العمل التي تم عقدها للتوعية بأنشطة التقييس أو بالمواصفات القياسية 
 والقواعد الفنية

8 

زيادة عدد الخدمات 
المعلوماتية واالستشارية 

 للمديرية
 نسبة اإلجابة على االستفسارات الواردة %3 مديرية إدارة المعرفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
17 

 %22: 2112المستهدف لعام  الهدف المؤسسي الثاني:  تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية لتعزيز الثقة بالمنتجات والخدمات الوطنية
أهداف الوحدات التنظيمية  #

 المرتبطة
الوحدات التنظيمية 

 المعنية
نسبة مساهمة الوحدة التنظيمية 

 بالهدف المؤسسي
 مؤشرات األداء المرتبطة

1 

مواصفات قياسية وقواعد فنية 
أردنية متوائمة مع المواصفات 
الدولية واإلقليمية والوطنية 
وتلبي احتياجات متلقي 

 الخدمة

 %25 التقييس

عدد المواصفات القياسية/ القواعد الفنية التي تم اعتمادها أو مراجعتها من تلك التي تم 
 طلبها من متلقي الخدمة وتم وضعها ضمن الخطة

عدد المواصفات القياسية والقواعد الفنية األردنية التي تم إعدادها أو مراجعتها )تشمل 
 المشروع األوروبي(
القياسية / القواعد الفنية التي تم ادخالها على الخطة من متلقي نسبة المواصفات 
 الخدمة بعد دراستها

 نسبة التصويت على مشاريع المواصفات الدولية واإلقليمية

2 
تحسين خدمات المعايرة 
والتحقق المقدمة من قبل 

 المديرية
 معدل رضا متلقي الخدمة عن خدمات مديرية المقاييس  %16 المقاييس

3 

عالمة الجودة األردنية تخدم 
الصناعات األردنية وموثوقة 
على كافة المستويات المحلية 

 واإلقليمية  والدولية   

 %19 شهادات المطابقة

 عدد المنتجات الحاصلة على عالمة الجودة
 معدل رضا متلقي الخدمة الخارجيين

 عدد ورشات التوعية التي يتم عقدها لتسويق عالمة الجودة
 االجتماعات واللقاءات مع الجهات الخارجية التي يتم عقدها لتسويق عالمة الجودةعدد 

عدد الشركات الحاصلة على المتطلبات الوطنية )عالمة الجودة األردنية( لغايات 
 الحصول على التاج الملكي
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أهداف الوحدات التنظيمية  #

 المرتبطة
الوحدات التنظيمية 

 المعنية
نسبة مساهمة الوحدة التنظيمية 

 بالهدف المؤسسي
 مؤشرات األداء المرتبطة

شهادات المطابقة بكافة 
أشكالها تخدم الصناعة 
والتجارة األردنية بما فيها 

الزراعي وموثوقة على القطاع 
المستوى المحلي واإلقليمي 

 والدولي.

 %19 شهادات المطابقة

 عدد شهادات المطابقة الصادرة
 Global gapعدد المزارع الحاصلة على شهادة 

 عدد اإلعالنات والكتب التي تم نشرها وتعميمها لتسويق شهادات الحالل
 عدد الورشات التي تم عقدها لتسويق شهادات الحالل

 عدد المجاالت التي تم حصول االعتماد عليها نسبة إلى تلك التي تم التقدم لها لالعتماد.

4 

نظام وحدة االعتماد معترف به 
دوليًا كهيئة وطنية العتماد 
جهات تقييم المطابقة وفقًا 
لمتطلبات األيزو/ اييسي 

17211 

 %20 وحدة االعتماد

 نسبة إغالق حاالت عدم المطابقة الناتجة عن التدقيق خالل الفترة المحددة 
 نسبة تنفيذ خطة المراجعة الدورية

 عدد طلبات الحصول على االعتماد المقدمة من مختبر فحص أو معايرة او طبي
 عدد طلبات الحصول على االعتماد المقدمة من جهات تقييم مطابقة للمنتجات

 جنة الفنيةنسبة تنفيذ خطة الل
&   ILACنسبة المشاركة في التصويت واعطاء التعليقات على الوثائق الفنية الصادرة عن 

EA&ARAC  
 عدد قادة التقييم المقبولين

 عدد المقيمين الفنيين المقبولين
 عدد برامج اختبارات المهارة المنفذه

 إصدار النشرة اإلخبارية لالعتماد سنوياً 
 موظفي الوحدةنسبة تنفيذ خطة تدريب 
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أهداف الوحدات التنظيمية  #

 المرتبطة
الوحدات التنظيمية 

 المعنية
نسبة مساهمة الوحدة التنظيمية 

 بالهدف المؤسسي
 مؤشرات األداء المرتبطة

5 

نتائج مخبريه موثوقة على 
المستوى الوطني واإلقليمي 
والدولي  تخدم جهات تقييم 

 المطابقة.

 %10 وحدة المختبرات

 نسبة النجاح في الفحوصات الجديدة التي تقدمت الوحدة العتمادها بهدف توسيع المجال
 نسبة النجاح في فحوصات المهارة للفحوصات المعتمدة

 في فحوصات المهارة للفحوصات غير المعتمدة نسبة النجاح
 نسبة النجاح في فحوصات المقارنة البينية للفحوصات المعتمدة

 نسبة النجاح في فحوصات المقارنة البينية للفحوصات غير المعتمدة
 نسبة عدد الشكاوي التي تمت متابعتها

 عدد الدورات التدريبية الفنية المتخصصة التي تم عقدها
 اعات التي تم عقدها مع متلقي الخدمةعدد االجتم

 عدد الفحوصات الجديدة التي تمت اضافتها في الوحدة

6 

تحسين وتطوير البنية التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات بحيث 
تكون قادرة وفعالة لتدعيم 

 عمليات المؤسسة.
 إدارة المعرفة

 
3% 

 

 نسبة االستجابة لطلبات التعديل على األنظمة والبرمجيات

أنظمة وبرمجيات مطورة 
 نسبة تنفيذ الخطة الموضوعة سنويًا لبناء وتطوير األنظمة والبرمجيات ومحدثة

تحسين الخدمات والعمليات 
والتطبيقات المقدمة إلكترونيًا 

 داخليًا وخارجياً 
 نسبة رضا متلقي الخدمة عن الخدمات والمعلومات المقدمة عن طريق الموقع اإللكتروني

7 

خطة استراتيجية تلبي احتياجات 
وطموحات متلقي الخدمة 

وتواكب التطورات والتغيرات التي 

رضا الموظفين عن بند "المشاركة في إعداد وتطوير الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية  %7 وحدة إدارة الجودة
 للمؤسسة" في استبانة رضا الموظفين

 عملية مراجعة الخطة االستراتيجيةنسبة مشاركة الشركاء في   
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أهداف الوحدات التنظيمية  #

 المرتبطة
الوحدات التنظيمية 

 المعنية
نسبة مساهمة الوحدة التنظيمية 

 بالهدف المؤسسي
 مؤشرات األداء المرتبطة

 قد تحدث
نظام إلدارة العالقة مع الشركاء، 
يضمن التنسيق والتعاون معهم 
بهدف حل التعارض وتحقيق 

 األهداف المشتركة

 وحدة إدارة الجودة
 7% 

 معدل رضا الشركاء عن مستوى التنسيق معهم في عملية تحديد األهداف المشتركة

إجراءات عمل مطورة ومبسطة 
تتواءم مع أفضل الممارسات 
الدولية، وتعليمات معتمدة 

 واضحة

رضا الشركاء عن أخذ المؤسسة احتياجاتهم وتوقعاتهم واقتراحاتهم بعين االعتبار عند قيامها 
 بتصميم وتعديل العمليات المتداخلة

 نسبة تنفيذ خطة قسم نظام اإلدارة المتكامل حسب األولويات

كافة عمليات وتعليمات 
جراءات المؤسسة مطبقة بشكل  وا 

فعال ويتم التحسين على 
 مخرجاتها باستمرار

 نسبة تنفيذ خطة التدقيق الداخلي والتقييم الفني

تطبيق نظام فعال ومتكامل 
إلدارة العالقة مع متلقي الخدمة 

 بهدف تحقيق رضاهم
 نسبة الشكاوى الواردة التي تم التعامل معها

بما يحقق  إدارة وتقديم الخدمات
القيمة المثلى لصالح متلقي 

 الخدمة
 رضى متلقي الخدمة عن معايير تقديم الخدمات
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 %01: 2112المستهدف لعام  وتطويرها أنشطتها استدامة يحقق بما المؤسسة موارد إدارة فعالية زيادة:  الثالثالهدف المؤسسي 

أهداف الوحدات التنظيمية  #
 المرتبطة

التنظيمية الوحدات 
 المعنية

نسبة مساهمة الوحدة التنظيمية 
 بالهدف المؤسسي

 مؤشرات األداء المرتبطة

1 

ضمان سرية وأمن والتحديث 
المستمر على المعلومات من 
خالل تطبيق نظام أمن 

 وسرية المعلومات المعتمد

 %9 إدارة المعرفة

المعلومات بكافة رضا الموظفين عن بند "تقوم المؤسسة بالحفاظ على أمن وسرية 
 أشكالها من التلف والسرقة والفقدان"

 صفر عدد حاالت االختراق لشبكة المؤسسة.
 صفر عدد حاالت االختراق لموقع المؤسسة اإللكتروني.

 عدد حاالت ظهور تلف بيانات أو مشاكل في نظم التشغيل نتيجة اإلصابة بالفيروسات

 2 

ضمان توفير كوادر بشرية 
احتياجات مؤهلة بناًء على 

 المؤسسة

 مديرية الموارد البشرية
 

43% 
 

 نسبة ملء الشواغر المتوفرة

رفع كفاءة أداء الموظفين 
الفنية واإلدارية لالرتقاء 

 باألداء الكلي 

 نسبة تنفيذ خطة التدريب  
 معدل تقييم البرامج التدريبية التي يعقدها موظفي المؤسسة داخلياً 

 الدورات التدريبية )التي يعقد بنهايتها امتحان(نسبة نجاح المتدربين في 
 نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير ضعيف ومتوسط 

زيادة فعالية الخدمات المقدمة 
 معدل رضا الموظفين عن مديرية الموارد البشرية       للموظفين ومتابعة شؤونهم

العمل على تطوير وتحسين 
بيئة العمل الداخلية مما يزيد 

 كفاءة الموظفينمن 
 معدل رضا الموظفين        
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 %01: 2112المستهدف لعام  وتطويرها أنشطتها استدامة يحقق بما المؤسسة موارد إدارة فعالية زيادة:  الثالثالهدف المؤسسي 
أهداف الوحدات التنظيمية  #

 المرتبطة
التنظيمية الوحدات 

 المعنية
نسبة مساهمة الوحدة التنظيمية 

 بالهدف المؤسسي
 مؤشرات األداء المرتبطة

المساهمة في تأهيل وتدريب 
المجتمع المحلي وزيادة الوعي 
 بأنشطة وخدمات المؤسسة

 نسبة تنفيذ الخطة التدريبية للجهات الخارجية      
 التدريبية      ت الجهات الخارجية من الدورات نسبة تلبية احتياجا

 رضا الجهات الخارجية عن الدورات التدريبية المنفذة     

3 

كتب رسمية ومراسالت خالية 
من األخطاء لألشخاص 
 المعنيين في الوقت المناسب

مديرية الشؤون المالية 
 واإلدارية
 

48% 
 

 عدد الشكاوي و/أو األخطاء التي يتم تسجيلها عند تصدير وتوريد الكتب

تحسين الخدمات المقدمة 
للمديريات بتهيئة البيئة 

 الداعمة

رضا الموظفين عن بند "توفر المؤسسة الخدمات األساسية )البوفية، النظافة، المرافق( 
 بالشكل المطلوب"

 رضا الموظفين عن بند "مدى جاهزية المؤسسة لتأمين احتياجات العمل اليومية 
 رضا الموظفين عن بند "توفر المؤسسة متطلبات بيئة العمل المناسبة 

زيادة اإليرادات من خدمات 
 المؤسسة

 نسبة زيادة اإليرادات المتحققة

ترشيد وخفض نفقات 
 المؤسسة )الرأسمالية والجارية(

 

 نسبة تخفيض النفقات الفعلية
 نسبة االنحراف بين الموازنة الفعلية والتقديرية

توفير السيولة الالزمة لمقابلة 
 االلتزامات

 نسبة تحصيل الذمم
 قيمة السيولة في البنوك



 

   :)حتليل البيئة الداخلية واخلارجية ملؤسسة املواصفات واملقاييسامللحق )أ               
      

 تحليل البيئة الداخليةأواًل: 

 القوة نقاط .1

  تعتبر المؤسسة الجهة الرسمية الوحيدة على المستوى الوطني المسؤولة عن المراقبة على مطابقة وجودة المصوغات الذهبية
صدار ومراجعة وتعديل و  واعتماد هيئات تقييم المطابقةوأدوات القياس القانونية والمنتجات المطروحة باألسواق، والفضة  ا 

 .لمواصفات القياسية والقواعد الفنيةا
 .اعتماد قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس المعدل الذي يعزز من صالحيات المؤسسة الرقابية 
 .المعرفة والكفاءة الفنية التي يتميز بها كادر المؤسسة 
  يزيد الثقة بالخدمات المقدمة من الحصول على االعتماد المعترف به دوليًا لمديرية شهادات المطابقة ووحدة المختبرات، مما

 خاللهما.
 .تطبيق أنظمة متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية 
 .)القدرة على تغطية النفقات من خالل إيرادات خدمات المؤسسة )تمويل ذاتي 
  المطابقة.وجود هيكل تنظيمي مناسب لمهام ونشاطات المؤسسة، حيث تم مؤخرًا فصل نظام االعتماد والتقييس عن تقييم 
 .سياسة الباب المفتوح مع الموظفين ومتلقي الخدمة 
 .أرشفة الوثائق إلكترونيًا مما يسهل عملية البحث عنها واستخراجها عند الحاجة 
  توفر مصادر للمعرفة والمرجعيات الدولية التي تسهل عملية إعداد القواعد الفنية والمواصفات القياسية، وعمليات المؤسسة

 األخرى.

 الضعف نقاط .2
  نقص الكادر الفني المتخصص الالزم للقيام باألعمال الرقابية بالشكل المطلوب )مثل: مسح األسواق والتفتيش على محالت

 الذهب(.
 .)قلة بعض الموارد الالزمة للقيام باألعمال الرقابية )مثل توفر السيارات 
  تدريب فني متخصص.قلة مخصصات التدريب مما يؤدي أحيانًا إلى عدم القدرة على توفير 
 .عدم اعتماد نظام للحوافز والمكافآت مبني على مكافأة الموظف المتميز واألداء الجيد 
 .عدم اتخاذ القرار من قبل األشخاص المفوضين بالفروع والمراكز الجمركية أحيانًا مما يؤدي إلى الرجوع إلى اإلدارة العليا 
 وضعف مشاركة مديرية التقييس في اللجان الفنية الدولية. ضعف مشاركة وحدة االعتماد في النشاطات الدولية 
  عدم تفعيل استخدام بعض األجهزة الموجودة في وحدة المختبرات بسبب عدم وجود موظفين مدربين على استخدام هذه

 األجهزة.
  ن األخرى عدم وجود أقسام واضحة في فرع إقليم الجنوب ومكتب الشمال مما يؤدي على التركيز على بعض المهام دو

)مثاًل: ال يتم التركيز على مهام المترولوجيا في فرع إقليم الجنوب بسبب عدم وجود الكادر الكافي والمتخصص للقيام بهذه 
 المهام(.
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 . نقاط الضعف2
  عدم تفعيل نظام إدارة المشاريع(PMJS)  وعدم تفعيل الخدمات المقدمة عن طريق البوابة اإللكترونية بسبب عدم تفعيل

 الدفع اإللكتروني.
 .عدم تنفيذ خطط اإلحالل والتعاقب بالشكل المطلوب مما يؤدي إلى عدم وجود صف ثاني من القيادات 
 .ضعف في الموقع اإللكتروني للمؤسسة 
 ب قلة عدد المراسلين والطابعات وعدم توفر سيارات الحركة مما يؤدي عدم توفر الخدمات اإلدارية بالشكل المطلوب بسب

 إلى تعطيل العمل أحيانًا.
 .عدم كفاية متطلبات األمن والسالمة في وحدة المختبرات، فمثاًل: ال يوجد نظام لمعالجة الهواء 

  ،عالمة الجودة( ضعف التسويق لخدمات المؤسسة االختيارية مثلGLOBAL GAPبسبب قلة ا ) لمخصصات المالية
 ونقص الكادر الفني المتخصص.

  عدم القدرة على منح االعتماد لجهات تقييم المطابقة ذات العالقة بمجاالت فنية محددة مثل جهات التفتيش والجهات
 المانحة لشهادات المطابقة لألنظمة بسبب عدم وجود موظفين مدربين.

  مختبرات المؤسسةعدم توفر اإلمكانية إلجراء بعض الفحوصات داخل. 
عدم وجود أنظمة مناسبة لرعاية الموظفين )على سبيل المثال: عدم توفر تأمين صحي خاص، تأمين مواصالت لموظفي 

 المحافظات، حضانة(.

 

 (PESTEL): تحليل عوامل البيئة الخارجية ثانياً   

 العوامل السياسية: الظروف السياسة المحيطة بالمنطقة .1
 الفرص

  واألمن السياسي في األردن ساعد في توقيع اتفاقيات جديدة مع دول االتحاد األوروبي وبعض الدول المجاورة االستقرار
 اآلمنة.
 التحديات

 .)تأثر حركة التصدير لبعض الدول بسبب عدم االستقرار السياسي )مثل العراق واليمن 
 المعبر التجاري الوحيد في المنطقة مما يؤدي إلى  استقرار الوضع األمني والسياسي في األردن أدى إلى أن تكون األردن

 زيادة عدد المعامالت الجمركية الواردة إلى المراكز الحدودية وضغط العمل على موظفي المراكز.
 .التوجهات السياسية أحيانًا تؤدي إلى عدم الرغبة في تفعيل بعض اتفاقيات االعتراف المتبادل 
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 مات االقتصادية وانعكاسها على المملكةالعوامل االقتصادية: األز  .2
 الفرص

 ضافة خدمات جديدة  .وبالتالي زيادة اإليرادات زيادة الطلب على المشغوالت الفضية يؤدي إلى التوجه إلى الرقابة عليها وا 
  ومشاريع المؤسسة امكانية االستفادة من المنح الخارجية والدولية ومشاريع الدعم الممولة من الجهات المانحة لتنفيذ برامج

 وتحسين خدماتها وتوفير فرص تدريب للموظفين.
  :زيادة الطلب على خدمات االعتماد األردني بسبب 

تشجيع الحكومة لجهات تقييم المطابقة الحصول على االعتماد عن طريق إعطاء األولوية لجهات تقييم المطابقة  .1
 المعتمدة في العطاءات والمشتريات. 

 على المستوى اإلقليمي مقارنًة بخدمات هيئات االعتماد في الدول العربية المجاورة.تميز وحدة االعتماد  .2
 ارتفاع تكلفة االعتماد األجنبي مقارنة مع تكاليف االعتماد الوطني. .3
زيادة الوعي بأهمية االعتماد نتيجة التعاون والتنسيق مع جهات تقييم المطابقة ومؤسسات القطاعين العام والخاص  .4

 .ار وممثلي القطاعين الصناعي والتجاريوصناع القر 
 .تطبيق خطة اعتماد المختبرات الحكومية .5
توقيع اتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات اعتراف متبادل بنتائج تقييم المطابقة مثل اتفاقية األكا واتفاقية أغادير مما يتطلب  .6

ادات مطابقة للمنتجات التي تقع حصول المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة )التي تفحص وتمنح شه
 ضمن نطاق المنتجات المتبادلة بموجب هذه االتفاقيات( على االعتماد.

  اشتراط بعض الدول التي يتم التصدير إليها بحصول المنتجات المصدرة على عالمة الجودة األردنية مما يؤدي إلى زيادة
 .الطلب على العالمة

 بسببلى المواصفات بشكل عام زيادة الطلب ع: 
 إعطاء األولوية للمنتجات التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية في العطاءات الحكومية. .1
 التأكيد على أهمية تطبيق المواصفات في التشريعات األردنية. .2
 زيادة التنافسية التجارية في بعض القطاعات تساعد في تطوير وتحسين مستوى المواصفات والقياسات األردنية. .3

  فنية متخصصة في مجاالت عمل المؤسسة يساعد في إمكانية توفير دورات فنية متخصصة لجهات داخلية وجود خبرات
 وخارجية من خالل مركز التدريب وبالتالي يزيد من ايرادات المؤسسة.

 التحديات 
 التشغيلية المؤسسة نفقات زيادة إلى يؤدي مما والمحروقات الكهرباء أسعار ارتفاع. 
 وبالتالي الوظيفي والتسرب الكفاءات هجرة إلى يؤدي مما، الخاص بالقطاع مقارنة المؤسسة تمنحها التي الرواتب قلة 

 .المطلوب الفني الكادر نقص
 :إلى يؤدي مما المحلية والمصانع للشركات االقتصادية األوضاع سوء
 .المؤسسة في االختيارية الخدمات على الطلب قلة .1
 الوطنية الصناعة مستوى تدني وبالتالي المطلوب بالشكل القياسية والمواصفات الفنية القواعد متطلبات تحقيق ضعف .2

 .األردنية الصادرات معدل وانخفاض
 المؤسسة ايرادات على ويؤثر االستيراد قلة إلى يؤدي مما للتجار االقتصادية األوضاع سوء. 
 مثل) االختيارية الخدمات على الطلب على يؤثر مما المؤسسة لخدمات شبيهة خدمات تقدم منافسة جهات وجود :

 (.واالعتماد المطابقة شهادات
 المعنية البلدان بين المطابقة تقييم اجراءات موائمة عدم بسبب المتبادل االعتراف اتفاقيات بعض تفعيل ضعف. 
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 العوامل االجتماعية .3
 التحديات

  البضائع في األسواق، وبالتالي تعرض المواطن للغش قلة وعي وثقافة المواطن فيما يخص البضائع المقلدة وانتشار هذه
 والتضليل.

  عدم وعي المواطن أحيانًا يؤدي إلى سوء استخدام والتعامل مع بعض المنتجات التي قد تشكل خطورة على الصحة
 والسالمة.

 

 التكنولوجيةالعوامل  .4
 الفرص

  والتغطية اإلعالمية والتواصل مع الجهات الخارجيةاستخدام وسائل التواصل االجتماعي لتسويق خدمات المؤسسة. 
 .توفير خدمة البحث واالستفسار عن المواصفات وشرائها إلكترونيًا توفر المواصفات بسهولة أكثر 
  التوجه إلى استخدام التكنولوجيا والتطور التكنولوجي يؤدي إلى زيادة عدد المواصفات الدولية واإلقليمية في مجال

 لومات الصادرة والتي يمكن االستفادة منها وتبنيها بشكل ينعكس إيجابًا على مستوى تقديم الخدمة.تكنولوجيا المع
  توفر أجهزة وتقنيات جديدة يمكن الحصول عليها باالستفادة من المشاريع الخارجية الفنية التي تنفذ في المؤسسة لتحسين

 .الخدمات المقدمة من المؤسسة وشرائها عن طريق تلك المشاريع

 التحديات 
 عوون طريووق المواقووع  للشووراء المووواطنين توجووه إلووى يووؤدي الشخصووية والهواتووف االنترنووت باسووتخدام اإللكترونيووة التجووارة ظهووور

 .الرقابة مديرية على والضغط الشكاوى ويزيد والمقلدة المتدنية الجودة ذات السلع انتشار إلى يؤدي مما ،اإللكترونية
 والتقنيووات التكنولوجيووا واسووتخدام التطووور هووذا مواكبووة علووى الصووناعي القطوواع قوودرة وعوودم التكنولوووجي التطووور فووي التسووارع 

 المنتجوووات جوووودة مووون ويقلووول الدوليوووة والصوووناعة المحليوووة الصوووناعة بوووين الفجووووة يزيووود مموووا المحليوووة، الصوووناعة فوووي الحديثوووة
 .للمستوردة نسبة محلياً  المصنعة

 إلوى يوؤدي مموا مواصوفات، لها يوجد ال جديدة الكترونية لمنتجات استحداث من يرافقه وما حديثة لكترونيةإ خدمات ظهور 
 .المنتجات هذه على الرقابة صعوبة

 

 بيئيةالعوامل ال .5
 الفرص

  توجه الحكومة لترشيد استهالك الكهرباء والبحث عن مصادر بديلة للطاقة )الطاقة الشمسية مثاًل(، وهذا يؤدي إلى زيادة
 المواصفات المتعلقة بالطاقة المتجددة ومواصفات كفاءة الطاقة.الطلب على 

 .)زيادة الطلب على المواصفات المختصة بإعادة استخدام المنتجات )تدويرها 
 التشريعيةالعوامل  .6

 الفرص
 تفعيل الضابطة العدلية بموجب القانون الجديد. 
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# 
 الخيارات االستراتيجية الفرص 

 مستوى األهمية

بالغة 
 األهمية

متوسطة 
 األهمية

قليلة 
 األهمية

متبادل مع دول االتحاد األوروبي ودول أخرى توقيع اتفاقيات اعتراف  .ستقرار واألمن السياسي في األردناال 1
 )الصين مثاًل( لفتح أسواق جديدة.

 X  

   X على المشغوالت الفضية ودمغها إضافة خدمة الرقابة يادة الطلب على المشغوالت الفضية.ز  2

إمكانية االستفادة من المنح الخارجية والدولية ومشاريع الدعم  3
لتنفيذ برامج ومشاريع المؤسسة الممولة من الجهات المانحة 

 وتحسين خدماتها وتوفير فرص تدريب للموظفين.

 توقيع اتفاقيات مع جهات خارجية يتم بموجبها تقديم الدعم المالي. .1
الحصول على منح من خالل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بعد  .2

 .أن يتم تحديد أولويات البرامج والمشاريع المنفذة من قبل المؤسسة

 X 

 
 

X 

 

 توسيع مجال عمل وحدة االعتماد .1 زيادة الطلب على خدمات وحدة االعتماد األردني. 4
 الدولي لوحدة االعتماد رافالسعي للحصول على االعت .2

X 

 

X 

  

توقيع اتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات اعتراف متبادل بنتائج تقييم  5
واتفاقية أغادير مما يتطلب حصول  المطابقة مثل اتفاقية األكا

المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة )التي تفحص 
وتمنح شهادات مطابقة للمنتجات التي تقع ضمن نطاق 

 المنتجات المتبادلة بموجب هذه االتفاقيات( على االعتماد.

 .الدولي لوحدة االعتماد رافالسعي للحصول على االعت .1
 في المؤسسة. لمختبراتوحدة ال توسيع مجال االعتماد .2
 توسيع مجال عمل وحدة االعتماد. .3

X 
X 
X 

 
 

 

اشتراط بعض الدول التي يتم التصدير إليها بحصول المنتجات  6
المصدرة على عالمة الجودة األردنية مما يؤدي إلى زيادة الطلب 

 على عالمة الجودة.

يشمل المنتجات المتوقع زيادة تقدمها لاالعتماد توسيع مجال  .1
 األردنية. عالمة الجودةللحصول على 

 .الترويج لخدمة عالمة الجودة من خالل مديرية شهادات المطابقة .2

X  
 

X 
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# 
 الخيارات االستراتيجية الفرص 

 مستوى األهمية

بالغة 
 األهمية

متوسطة 
 األهمية

قليلة 
 األهمية

توجه الحكومة لترشيد استهالك الكهرباء والبحث عن مصادر  7
بديلة للطاقة، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على المواصفات 

 بالطاقة المتجددة ومواصفات كفاءة الطاقة.المتعلقة 

المتجددة  بالطاقة صدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية ذات العالقةإ
تطبيق هذه  قبةكفاءة الطاقة ونشر الوعي بأهميتها وكيفية تطبيقها ومراو 

 .المواصفات
X   

زيادة الطلب على المواصفات المختصة بإعادة استخدام  8
 .)تدويرها(المنتجات 

 بإعادة التدويراصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية ذات العالقة 
 ونشر الوعي بأهميتها وكيفية تطبيقها 

 X  

والقواعد الفنية  القياسية المواصفات اتإيجاد آلية واضحة لتحديد أولوي .زيادة الطلب على المواصفات بشكل عام 9
 (األولويةعدادها ومراجعتها )لتغطي القطاعات ذات لوب إالمط

X   

وجود خبرات فنية متخصصة في مجال عمل المؤسسة يساعد  10
في إمكانية توفير دورات فنية متخصصة لجهات داخلية 

وخارجية من خالل مركز التدريب وبالتالي يزيد من ايرادات 
 المؤسسة.

والكفاءة الفنية لنقل المعرفة من ايجاد آلية لتحفيز الموظفين ذوي الخبرة 
 .دورات تدريبية خالل عقد

 X  

ترويج خدمات المؤسسة االختيارية من خالل وسائل التواصل االجتماعي  خاصة بالمؤسسة.جتماعي سائل تواصل اتوفر و  11
 والتسوق اإللكتروني

 X  

عن المواصفات وشرائها خدمة البحث واالستفسار توفر  12
 إلكترونيًا.

تطوير الموقع اإللكتروني للمؤسسة بشكل يسمح ويسهل االستفسار  .1
 .عن المواصفات وطلبها وشرائها

 تفعيل عملية الدفع اإللكتروني. .2
 

X 

 

X 
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# 
 الخيارات االستراتيجية الفرص 

 مستوى األهمية

بالغة 
 األهمية

متوسطة 
 األهمية

قليلة 
 األهمية

التوجه إلى استخدام التكنولوجيا والتطور التكنولوجي يؤدي إلى  13
زيادة عدد المواصفات الدولية واإلقليمية في مجال تكنولوجيا 

الصادرة والتي يمكن االستفادة منها وتبنيها بشكل المعلومات 
 ينعكس إيجابًا على مستوى تقديم الخدمة.

والقواعد الفنية  القياسية المواصفات اتإيجاد آلية واضحة لتحديد أولوي
 (األولويةالمطلوب اعدادها ومراجعتها )لتغطي القطاعات ذات 

X   

عليها باالستفادة من توفر أجهزة وتقنيات جديدة يمكن الحصول  14
المشاريع الخارجية الفنية التي تنفذ في المؤسسة لتحسين 

 الخدمات المقدمة من المؤسسة.

السعي للحصول على الدعم التقني من خالل المشاريع الخارجية الفنية التي 
  X  تنفذها المؤسسة 

   X الضابطة العدليةوضع آلية لتفعيل  .تفعيل الضابطة العدلية بموجب القانون الجديد 15

 

 

 مستوى األهمية الخيارات االستراتيجية التهديدات #

بالغة  
 األهمية

متوسطة 
 األهمية

قليلة 
 األهمية

 تأثر حركة التصدير لبعض الدول بسبب عدم االستقرار السياسي 1
 )مثل العراق واليمن(.

توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع دول االتحاد األوروبي ودول أخرى 
 لفتح أسواق جديدة )الصين مثاًل( 

 X  
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 مستوى األهمية الخيارات االستراتيجية التهديدات #

بالغة  
 األهمية

متوسطة 
 األهمية

قليلة 
 األهمية

زيادة عدد المعامالت الجمركية الواردة إلى المراكز الحدودية  2
وضغط العمل على موظفي المراكز بسبب استقرار الوضع 

 األمني والسياسي.

وتأهيله وتدريبه  الرقابة والمراكز الجمركيةتعزيز الكادر الفني في مديرية 
   X وتحفيزه

التوجهات السياسية أحيانًا تؤدي إلى عدم الرغبة في تفعيل  3
 بعض اتفاقيات االعتراف المتبادل.

توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع دول االتحاد األوروبي ودول أخرى 
 لفتح أسواق جديدة)الصين مثاًل( 

 X  

أسعار الكهرباء والمحروقات مما يؤدي إلى زيادة نفقات ارتفاع  4
 المؤسسة التشغيلية.

 *استخدام وسائل الطاقة المتجددةالتوجه إلى  .1
 ايجاد آليات لترشيد استهالك الكهرباء والمحروقات .2

X 

X 
  

قلة الرواتب التي تمنحها المؤسسة مقارنة بالقطاع الخاص، مما  5
الوظيفي وبالتالي نقص  يؤدي إلى هجرة الكفاءات والتسرب

 الكادر الفني المطلوب.

وضع آليات للحفاظ على الموظفين )مكافآت، حوافز، بيئة عمل مناسبة، 
   X تدريب وتأهيل(

تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص من خالل توفير الدعم الفني ومن خالل  سوء األوضاع االقتصادية للشركات والمصانع المحلية. 6
 منح خارجيةالحصول على 

 X  

سوء األوضاع االقتصادية للتجار مما يؤدي إلى قلة االستيراد  7
 ويؤثر على ايرادات المؤسسة.

نشر الوعي لدى التجار في اإلجراءات الرقابية على المنتجات  .1
 المستوردة

تطوير اإلجراءات الرقابية على المنتجات المستوردة بشكل يسهل  .2
 الوقت والجهد على التاجرعملية التبادل التجاري ويوفر  

X 
 
X 
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 مستوى األهمية الخيارات االستراتيجية التهديدات #

بالغة  
 األهمية

متوسطة 
 األهمية

قليلة 
 األهمية

اإلجابة على تساؤالت التجار األكثر شيوعًا من خالل  .3
frequently asked questions  

 تحسين خدمة االستشارات الفنية المقدمة للتجار .4

X 
 
X 

وجود جهات منافسة تقدم خدمات شبيهة لخدمات المؤسسة مما  8
)مثل: شهادات يؤثر على الطلب على الخدمات االختيارية 

 المطابقة واالعتماد والفحص والمعايرة(.

 إعطاء ميزات تفضيلية للمختبرات الحاصلة على االعتماد  .1
تحسين الخدمات االختيارية المقدمة من قبل المؤسسة )المعايرة،  .2

 االعتماد، الفحص(

 
 

X 
 

X 
 

 

ضعف تفعيل بعض اتفاقيات االعتراف المتبادل بسبب عدم  9
 تقييم المطابقة بين البلدان المعنية.موائمة اجراءات 

تشكيل لجان لمراجعة االتفاقيات الموقعة وغير المفعلة لتحديد العقبات 
 والعمل على ازالتها

 
X 
 

 

قلة وعي وثقافة المواطن فيما يخص البضائع المقلدة وانتشار  10
 شهذه البضائع في األسواق، وبالتالي تعرض المواطن للغ

 والتضليل.

 للمواطن من خالل وسائل االعالم المختلفة نشر الوعي
X  

 

عدم وعي المواطن أحيانًا يؤدي إلى سوء استخدام والتعامل مع  11
 بعض المنتجات التي قد تشكل خطورة على الصحة والسالمة.

 نشر الوعي للمواطن من خالل وسائل االعالم المختلفة
X  

 

ظهور التجارة اإللكترونية باستخدام االنترنت والهاتف الشخصية  12
، مما يؤدي إلى ONLINEيؤدي إلى توجه المواطنين للشراء 

انتشار السلع ذات الجودة المتدنية والمقلدة ويزيد الشكاوى 

 نشر الوعي للمواطن من خالل وسائل االعالم المختلفة
X  
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 مستوى األهمية الخيارات االستراتيجية التهديدات #

بالغة  
 األهمية

متوسطة 
 األهمية

قليلة 
 األهمية

 والضغط على مديرية الرقابة.
التسارع في التطور التكنولوجي وعدم قدرة القطاع الصناعي على  13

مواكبة هذا التطور واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في 
الصناعة المحلية، مما يزيد الفجوة بين الصناعة المحلية 
والصناعة الدولية ويقلل من جودة المنتجات المصنعة محليًا 

 نسبة للمستوردة.

ة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم الدعم الفني تعزيز التشاركي
 والمالي للقطاع الصناعي

 
X 
 

 

ظهور خدمات الكترونية حديثة وما يرافقه من استحداث  14
لمنتجات الكترونية جديدة ال يوجد لها مواصفات، مما يؤدي إلى 

 .صعوبة بالرقابة على هذه المنتجات

والقواعد الفنية  القياسية المواصفات اتإيجاد آلية واضحة لتحديد أولوي
 *(األولويةالمطلوب اعدادها ومراجعتها )لتغطي القطاعات ذات 

X 
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 المجموع الخيارات االستراتيجية نقاط القوة  #
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

تعتبر المؤسسة الجهة الرسمية الوحيدة على المستوى الوطني  1
المسؤولة عن المراقبة على مطابقة وجودة المصوغات الذهبية 

وأدوات القياس القانونية والمنتجات المطروحة باألسواق، والفضة 
باإلضافة إلى أنها تقوم بإصدار ومراجعة وتعديل المواصفات 

 .الخدمات عن غيرها من المؤسسات(القياسية والقواعد الفنية )تميز 

+1 +3 +2 +1 +3 +2 2 2 +3 +2 +3 +22 

اعتماد قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس المعدل الذي يعزز من  2
 صالحيات المؤسسة الرقابية.

+2 +2 +1 2 +1 2 2 2 +3 +3 +1 +13 

 22+ 1+ 1+ 3+ 1+ 2+ 1+ 3+ 1+ 3+ 3+ 1+ المعرفة والكفاءة الفنية التي يتميز بها كادر المؤسسة. 3
الحصول على االعتماد المعترف به دوليًا لمديرية شهادات المطابقة  4

 ووحدة المختبرات، مما يزيد الثقة بالخدمات المقدمة من خاللهما.
+3 +3 +3 2 2 +1 2 2 2 2 2 +12 

 16+ 2 2 3+ 2 2 1+ 3+ 2 3+ 3+ 3+ تطبيق أنظمة متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية. 5
 23+ 1+ 2 2+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 2+ 3+ 1+ القدرة على تغطية النفقات من خالل إيرادات خدمات المؤسسة  6
وجود هيكل تنظيمي مناسب لمهام ونشاطات المؤسسة، حيث تم  7

 .مؤخرًا فصل نظام االعتماد والتقييس عن تقييم المطابقة
+3 +3 +3 2 +2 +1 2 2 2 2 2 +12 

 15+ 3+ 2 2+ 2 2 1+ 2+ 1+ 3+ 3+ 2 المفتوح مع الموظفين ومتلقي الخدمة. سياسة الباب 8
أرشفة الوثائق إلكترونيًا مما يسهل عملية البحث عنها واستخراجها  9

 عند الحاجة.
2 +2 2 2 +1 2 +1 2 +1 2 2 +5 
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 المجموع الخيارات االستراتيجية نقاط القوة  #
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

توفر مصادر للمعرفة والمرجعيات الدولية التي تسهل عملية إعداد  10
 والمواصفات القياسية، وعمليات المؤسسة األخرى.القواعد الفنية 

+3 +3 0 +2 +3 0 0 0 +2 0 0 +33 

  1+ 6+ 31+ 4+ 6+ 32+ 22+ 2+ 22+ 22+ 37+ مجموع تأثير نقاط القوة على الخيار االستراتيجي

 

 المجموع الخيارات االستراتيجية نقاط الضعف #
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

المتخصص الالزم للقيام باألعمال الرقابية نقص الكادر الفني  1
بالشكل المطلوب )مثل: مسح األسواق والتفتيش على محالت 

 الذهب(.
2 -2 -1 -1 -1 -2 2 2 -3 2 2 -11 

 0- 2 1- 3- 2 2 2 1- 2 1- 3- 2 قلة بعض الموارد الالزمة للقيام باألعمال الرقابية )مثل السيارات(. 2
يؤدي أحيانًا إلى عدم القدرة على توفير قلة مخصصات التدريب مما  3

 تدريب فني متخصص.
2 -2 2 2 -3 -3 2 2 -2 2 2 -11 

عدم اعتماد نظام للحوافز والمكافآت مبني على مكافأة الموظف  4
 المتميز واألداء الجيد.

2 -3 2 2 -1 -3 2 2 -1 2 2 -2 

والمراكز عدم اتخاذ القرار من قبل األشخاص المفوضين بالفروع  5
 الجمركية أحيانًا مما يؤدي إلى الرجوع إلى اإلدارة العليا.

2 2 2 2 2 -1 2 2 -2 -1 2 -4 

 7- 2 2 2 2 2 2 3- 2 2 2- 2-وضعف ضعف مشاركة وحدة االعتماد في النشاطات الدولية  6
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 المجموع الخيارات االستراتيجية نقاط الضعف #
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

 مشاركة مديرية التقييس في اللجان الفنية الدولية.
الموجودة في وحدة المختبرات عدم تفعيل استخدام بعض األجهزة  7

 بسبب عدم وجود موظفين مدربين على استخدام هذه األجهزة.
2 -2 2 2 2 2 2 2 -1 2 2 -3 

عدم وجود أقسام واضحة في فرع إقليم الجنوب ومكتب الشمال مما  8
يؤدي على التركيز على بعض المهام دون األخرى )مثاًل: ال يتم 

في فرع إقليم الجنوب بسبب عدم  التركيز على مهام المترولوجيا
 وجود الكادر الكافي والمتخصص للقيام بهذه المهام(.

0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -2 

وعدم تفعيل الخدمات  (PMJS)عدم تفعيل نظام إدارة المشاريع  9
المقدمة عن طريق البوابة اإللكترونية بسبب عدم تفعيل الدفع 

 اإللكتروني.
0 -3 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -4 

عدم تنفيذ خطط اإلحالل والتعاقب بالشكل المطلوب مما يؤدي إلى  10
 عدم وجود صف ثاني من القيادات.

0 0 0 0 0 -2 0 0 -1 0 0 -3 

 6- 3- 0 0 0 0 0 0 0 2- 1- 0 ضعف في الموقع اإللكتروني للمؤسسة. 11

عدم توفر الخدمات اإلدارية بالشكل المطلوب بسبب قلة عدد  12
المراسلين والطابعات وعدم توفر سيارات الحركة مما يؤدي إلى 

 تعطيل العمل أحيانًا.
0 -2 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 -4 

عدم كفاية متطلبات األمن والسالمة في وحدة المختبرات، فمثاًل: ال  13
 يوجد نظام لمعالجة الهواء.

-1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -3 
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 المجموع الخيارات االستراتيجية نقاط الضعف #
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

ضعف التسويق لخدمات المؤسسة االختيارية مثل )عالمة الجودة،  14
GLOBAL GAP.5- 2 2 2 2 2 2 2 2 3- 1- 1- ( بسبب قلة المخصصات المالية ونقص الكادر 

عدم القدرة على منح االعتماد لجهات تقييم المطابقة ذات العالقة  15
لشهادات بمجاالت فنية محددة مثل جهات التفتيش والجهات المانحة 

 ظمة بسبب عدم وجود موظفين مدربين.المطابقة لألن
-2 -2 -2 -1 2 2 2 2 2 2 2 -7 

عدم توفر اإلمكانية إلجراء بعض الفحوصات داخل مختبرات  16
 .المؤسسة

-2 -3 -2 2 2 2 2 2 -1 2 2 -2 

عدم وجود أنظمة مناسبة لرعاية الموظفين )على سبيل المثال: عدم  17
خاص، تأمين مواصالت لموظفي المحافظات، توفر تأمين صحي 

 حضانة(.
2 2 2 2 2 -3 2 2 2 -2 2 -5 

  3- 4- 16- 1 1 15- 11- 2- 12- 22- 2- على الخيار االستراتيجي ضعفمجموع تأثير نقاط ال
 

 6+ 2+ 3+ 4+ 6+ 5- 12+ 6+ 8+ 2 9+ على الخيار االستراتيجي ضعفالالقوة و مجموع تأثير نقاط 

 4 7 6 5 4 0 1 4 3 2 2 الخيار االستراتيجيأولوية 
 

 

 



 خليارات االسرتاتيجي حسب أولوياهتا )حسب إمكانية حتقيقها يف ضوء نقاط القوة والضعف(ا: 
وتلبي احتياجات تجات في القطاعات ذات األولوية بهدف إعداد/ مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية التي تغطي المنوضع آلية لتحديد أولويات المواصفات القياسية والقواعد الفنية  .1

 متلقي الخدمة.
 توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل جديدة وتفعيل االتفاقيات الموقعة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات األردنية .2
 البحث عن خدمات جديدة لتحقيق متطلبات متلقي الخدمة وزيادة إيرادات المؤسسة الترويج للخدمات االختيارية و  .3
 الشراكة مع القطاع الخاص لرفع قدرة القطاع الصناعي على تحقيق متطلبات المواصفات القياسية والقواعد الفنية. .4
 .توفير البنية التحتية المناسبة لتقديم الخدمات إلكترونياً  .5
ورة العالية التي من مطابقة المنتجات المطروحة في األسواق للقواعد الفنية والمواصفات القياسية )جودة +تقليد( وتوعيته بطريقة استخدام المنتجات ذات الخطنشر الوعي لدى المواطن ب .6

 الممكن أن يؤدي سوء استخدامها إلى مخاطر على صحة المواطن وسالمته. 
يترشيد استهالك الطاقة من خالل البحث عن مصادر  .7  جاد وسائل لترشيد استهالك الطاقة.طاقة متجددة وا 
 ل تطوير خدمة االستشارات الفنية.تطوير اإلجراءات الرقابية على المنتجات المستوردة وتقديم الدعم الفني الالزم للتجار من خال .8
 .تعزيز صالحيات المؤسسة من خالل تفعيل الضابطة العدلية .9

 .بشكل يلبي احتياجات متلقي الخدمة ويحقق رضاهم تحسين الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة .12
 خالل نظام حوافز ومكافآت مناسب. توفير الكادر الفني المتخصص المطلوب وتأهيله وتحفيزه من .11

 
 
 


