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تمهيد
يكمن النجاح في مجال األعمال اليوم في المنافسة على طول سلسل َتي التزويد والقيمة .ويتطلب
هذا النجاح االبتكار ،واستخدام التكنولوجيا ،وتطبيق الممارسات اإلدارية السديدة ،والمنافسة
السعرية ،وفوق الكل تحقيق خصائص الجودة العالية ،ومواكبة متطلبات السوق واألنظمة
ِّ
والمعايير الموضوعة.
وحتى يتمكن ُ
األردن من المنافسة على المستوى العالمي في نظام السوق المفتوح ،فقد بات
من الضروري عليه وجود بنية تحتية مناسبة للجودة ،وذلك لدعم عمليات التصدير .وتعد
مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية والمؤسسات المحلية األخرى مسؤولة عن تزويد
أصحاب المصالح ُ
األردنيين بالخدمات المرتبطة بالبنية التحتية للجودة .كما أن هذه المؤسسات
مسؤولة عن تطوير أطر عمل اللوائح الفنية وتطبيقها ،وعن أنظمة تقييم مطابقة المنتجات.
ونتيجة لذلك ،تلعب مثل هذه المؤسسات دو ًرا حيويًّا في دعم الصناعة واألعمال ،والتي تساعد
بدورها على المحافظة على النمواالقتصادي واالزدهار في ُ
ً
فضل عن ذلك ،فإن مؤسسة
األردن.
المواصفات والمقاييس ُ
األردنية ،ومعها الهيئات الحكومية األخرى ،مسؤولة ليس فقط عن ضمان
وضع سياسات الجودة المالئمة ،بل ً
أيضا عن تطبيق تلك السياسات بفاعلية.
ثم إن عملية تطوير عناصر البنية التحتية للجودة -وهي التقييس والقياس وتقييم المطابقة
واالعتماد  -ستعمل معًا على دعم أحدث ما توصل إليه التقدم التكنولوجي ،كما أن الالعبين
االقتصاديين الفاعلين سيستفيدون من هذا التطور ،وال سيما في القطاع الصناعي .عالوة على
ذلك ،سيعمل تطور المعلومات والتدريب والخدمات االستشارية معًا على المساعدة في نقل
المعرفة.
وفي السياق نفسه ،تضمن أنشطة الرقابة على األسواق َّأل تحوي األسواق سوى المنتجات اآلمنة
والمتوافقة مع المواصفات .وتقلل مثل هذه األنشطة عدد الحوادث التي قد تؤثر في المستهلكين
ً
وفضل عن ذلك ،تعمل الرقابة على األسواق على رفع
الذين قد يتعاملون مع منتجات غير آمنة.
ُ
مستوى الثقة بالمنتجات المتوافرة في األسواق ،ال س َّيما المنتجات المص َّنعة في األردن.
ومن جهة أخرى ،تب ِّين عالمة مطابَقة المنتج لسلطات الرقابة في األسواق المحلية ،ولسلطات
الرقابة في األسواق المستوردة  -امتثال المنتجات لمتطلبات السالمة الوطنية والدولية.
أما جانب االعتماد ،فله أثر إيجابي في ترويج التصدير الوطني ،وفي تيسير التجارة عبر الحدود.
فمن المعلوم أن تصدير المنتجات إلى األسواق العالمية يتطلب مطابَقة المنتجات مع متطلبات
المعايير واللوائح الفنية للبلدان المستوردة .وتعمل الجهات الرقابية على بيان مثل هذه المطابقة
بواسطة تقارير فحوصات المنتجات ،وشهادات المطابقة الصادرة عن مختبرات محلية مؤهلة
أوالصادرة عن الجهات الحكومية ذات العالقة ،كل في مجال اختصاصه .وفي الوقت ذاته ،تخضع
المختبرات والجهات الحكومية المانحة للشهادات للتقييم من هيئات االعتماد ُ
األردنية ،ويجري
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التقييم استنادًا إلى المتطلبات الدولية .وهكذا تعمل مثل هذه العملية على تقليل تكلفة إعادة
التفتيش وإعادة إجراء الفحوصات للمنتجات المصدَّ رة قبل دخولها البلدان المستوردة .كما يعمل
تعزيز النظام الوطني للمقاييس على حماية الحقوق ،وحماية صحة المواطنين وسالمتهم ،ودعم
االبتكار والصناعة ،وضمان حقوق جميع األطراف المنخرطة في التجارة.

د .حيدر الزبن
المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية
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شكر وعرفان
عمل على تطوير نشر هذا الدليل فريق من الخبراء ُ
األردنيين في مجاالت متعددة مرتبطة
بالجودة .وهويتبع إطا ًرا من وضع مركز التجارة الدولية ( ،)ICTوالمعهد األلماني للمترولوجيا
( ،)PTBويتضمن هذا المنشور الذي أعدته المؤسستان ً
دليل إلدارة جودة التصدير للمصدرين
في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ُنشر هذا الدليل بداية في عام 2001م ،وجرى إعداده وتوزيعه في ً 15
بلدا .ويوفر الدليل معلومات
توسع أعمالها التجارية.
ذات صلة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،والتي تأمل أن ِّ
عمل مركز التجارة الدولية على تحديث طبعة جديدة من الدليل ونشرها بالتعاون مع المعهد األلماني
للمترولوجيا ،حيث جرى العمل على إصدار طبعات جديدة وتوزيعها محل ًّيا .وقد عمل فريق من
الخبراء ُ
األردنيين على تطوير الدليل ،بمساندة من السيد أمية فاخوري (مستشار في المعهد األلماني
للمترولوجيا) .وقد شارك فريق الخبراء في وضع محتوى الدليل ومراجعته ،وإسداء النصائح بشأنه.
نود أن نشكر أعضاء فريق العمل من مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية ،والمؤسسة العامة
للغذاء والدواء ووزارة الزراعة.
ونخص بالشكر:
وجرى االنتهاء من إعداد هذا التقرير بفضل الجهود الخ ِّيرة ألعضاء الفريق،
ُّ
 -1المهندسة روال مدانات ،وتحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية ،وتشغل
منصب مساعد المدير العام للشؤون الفنية ،ومدير دائرة إدارة المعرفة في مؤسسة
المواصفات والمقاييس ُ
األردنية.
 -2الدكتورة هناء غزاوي ،وتحمل درجة الدكتوراه ،وتعمل في مؤسسة المواصفات والمقاييس
ُ
األردنية.
 -3الدكتورة ربى قسوس ،وتحمل شهادة بكالوريوس في الطب البيطري ،وتشغل منصب مدير
مديرية تقييم المخاطر في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
 -4الدكتورة لينا أحمد ،وتحمل درجة الدكتوراه في علم الغذاء وتقنياته ،وتشغل منصب
مدير مختبرات الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
 -5الفاضلة دعاء الدالهمة ،باحثة في مديرية التعاون الدولي واالتفاقيات التجارية في وزارة
الزراعة ُ
األردنية.
 -6المهندس أمية فاخوري ،ويحمل شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية ،ويشغل منصب
مستشار في المعهد األلماني للمترولوجيا.
كما عمل الفريق التالي على مراجعة هذا الدليل:
• الفاضلة إليزابيث نيندورف ( )Elisabeth Niendorfمن المعهد األلماني للمترولوجيا.
• الفاضلة لودوفيكا غيتسوني ( )Ludovica Ghizzoniوالسيد خمراج رامفول (Khemraj
 )Ramfulمن مركز التجارة الدولية.
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الفصل األول

مقدمة إلى إدارة جودة التصدير في ُ
األردن
تخضع البنية التحتية للجودة الوطنية لرقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية بالتعاون
مع منظمات حكومية وخاصة في مجاالت المواصفات والمقاييس (صناعية وقانونية) ،وفي مجال
االعتماد ،وخدمات تقييم مطابقة المنتجات (المراقبة واالختبار ومنح االعتمادات للمنتجات
واألنظمة) الضرورية لتوفير برهان مقبول على أن المنتجات والخدمات تلبي متطلبات محددة
صادرة عن سلطات تنظيمية في ُ
األردن (وزارات وأجهزة حكومية أخرى) ،سواء بوصفها تنظيمات
فنية أم مقاييس صحة عامة وصحة نباتية تفرضها سلطات الرقابة على السوق ،أويتطلبها السوق
من حيث المواصفات.
تهدف اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎس في ُ
األردن إلى حماية حقوق
المستهلك ،والمحافظة على صحته وسالمته ،بينما تضمن خدمات المعايرة التي ُتجرى في
المختبرات الحكومية والخاصة َّ
أن أدوات القياس تقدم قراءات جديرة بالثقة .وتمنح أطراف
ثالثة ،مم َّثلة بأجهزة منح االعتماد الخاصة والحكومية ،اعتمادات للمنتجات أواألنظمة وذلك
لزرع الثقة ما بين المستهلكين والسلطات الرقابية في السوق من جهةِ تلبيةِ المتطلبات ذات
ً
فضل عن مختبرات المعايرة ،على
الصلة باستمرار .ويمكن أن تحصل أجهزة الرقابة واالعتماد،
اعتماد من هيئة االعتماد ُ
األردنية و/أوهيئات اعتماد من دول أخرى إلثبات كفاءتها ،واضعين
في الحسبان سياسة الحدود المشتركة الخاصة بالمنظمة الدولية العتماد المختبرات/منتدى
االعتماد الدولي.

أعضاء فريق العمل الوطني
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الفصل ٢

البنية التحتية للجودة الوطنية بما في ذلك المؤسسات
الصحية والصحة النباتية في ُ
األردن
سياسات الجودة
ليست هناك حال ًّيا سياسات جودة تصف أدوار جميع المنظمات العاملة في مجال البنية التحتية
للجودة ومسؤوليات تلك المنظمات ،غير أن عناصر البنية التحتية للجودة الوطنية في ُ
األردن
تعمل وف ًقا لقانون المواصفات والمقاييس رقم  ٢٢لسنة  ٢٠٠٠وتعديالته ،والتي تتضمن مسؤوليات
تطبيق المواصفات القياسية ،والقواعد الفنية والمقاييس وتقييم المطابقة والرقابة في السوق
واالعتماد .ومع أن مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية هي المرجع الوطني في كل ما يتعلق
بالمواصفات القياسية والمقاييس ،فإنه يحق لجميع السلطات الحكومية إلى جانب مؤسسة
المواصفات والمقاييس ُ
األردنية إصدار القواعد الفنية .كما ُتصدِ ر مؤسسة المواصفات والمقاييس
ُ
األردنية تدابير الصحة والصحة النباتية على شكل قواعد فنية ،بينما تصدر على شكل تعليمات
من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة.
وتشرف مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية على نظام المقاييس ،وهي مسؤولة عن المقاييس
القانونية ً
أيضا .بينما يعمل المركز الوطني للمترولوجيا تحت مظلة الجمعية العلمية الملكية،
حيث يتم معايرة المقاييس الصناعية في مختبرات المعايرة في الجمعية العلمية الملكية ،وسالح
الجوالملكي ُ
األردني ،وثالثة مختبرات خاصة أخرى .أما الرقابة على األسواق ،فتنفذها السلطات
الحكومية على الحدود (بالتعاون مع الجمارك) وفي األسواق المحلية لفرض التشريعات كالقواعد
ً
فضل عن
الفنية .وتمتلك السلطات الحكومية مختبراتها الخاصة ألغراض الرقابة على األسواق
مختبرات معتمدة بعقود الجراء اختبارات غير متوفرة في المختبرات الحكومية .ويتضمن تقييم
المطابقة منح شهادات المطابقة لألنظمة وللمنتجات ولألشخاص عالوة على التفتيش ،والتي
تعمل على توفيرها ست جهات خاصة في ُ
األردن .ومن ناحية أخرى ،تمنح مؤسسة المواصفات
األردنية عالمة الجودة ُ
والمقاييس ُ
األردنية ،وشهادات مطابقة للمنتجات المراد تصديرها .ويعمل
مختبرا على إجراء االختبارات في مجاالت الفحص الكهربائي والميكانيكي والكيمياوي
نحو٧٠
ً
ً
وفحص اإلنشاءات والغذاء والبيئة والمياه ،فضل عن أكثر من  ٦٠٠مختبر طبي .وتتحمل وحدة
األردنية مسؤولية نظام االعتماد في ُ
االعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردن.
التقييس
إن مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية هي هيئة المواصفات الوطنية ( )NSBالمسؤولة عن
إصدار مواصفات وطنية «مواصفات أردنية» .وتعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية
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ً
فضل عن القواعد الفنية في قطاعات معينة كالغذاء
على إعداد المواصفات وتعديلها واعتمادها،
واألعلًف والمنتجات الزراعية والمعدات الكهربائية واإللكترونية واالتصاالت والمواد اإلنشائية
والتعبئة والتغليف والكيماويات وأنظمة اإلدارة والبيئة...إلخ.
وتعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية حال ًّيا وف ًقا لقانون المواصفات والمقاييس رقم ٢٢
لسنة  ٢٠٠٠وتعديالته .ويتوافق القانون تمامًا مع متطلبات اتفاقيتين من اتفاقيات منظمة التجارة
العالمية ،وهما :اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة ( )TBTواتفاقية تدابير الصحة والصحة
النباتية (.)SPS
وتطبق مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية إجراءات إلعداد المواصفات
ُ
األردنية ومراجعتها وتعديلها واعتمادها استنادًا إلى الممارسات الدولية ،وال سيما دليل المواصفات
ً
القياسية الدولية  ،٢١واضعة في الحسبان جميع متطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية مثل
قواعد الممارسة الجيدة لتبني وتطبيق المواصفات القياسية الملحقة باتفاقية العوائق الفنية أمام
التجارة ،ومتطلبات اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية.
هناك  ٦٠لجنة فنية دائمة إلعداد المواصفات ُ
األردنية مثل اللجنة الفنية  ١لمواد العزل ،واللجنة
الفنية  ٢للمواد اإلنشائية ،واللجنة الفنية  ٣لألسمدة ،واللجنة الفنية  ٤لزيوت التشحيم...إلخ.
وهناك ً
أيضا العديد من اللجان الفنية المتخصصة التي شكلتها مؤسسة المواصفات والمقاييس
ُ
األردنية لتضمن إشراك جميع أصحاب المصالح المعنيين في إعداد المواصفات مثل الصناعيين
والتجار ومقدمي الخدمات والمهنيين واألكاديميين ومؤسسات البحث العلمي والمختبرات
والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المستهلك والوكاالت الحكومية...إلخ.
كما يمكن للقواعد الفنية (اإللزامية) الرجوع إلى المواصفات الوطنية أو أن تتضمن محتوياتها
المواصفات الوطنية.
إن مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية عضو فاعل في المنظمة العربية للتنمية الصناعية
والتعدين ( ،)AIDMOوعضوهيئة في المنظمة الدولية للتقييس ( ،)ISOوعضومشارك في اللجنة
الكهروتقنية الدولية ( ،)IECكما أنها نقطة اتصال لعضوية ُ
األردن في هيئة الدستور الغذائي،
وعضوفي شبكة المعلومات ألعضاء األيزو( )ISONETوعضومشارك في اللجنة األوروبية للتقييس
( )CENواللجنة األوروبية للتقييس الكهروتقني ( .)CENELECوبناء على ذلك ،فإن ُ
األردن يشارك
في  ١٢لجنة فنية في األيزو( ،)ISOو ٤لجان فنية في اللجنة الكهروتقنية الدولية ،و ١٠لجان فنية
في اللجنة األوروبية للتقييس ،ولجنتان فنيتان في اللجنة األوروبية للتقييس الكهروتقني ،لذا
يُسمح ألصحاب المصالح المهتمين المساهمة في المواصفات اإلقليمية والدولية ،ونقل الخبرات
المتعلقة بالقضايا الفنية إليهم عند إعداد المواصفات الدولية .وهذا بدوره يدعم صادرات ُ
األردن
بعد توافق المواصفات الوطنية مع المواصفات اإلقليمية والدولية .إن عدد المواصفات ُ
األردنية
َّ
وتوزع هذه
الصادرة حتى نهاية عام  ٢٠١٤هو  ٪٥٠ ،٢٩٨٩منها تتطابق مع المواصفات الدولية.
المواصفات بحسب قطاعات نظام التصنيف الدولي ( )ICSعلى النحوالتالي ،واضعين في الحسبان
أنه يمكن لمواصفة واحدة أن تندرج تحت أكثر من قطاع واحد:
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قطاعات نظام التصنيف الدولي للمواصفات في ُ
األردن
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت

ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
93

ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت .ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت .ﺗﻘﻴﻴﺲ .ﺗﻮﺛﻴﻖ
ﺧﺪﻣﺎت .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮﻛﺎت وإدارﺗﻬﺎ وﺟﻮدﺗﻬﺎ .إدارة .ﻧﻘﻞ.
ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع.

33

رﻳﺎﺿﻴﺎت .ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ .ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ .اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ وﻗﻴﺎس .ﻇﻮاﻫﺮ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ
ﻓﺤﺺ
أﻧﻈﻤﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم
أﻧﻈﻤﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻮاﺋﻊ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﺮاري
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت .ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﻮر
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ اﻟﺪﻗﺔ .اﻟﺠﻮاﻫﺮ
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮق
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻣﻨﺸﺂت ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻤﻮاﻧﺊ
أﺟﻬﺰة ﻣﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﻐﻠﻴﻔﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺴﺞ واﻟﺪﺑﺎﻏﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟﺰراﻋﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻐﺬاء
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺰﺟﺎج واﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ
ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ واﻟﻤﻄﺎط
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻮرق
ﺻﻨﺎﻫﺎت اﻟﺪﻫﺎن واÀﻟﻮان
ﻣﻮاد اÁﻧﺸﺎءات واﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻣﻌﺪات ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ .ﺗﺮﻓﻴﻪ .رﻳﺎﺿﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اÀﺧﺸﺎب

21
108
211
95
110
10
181
57
63
398
25
109
14
11
3
91
6
3
6
100
107
19
152
478
157
49
49
22
60
55
70
257
17
262
31

األردنية «المواصفات ُ
تنشر مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية» ،وتبيعها بحسب نظام
التسعير الوارد في التعليمات رقم  ١لعام  ٢٠٠١وتعديالتهُ .
وتحتسب األسعار بنا ًء على فئات
ُ
المواصفات وعدد الصفحات .كما تبيع مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية المواصفات
الدولية واألوروبية واألمريكية  ISOو IECو ENو DINو BSو ASTMبحسب اتفاقيات مبيعات
مع مؤسسات المواصفات ذات العلًقة.
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تقييم المطابقة
• خدمات منح شهادات المطابقة
ُتعدُّ مديرية شهادات المطابقة في مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية الجهة الحكومية
خمس جهات مانحة
الوحيدة التي تمنح شهادات المطابقة للمنتجات .ومن جهة أخرى ،تمنح
ُ
لشهادات المطابقةِ خاصة خدمات منح شهادات المطابقة بما فيها شهادات المطابقة ألنظمة اإلدارة،
وشهادات المطابقة للمنتجات ،وشهادات المطابقة لألشخاص .ويلخص الجدول التالي خدمات
شهادات المطابقة في ُ
األردن:
خدمات االعتماد في ُ
األردن
ﺣﻜﻮﻣﻲ/ﺧﺎص
ﺣﻜﻮﻣﻲ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
ﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
Lloyds Register
SGS

ﺧﺎص

ﻧﻮع ﺷﻬﺎدات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
أﻧﻈﻤﺔ إدارة

ﻣﻨﺘﺠﺎت

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

أﺷﺨﺎص
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

TÜV AUSTRIA
HELLAS
DNV

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

AQC Jordan

المقدمة من مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
َّ
األردنية:
خدمات شهادات المطابقة
 .1عالمة الجودة ُ
األردنية (:)JQM
األردنية عالمة الجودة ُ
تمنح مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية ( ،)JQMوهي عالمة
ُ
اختيارية وف ًقا لتعليمات عالمة الجودة ُ
األردنية ُ .٢٠٠٧/٤
وتمنح عالمة الجودة األردنية بنا ًء على
مطابقة المنتج مع المتطلبات الفنية ،واالمتثال لنظام إدارة الجودة آيزو ٩٠٠١:٢٠٠٠واآليزو٢٢٠٠٠:٢٠٠٥
للمنشآت الغذائية ،أوالمواصفة القياسية ُ
األردنية  ١٤٠٧:٢٠٠٦للخضار والفواكه .ويظل مفعول
ً
نافذا مدة  ٣سنوات ،وتشمل علًمة الجودة جميع المنتجات ما عدا المنتجات
عالمة الجودة
الدوائية والبيطرية.
:GLOPAL G.A.P .2
ُ
تمنح مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية شهادات  GLOBAL G.A.Pفي مجال «مواصفة
المزرعة المتكاملة ( / »)IFAمجال فرعي «الخضار والفواكه» بناء على تعليمات GLOBAL
 .٢٠٠٨/١ G.A.Pويظل مفعول الشهادة ً
نافذا مدة سنة واحدة ،وتجدَّ د سنويًّا.
متطلبات الحصول على شهادات  GLOBAL G.A.Pهي:
• على المزرعة تحقيق مواصفات .GLOBAL G.A.P
• على المزرعة أن تجتاز التقييم الميداني الذي يجريه مراقب/مدقق معتمد بحسب مواصفات
.GLOBAL G.A.P
• على المزرعة االلتزام بتقديم جميع المعلومات الحديثة المطلوبة ،وتيسير عملية التدقيق.
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 .3شهادة مطابَقة المنتجات
األردنية «شهادات مطابقة» للمنتجات ُ
تصدر مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية وغير
ُ
األردنية بنا ًء على تعليمات رقم ( )٤لعام  ٢٠٠٢وتعليمات رقم ( )٢لعام  ٢٠٠٥على التوالي .وتضمن
الشهادة تطابق منتج ما مع مواصفات معينة.
متطلبات الحصول على شهادة مطابقة هي:
• تطابق المنتج مع المواصفات ذات العالقة.
• التزام تقديم جميع المعلومات المطلوبة.
الشركات المانحة لشهادات المطابقة الخاصة في ُ
األردن هي:
Lyod’s Register .1
لويدز ريجستر لتأكيد الجودة ( )LRQAفي ُ
األردن هي إحدى الفروع الرئيسية للشركة(.)LRQA
وتقدم لويدز خدمات منح شهادات شهادات المطابقة في ُ
األردن منذ عام  ،١٩٩٥حيث أصدرت
شهادة اآليزو ٩٠٠١في ذلك الوقت للمرة األولى .وتقدم لويدز في ُ
األردن شهادات أنظمة اإلدارة ،ومنها
مثال ،اآليزو  ٥٠٠٠١ ،٢٧٠٠١ ،٢٢٠٠٠ ،١٤٠٠١ ،٩٠٠١وً ،OHSAS 18001
ً
فضل عن الخدمات التدريبية في
المجاالت المذكورة .كما تقدم شهادات المطابقة لألشخاص وذلك لمدققي أنظمة اإلدارة.
SGS .2
توفر ( )SGSشهادات المطابقة ألنظمة اإلدارة للشركات ُ
األردنية ،مثل اآليزو ،٩٠٠١واآليزو ،١٤٠٠١و
 ،OHSAS 18001واآليزو ،٢٢٠٠١و ،FSSM 22001واآليزو ،٢٧٠٠١و...HACCPإلخ .كما تقدم خدمات
تدريبية في مجاالت الجودة واألداء والصحة والسالمة والتدريب المعتمد لتطوير المدققين.

من جهة أخرى ،تقدم ( )SGSخدمات تحقُّ ق لضمان خضوع المنتجات والعمليات للمواصفات
الوطنية والدولية .كما أنها تقدم شهادات المطابقة لألشخاص وذلك لمدققي أنظمة اإلدارة مثل
اآليزو ٩٠٠١و ١٤٠٠١و ،٢٢٠٠٠و ،OHSAS 18001واآليزو ،٢٧٠٠١واآليزو.٥٠٠٠١
TÜV AUSTRIA HELLAS .3
تعمل هذه الشركة في ُ
األردن منذ عام  ،٢٠٠٥وتقدم شهادات المطابقة ألنظمة اإلدارة وفقاً
لآليزو ،٩٠٠١واآليزو ،١٤٠٠١وتعليمات إيماس ( ،)EMAS Regulationو ،HACCPواآليزو ،٢٢٠٠٠و
 ،FSSC 22000و ،BRCو ،IFS، IFS Logisticsو IFS Brokerو ،OHSAS 18001واآليزو ،١٣٤٥٨٥و
 ،SA 8000والمواصفة األوروبية  ،١٦٠٠١واآليزو ،٥٠٠٠١و ،AGRO 2.1-2.2وAGRO 3.1- 3.2- 3.3-
 ،3.4و ،.GLOBAL G.A.Pوالمواصفة البريطانية  ،25999واآليزو ،٢٠٠٠٠عالوة على شهادات أنظمة
تأكيد الجودة وف ًقا لتعليمات المفوضية األوروبية .١٦/٩٥

كما تقدم  TÜV AUSTRIA HELLASشهادات المطابقة للمنتجات وف ًقا لعالمة المطابقة األوروبية
( ،)CE Markingوشهادات المطابقة لعمليات اللحام ،و شهادات المطابقة لألشخاص وذلك للعاملين
في مجال اللحام.
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DNV .4
تقدم ( )DNVخدمات شهادات المطابقة في ُ
األردن ،وتتضمن هذه الخدمات :شهادات المطابقة ألنظمة
اإلدارة مثل اآليزو ،٩٠٠١واآليزو ،١٤٠٠١و ،OHSAS 18000و ،HACCPواآليزو ،٢٢٠٠٠واآليزو،٢٧٠0٠
وآيزو...٥٠٠٠١إلخ .وتأكيد المطابقة للمنتجات بغرض الوصول إلى األسواق العالمية وتحقيق منتجات
أكثر استدامة ،والتحقق من المطابقة مع القوانين واألنظمة .كما تعقد ( )DNVدورات تدريبية
حول الجودة والبيئة والسالمة وقضايا مسؤولية الشركات ،ولدى ( )DNVاعتماد من ()JAS-ANZ
النمساويَّة.

ُ AQC .5
األردن
هي جزء من الشركة العالمية ( ،)Absolute Quality Certificationوالتي تقدم خدمات اإلدارة
اآليزو ،9001واآليزو ،14001و ،OHSAS 18001واآليزو ،22000واآليزو ،27001و ،GMPواآليزو22716
(ممارسات التصنيع الجيدة لمستحضرات التجميل) ،واآليزو( 13485نظام إدارة لمص ِّنعي األجهزة
ً
فضل عن  GMP GLOBALوشهادات المطابقة للمنتجات المتعلقة بعلًمة
الطبية) ،و،HACCP
المطابقة األوروبية ( .)CEكما تقدم ( )AQCشهادات مطابقة لألشخاص وذلك لمدققي األنظمة
اإلدارية مثل اآليزو ،9001واآليزو ،14001و HACCPواآليزو.22000
• خدمات التفتيش
السلطات الرقابية الحكومية على األسواق
ُتجري العديد من السلطات الحكومية َلعمال الرقابة على األسواق ،بما في ذلك الوزارات والهيئات
الحكومية .حيث أن مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية على سبيل المثال مسؤولة عن
مراقبة على المنتجات الصناعية ،أما هيئة تنظيم قطاع االتصاالت فمسؤولة عن الرقابة على
منتجات االتصاالت ،والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ( )JFDAمسؤولة عن الرقابة على الغذاء
واألدوية ،ووزارة الزراعة مسؤولة عن الرقابة على المواشي الحية والحيوانات والنباتات،
ووزارة البيئة مسؤولة عن الرقابة البيئية للمرافق الصناعية...إلخ.
هيئات التفتيش الخاصة
SGS .1

تقدم ( )SGSخدمات التفتيش لضمان االمتثال لاللتزامات القانونية والمواصفات؛ حيث إن ذلك
يساعد على تخفيض المخاطر وضبط الجودة والكميات وتحقيق المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
كما تقدم ( )SGSخدمات التفتيش على المنتجات قبل تصديرها ،وبعد وصولها إلى وجهتها.
TÜV AUSTRIA HELLAS .2

تتضمن خدمات التفتيش التي تقدمها ( )TÜV AUSTRIA HELLASالتحقُّ ق من تقارير انبعاثات
غازات االحتباس الحراري (ثاني أكسيد الكربون) وف ًقا لمخطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات،
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والتفتيش على المصاعد  -الموافقة من النوع بحسب عالمة المطابقة األوروبية ( ،)CEوالتفتيش
على عناصر السالمة اإلنشائية بحسب عالمة المطابقة األوروبية ( ،)CEوالتفتيش الفني،
والتفتيش على المنشآت في المباني الصناعية والبناء المعدني ،والتفتيش على المباني الخاضعة
لطرق التقييم/االختبارات غير اإلتالفية ،والتفتيش على تأكيد الجودة للمهندسين المدنيين
والمشاريع وإنشاء الطرق واألبنية ،والتفتيش على اآلالت الرافعة والرافعات الجسرية ،والتفتيش
على أوعية الضغط والغرف الهوائية والمراجل البخارية ومعدات الغاز ،والرقابة على النقل
والمركبات التي تنقل مواد خطرة وف ًقا للتنظيمات الدولية لنقل المواد الخطرة على الطرق ADR
والتنظيمات الدولية للنقل الجوي .ATP
Bureau Veritas .3
تقدم  Bureau Veritasخدمات التفتيش مثل التحقق من مطابقة المنتج للتنظيمات الوطنية

والمواصفات الوطنية أوالدولية.
• الفحص:

يوجد في ُ
األردن مختبرات فحص حكومية وخاصة تقدم خدمات فحص في كافة المجاالت :الغذاء
واإلنشاء والفحوصات الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية والتعدينية والمائية والبيئية وفي
علوم األحياء المجهرية...إلخ.
 المختبرات الحكومية:مختبرا حكوم ًّيا غير طبي كما يظهر في الجدول التالي ،وهي مملوكة لتسع هيئات
هناك ١٩
ً
حكومية :وزارة األشغال العامة واإلسكان ،ووزارة الصحة ،ووزارة الزراعة ،ووزارة المياه
والري ،ووزارة الطاقة ،وأمانة عمان الكبرى ،ومؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية،
والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ،ومديرية الدفاع المدني .وتجري هذه المختبرات فحوصات
تتعلق بالرقابةً ،
فضل عن إجراء بحوث في مجاالت ذات صلة بما في ذلك المياه والبيئة واإلنشاءات
والغذاء والدواء والكيماويات ومستحضرات التجميل والمنتجات الزراعية والتعدين واإلشعاع.
إن المختبرات الحكومية المعتمدة مظللة أدناه:

رﻗﻢ

اﺳﻢ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﺒﺎر

.1

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﺟﺮﺛﻮﻣﻴﺔ وﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻓﻴﺮوﺳﻴﺔ وﻃﻔﻴﻠﻴﺔ،
وﻓﺤﻮﺻﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻋﻼف ،وﺗﺤﻠﻴﻞ ادوﻳﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ
وﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

.2

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ )اﺛﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﺪات( ،وﻓﺤﻮﺻﺎت
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ وﻓﺤﺺ
اﻟﺪﻳﺪان اﻟﺨﻴﻄﻴﺔ ]اﻟﻨﺘﻴﻤﻮدا[ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﺸﺮات
وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ،وﻓﺤﺺ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت وﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ(

.3

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ وارﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺰراﻋﺔ

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ )ﻓﺤﺺ اﺛﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﺪات
واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ(

.4

ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺸﺮب،
وﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ وارﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ )ﻓﺤﺺ اﺛﺮ
.3
ﻟﻠﻤﺒﻴﺪات في األردن
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲالتصدير
إدارة جودة
15
واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ(
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺰراﻋﺔ

.4

ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺸﺮب،
وﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ

.5

ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺮي

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺸﺮب

.6

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮي واﻟﺘﺮﺑﺔ
ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺳﻠﻄﺔ وادي اردن ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺮي
واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﺳﻤﺪة

.7

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﺒﺤﻮث واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ورﺻﺪ اﺷﻌﺔ
اردﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺆﻳَّﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن.

.8

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﺮﺻﺪ اﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

.9

ﻣﺨﺘﺒﺮات وزارة اﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﻜﺎن

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ واﻟﺤﺼﻰ واﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ
واﺳﻔﻠﺖ وﺣﺠﺎرة اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻄﻮب وﺗﺴﻠﻴﺢ اﻟﺤﺪﻳﺪ
واﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ

.10

اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻜﺒﺮى

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻛﺎم واﻟﺤﺼﻰ واﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ
واﺳﻔﻠﺖ وﺣﺠﺮ اﻟﺒﻨﺎء وﺗﺴﻠﻴﺢ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺒﻼط

.11

ﻣﺨﺘﺒﺮات داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ
ﻋﻤﺎن اﻟﻜﺒﺮى

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه ،وﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻮن
واﻟﺰﻳﻮت واﻟﻤﺎء

.12

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﺴﺎﻟﺦ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻜﺒﺮى

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮم واﻟﺪواﺟﻦ واﺳﻤﺎك،
وﻓﺤﺺ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ واﺳﻤﺎك،
وﻓﺤﺺ اﻟﻄﺰاﺟﺔ

.13

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اردﻧﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮوﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻔﺎت واﻟﺼﺎﺑﻮن
واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ،واﻟﻮرق اﻟﺼﺤﻲ
1
واﻟﺸﺎش واﻟﻘﻄﻦ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻤﻴﻼﻣﻴﻦ وﻓﺤﺺ ﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن

.14

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺪواء )(JFDA

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻋﻠﻰ اﻻدوﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت )اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ( اﻟﻤﺴﺘﻮردة واﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ
وﺣﺴﺐ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

.15

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺪواء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،وﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺬاء ،واﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ،
)(JFDA
وﻓﺤﻮﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﺤﻮص اﻟﺸﻮاﺋﺐ واﻟﻌﻔﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ،
وﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء )ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻤﻮﻧﻴﻼ واﻳﻜﻮﻻي
1
واﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻌﺼﻮﻳﺔ اﻟﺸﻤﻌﻴﺔ...إﻟﺦ(

.16

ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ وﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺮ
اﻟﺠﻴﺮي واﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﺮﻣﻞ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﺼﺨﺮ اﻟﺰﻳﺘﻲ واﻟﺮﻛﺎم

.17

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻣﻦ اﻟﻌﺎم

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪم اﻟﺒﺸﺮي ،وﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
1
اﻟﻤﺨﺪرات وﻋﻴﻨﺎت اﻟﻤﺴﺮﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاد ﺣﺮق اﻟﺪﻫﻮن

.18

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮدرة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ،
وﻓﺤﻮﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎط ﺧﺮاﻃﻴﻢ اﻃﻔﺎء
1
وﻣﻄﺎﻓﻰء اﻟﺤﺮﻳﻖ

.19

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ -ﺑﻦ ﺣﻴﺎن

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﺎه

1

 .1للحصول على احدث قائمة من المختبرات المعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية

http://www.jsmo.gov.jo/ar/Who%20are%20we/Organizationstructure/Accreditation/AccreditationDirectory/Pages/Accredited-labs-list.aspx

16

إدارة جودة التصدير في األردن

مختبر الكروماتوغرافيا السائلة ذات األداء العالي في
مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية

مختبر الكروماتوغرافيا السائلة ذات األداء العالي في
مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية

إدارة جودة التصدير في األردن

17

مختبرات شعبة األحياء المجهرية لألغذية في
المؤسسة العامة للغذاء والدواء

مختبرات شعبة األحياء المجهرية لألغذية في
المؤسسة العامة للغذاء والدواء

18

إدارة جودة التصدير في األردن

مختبرات شعبة األحياء المجهرية لألغذية في
المؤسسة العامة للغذاء والدواء

مختبرات كفاءة الطاقة لألضواء في مؤسسة
المواصفات والمقاييس ُ
األردنية

 الجمعية العلمية الملكية (:)RSSمختبرا في المجاالت التالية:
تقدم الجمعية العلمية الملكية خدمات فحص بواسطة ٢٠
ً

إدارة جودة التصدير في األردن

19

• المختبرات الكيميائية
ُتجري المختبرات الكيميائية العديد من الفحوصات الكيميائية والفيزيائية على المواد
الغذائية واألعالف والغازات الصناعية والطبية والدهانات والوقود والزيوت المعدنية
واألقمشة ومواد التبغ والمنظفات ،عالوة على المعادن والمنتجات الصناعية.
• المختبرات البيئية
التحاليل الجرثومية والكيميائية للعينات البيئية هي المهام الرئيسية لهذه المختبرات،
حيث ُتجري فحوصً ا بيئية في مجاالت المياه والمياه العادمة والتربة.
• المختبرات الميكانيكية
ُتجري مختبرات دراسة المعادن الفحوصات الميكانيكية والفيزيائية لكافة المواد المعدنية
كالفوالذ والسبائك .كما تجري مختبرات المواد البالستيكية والمطاطية فحوصات الخواص
الفيزيائية والحرارية للمواد الخام المبلمرة والمصنعة.
• المختبرات الإلتالفية ()NDTL
تقدم هذه المختبرات خدمات قياس التلوث اإلشعاعي في عينات من المواد الغذائية والبيئية.
• مختبر اإلنشاءات والمواد اإلنشائية
ُتجري مختبرات اإلنشاءات والمواد اإلنشائية العديد من الفحوصات الكيميائية والفيزيائية
للمواد اإلنشائية المختلفة مثل اإلسمنت والخرسانة ومواد البناء المختلفة ومواد العزل
والسيراميك والمواد األولية والتربة واإلسفلت والصخور ومواد البناء الكيميائية.
• مختبر الكفاءة المائية
يوفر هذا المختبر خدمات فحص كفاءة استهالك المياه للعديد من وسائل تمديد المياه
واألجهزة واألدوات المنزلية المختلفة.
ً
معتمدا على النحوالتالي:
مختبرا
ولدى الجمعية العلمية الملكية ستة عشر
ً

رﻗﻢ

اﺳﻢ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ

ﻣﺠﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد

.1

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ واﻟﻤﻄﺎط

ﻓﺤﺺ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ وﻣﻮادﻫﺎ

.2

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

.3

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﺳﻤﻨﺖ

ﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟ³ﺳﻤﻨﺖ

.4

ﻣﺨﺘﺒﺮ دراﺳﺔ اﻟﻤﻌﺎدن

ﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ،وﻓﺤﺺ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺸﻮاﺋﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺴﺒﺎﺋﻚ

.5

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ واﻟﺰﺟﺎج وﺟﻮدة اﻟﻤﻴﺎه

.6

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﺳﻔﻠﺖ

.7

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺒﺎﻃﻮن وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء وﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﻨﺎء

ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﻠﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ واﻟﺰﺟﺎج
وﺟﻮدة اﻟﻤﻴﺎه
ﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﺑﻌﺎد
ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم
ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﻠﺒﺎﻃﻮن ،وﺑﻼط اﺳﻤﻨﺖ
وﺑﻨﺎء اﻟﺠﺒﺺ واﻟﻤﻮاد اﻟﻌﺎزﻟﺔ واﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ واﻟﺰﺟﺎج وﺟﻮدة اﻟﻤﻴﺎه

ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﻠﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ واﻟﺰﺟﺎج
وﺟﻮدة اﻟﻤﻴﺎه
في األردن
التصدير
ﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲإدارة
واﺑﻌﺎد
جودةاﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ
ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم

.5
20
.6

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﺳﻔﻠﺖ

.7

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺒﺎﻃﻮن وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء وﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﻨﺎء

ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﻠﺒﺎﻃﻮن ،وﺑﻼط اﺳﻤﻨﺖ
وﺑﻨﺎء اﻟﺠﺒﺺ واﻟﻤﻮاد اﻟﻌﺎزﻟﺔ واﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ

.8

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻐﺬاء

ﻓﺤﺺ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐﺬاء

.9

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻗﻤﺸﺔ واﻟﻮرق

ﻓﺤﺺ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟ·ﻗﻤﺸﺔ واﻟﻮرق

.10

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻓﺤﺺ ﻟﺰﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ

.11

ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻓﺼﻞ اﻟﻐﺎزات )ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ(

.12

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺪﻫﺎﻧﺎت واﻟﻮرﻧﻴﺶ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺪى ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮﻳﺔ،
وﻣﺮﻛﺐ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﺰﻳﻮت اﻟﻤﺤﻮﻻت
واﻟﻤﺎء واﻟﺘﺮﺑﺔ
ﻓﺤﺺ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪﻫﺎﻧﺎت

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﺷﻌﺔ

ﻗﻴﺎس ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺷﻌﺔ،
وﻗﻴﺎس ﻣﻌﺪل اﺷﻌﺎع اﻟﻜﻠﻲ

.14

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻐﺎزات

ﻓﺤﺺ ﻧﻘﺎء اﻟﻐﺎزات اﻟﻄﺒﻴّﺔ

.15

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻄﻴﻔﻲ

ﻗﻴﺎس اﻟﻄﻴﻒ ) AASو ،(ICPوﻓﺤﺺ ﺳﻼﻣﺔ أﻟﻌﺎب اﻃﻔﺎل

.16

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻓﺤﺺ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎدن واﺳﻤﻨﺖ ) XRFو(XRD

.13

مختبرات خاصة:
ً
مملوكا للقطاع الخاص (غير المختبرات الطبية) التي تقدم خدمات
مختبرا
هناك أكثر من 40
ً
الفحص في مختلف المجاالت مثل المجاالت اإلنشائية ،والميكانيكية والفيزيائية والكيميائية
والزراعية والمعادن والمياه والبيئة ،عالوة على اختبارعلم األحياء المجهرية ،حيث جرى اعتماد
مختبرا على النحوالتالي:
22
ً

رﻗﻢ

اﺳﻢ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ

ﻣﺠﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد

.1

ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻮاد اﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ ،وﻓﺤﻮﺻﺎت رﻛﺎم اﻟﺒﺎﻃﻮن
ّ
اﻟﻤﺴﻠَﺢ واﻟﻜﻮرﺑﺴﺘﻮﻧﻲ واﻟﺒﻼط
وﺣﺠﺎرة اﻟﺒﻨﺎء ،واﻟﺤﺪﻳﺪ
وﺧﻠﻴﻂ اﻟﻘﺎر واﻟﻘﺎر اﻟﺨﺎم واﺳﻤﻨﺖ

.2

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﻻﻓﺎرج ﻟﺳﻤﻨﺖ اردﻧﻴﺔ/
اﻟﻔﺤﻴﺺ
ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أدوﻳﺔ
اﻟﺤﻜﻤﺔ
ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎه
اردن )ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ( /زي
ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ -ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎه اردن )ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ( /أﺑﻮ
ﻧﺼﻴﺮ

ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﺮﻛﺎم اﻟﺒﺎﻃﻮن

.3
.4
.5

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ(
ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻣﺠﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه
ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻣﺠﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ

.6

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

ﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻤﺨﺎﻟﻴﻂ اﻟﻘﺎر ،واﻟﺒﺎﻃﻮن
اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ ،وﻗﻄﻊ اﻟﺒﺎﻃﻮن اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ،وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺼﺐ ﻟﻠﺒﺎﻃﻮن واﻟﺒﻼط اﺳﻤﻨﺘﻲ واﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﻴﺮي وأرﺿﻴﺎت
اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ وﺑﻼط اﻟﺠﺪران وﺣﺒﻴﺒﺎت اﻟﺤﺼﻰ وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺴﻠﺢ واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﺳﻤﻨﺖ

.7

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﻠﺮﻛﺎم واﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﺒﺎﻃﻮن اﻟﺼﻠﺐ،
وﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻤﺨﺎﻟﻴﻂ اﻟﻘﺎر ،واﻟﺒﺎﻃﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻟﺼﺐ ﻟﻠﺒﺎﻃﻮن واﻟﺒﻼط اﺳﻤﻨﺘﻲ واﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﻴﺮي وأرﺿﻴﺎت
األردن
التصدير
جودة
اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ وﺑﻼط اﻟﺠﺪران إدارة
وﻗﻀﺒﺎنفياﻟﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺤﺼﻰ
وﺣﺒﻴﺒﺎت
اﻟﻤﺴﻠﺢ واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﺳﻤﻨﺖ
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.7

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﻠﺮﻛﺎم واﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﺒﺎﻃﻮن اﻟﺼﻠﺐ،
وﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻤﺨﺎﻟﻴﻂ اﻟﻘﺎر ،واﻟﺒﺎﻃﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ
واﻟﺼﻠﺐ ،واﻟﻘﻄﻊ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ،واﻟﺒﻼط اﺳﻤﻨﺘﻲ،
واﻟﺤﺼﻰ واﻟﺘﺮﺑﺔ وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﻠﺢ.

.8

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻮﻻت واﻟﻜﻮاﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﺎدة PVC

.9

اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺎﻃﻮن واﻟﺘﺮﺑﺔ وﺣﺠﺎرة اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻘﺎر
واﻟﺼﻠﺐ ،وﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ.
ﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺎﻃﻮن واﻟﻜﺘﻞ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ،
وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺐ ﻟÈﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﺒﻼط
اﺳﻤﻨﺘﻲ وﺧﻠﻄﺎت اﺳﻔﻠﺖ اﻟﺨﺎم واﻟﻘﻀﺒﺎن اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ

.10

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

ﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﺮﻛﺎم.
ﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺎﻃﻮن واﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﺮﻛﺎم وﺧﻠﻴﻂ
اﺳﻔﻠﺖ اﻟﺨﺎم واﻟﻜﺘﻞ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﺎﻃﻮن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺐ
ﻓﻲ ﻗﻮاﻟﺐ.

.11

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت

.12

ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺻﻨﻌﺎء ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺪواﺋﻴﺔ

ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻛﻴﻤﻴﺎوي ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ واﻟﺮﻛﺎم وﺧﻠﻄﺎت اﺳﻔﻠﺖ
اﻟﺨﺎم واﻟﺒﺎﻃﻮن واﻟﻘﻀﺒﺎن اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺎﻃﻮن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺐ
وﻛﺘﻞ اﻟﺒﺎﻃﻮن وﻗﻮاﻟﺐ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ.
ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

.13

ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

.14

ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺑﺎﻃﻮن اﻟﺒﻨﺎء

ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﻠﺒﺎﻃﻮن واﻟﺘﺮﺑﺔ واﺳﻔﻠﺖ
وﺣﺠﺎرة اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺮﻛﺎم واﻟﺒﺎﻃﻮن واﻟﺘﺮﺑﺔ
ﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺎﻃﻮن واﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﺮﻛﺎم

.15

ﻣﺮﻛﺰ آﺳﻴﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻮاد

ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﻠﺒﺎﻃﻮن واﻟﺘﺮﺑﺔ ووﺣﺪات اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﻼط اﺳﻤﻨﺘﻲ

.16

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎس ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

ﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺎﻃﻮن واﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻘﻀﺒﺎن اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ واﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

.17

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺒﻴﺪات اﻟﺰراﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ

ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺒﻴﺪات وادوﻳﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ )ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم،
واﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ(

.18

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ )وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ(

ﻓﺤﺺ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﻼزﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺘﺎﻓﺎﺳﺘﺎﺗﻴﻦ

.19
.20

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ وﺷﺮﻛﺎه )ﻣﺨﺘﺒﺮات
ﻧﺎراﺗﻴﻚ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺎﻃﻮن اﻟﺠﺎﻫﺰ واﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
)ﺑﺎﻃﻮن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ(
ﻣﺨﺘﺒﺮات إﺳﻤﻨﺖ اﻟﺮاﺟﺤﻲ  /اﻟﻤﻔﺮق

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﺠﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﻤﻴﺎه

.22

اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ/ﻋﻤﺎن

.21

ﻓﺤﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺎﻃﻮن واﻟﺮﻛﺎم واﻟﺘﺮﺑﺔ
ﻓﺤﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ وﻛﻴﻤﻴﺎوي ﻟﺳﻤﻨﺖ
ﻓﺤﺺ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟÈﺳﻤﺪة واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
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إدارة جودة التصدير في األردن

مختبرات كفاءة الطاقة لألضواء في مؤسسة
المواصفات والمقاييس ُ
األردنية

مختبرات كفاءة الطاقة لألضواء في مؤسسة
المواصفات والمقاييس ُ
األردنية

إدارة جودة التصدير في األردن
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المترولوجيا:
مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية هي الجهة المسؤولة عن اإلشراف على نظام المقاييس
الوطني في ُ
األردن ،والتي يمكن سلسلتها إلى نظام الوحدات الدولية للمقاييس ( ،)SIوبنا ًء على
نظام جودة مقبول ومطبق دوليا ،وذلك لضمان مقاييس يعول عليها تسهم في دعم االقتصاد الوطني،
ولضمان تحقيق حماية أفضل لصحة المواطنين والبيئة وحقوق المستهلكين وسالمتهم جميعًا.
ويوضح الشكل  1الهيكل التنظيمي لمؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية:

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اردﻧﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اردﻧﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻤﺘﺮوﻟﻮﺟﻴﺎ

EMLMF

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

وﺣﺪة اﻻﻋﺘﻤﺎد  -اردن

المقاييس القانونية
تنفذ مديرية المقاييس تحقُّ ًقا إلزام ًّيا دور ّيًا للمقاييس القانونية ،ويشمل ذلك :أجهزة ضغط الدم،
وموازين الحرارة الطبية ،والطول واألوزان والموازين ،والمنتجات المعبأة مسبقا وعدادات
سيارات األجرة ،وعدادات تدفق الوقود لصهاريج الحروقات وفي محطات الوقود.
تطبق مديرية المقاييس تعليمات لتنظيم أعمال المقاييس في المملكة رقم ( )3عام  2012وتعديالتها
الصادرة بموجب القانون رقم ( )31لعام  2001والخاص بالنظام الوطني للمقاييس.
ُ
وللتحقق من االنسجام مع المتطلبات الدولية ،فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
ً
عامال في المنتدى
عضوًا مشاركًا في المنظمة الدولية للمقاييس القانونية ( )OIMLوعضوًا
األورومتوسطي للمقاييس القانونية (.)EMLMF
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المركز الوطني للمترولوجيا ()JNMI
في آذار/مارس 2006م و َّقعت مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية اتفاقية مع الجمعية العلمية
الملكية لتأسيس وإدارة المركز الوطني للمترولوجيا .وبناء على هذه االتفاقية ،وافقت مؤسسة
المواصفات والمقاييس ُ
األردنية على أن تكون مختبرات المعايرة في الجمعية العلمية الملكية
مم ِّثلة للمركز الوطني للمترولوجيا لحفظ معايير القياس الوطنية والمعايير األساسية وتطويرها
لضمان سلسلتها إلى نظام الوحدات الدولية.
وتشرف مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية على المركز الوطني للمترولوجيا ،وتعمل
اللجنة التوجيهية التي تضم  9ممثلين من القطاع العام والقطاع الخاص على مراقبتها.
تعدُّ معايير القياس الوطنية أكثر معايير القياس دقة على المستوى الوطني ،وهي في المجاالت
التالية :المقاييس الكهربائية مثل مقاييس فرق الجهد (الفولت) والتيار (األمبير) والمقاومة
(األوم) والسعة والحث والتردد والزمن ،والمقاييس الفيزيائية والميكانيكية مثل الحرارة
والرطوبة واألبعاد والضغط والكتلة والقوة.
معتمدا وطن ًّيا من نظام االعتماد ُ
ً
األردني ( ،)JASوعالم ًّيا من هيئة
إن المركز الوطني للمترولوجيا
االعتماد األلمانية ( )DAKKSللمعايير في المجاالت الكهربائية والفيزيائية والميكانيكية ومنذ
عام 1998م.
خدمات المعايرة
• تقدم مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية خدمات معايرة للكتلة على النحوالتالي:

اﻟﻤﺠﺎل

أدوات اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة

اﻟﻤﺪى /اﻟﻔﺌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮة

M1 ،M2 ، M3

اﻟﻜﺘﻠﺔ

 1ﻣﻠﻴﻐﺮام  20 -ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام

ﻛﺘﻠﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻓﺌﺔ

اﻟﻤﻮازﻳﻦ ﻏﻴﺮ
ا وﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ

ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  1500ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام

اﻟﻤﻮازﻳﻦ ﻏﻴﺮ ا وﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت  2و 3و4

اﻟﻘﺒﺎﻧﺎت ا رﺿﻴﺔ

 20 - 1ﻃﻦ

اﻟﻘﺒﺎﻧﺎت ا رﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ  3و4

• تقدم الجمعية العلمية الملكية خدمات معايرة في مجاالت متعددة مثل المجاالت الكهربائية
والفيزيائية والميكانيكية ،وكذلك مجاالت الطاقة والتدفق والحجم والسرعة واإلنارة وأجهزة
القياس الطبية الحيوية ،على النحوالتالي:

إدارة جودة التصدير في األردن
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اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻤﺪى /اﻟﻔﺌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮة
اﻟﻔﻮﻟﺖ:
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  1000ﻓﻮﻟﺖ )ﺗﻴﺎر
ﻣﺴﺘﻤﺮ/ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد(

ﻣﻮﻟﺪ وﻇﻴﻔﻲ /ﻋﺪاد اﻟﺘﺮدد/
ﻣﺤﻠﻞ اﻟﻄﻴﻒ:
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  300ﻣﻴﻐﺎﻫﻴﺮﺗﺰ

ﻣﻮ ِّﻗﺖ
ﻣﻮﻟﺪ اﻟﺘﺮدد
ﺗﺮدد /ﻣﺤﺮك اﻟﻤﺬﺑﺬب
راﺳﻢ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت
ﻣﻮﻟﺪ وﻇﻴﻔﻲ
ﻋﺪاد ﺗﺮدد
ﻣﺤﻠﻞ اﻟﻄﻴﻒ
ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮدد رادﻳﻮي ﺑﺎﻟﻤﻠﻲ ﻓﻮﻟﺖ
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺨﻔﻒ
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺬﺑﺬب ﺑﺘﺮدد رادﻳﻮي

اﻟﺤﺮارة:
ﻣﻦ  -80ﻣﺌﻮﻳﺔ إﻟﻰ 1100
ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺮارة اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
ﻗﺎرئ ﺣﺮارة رﻗﻤﻲ
ﻣﻴﺰان ﺣﺮارة ﻣﻘﺎوم ﺑﻼﺗﻴﻨﻲ ) (PRTﻣﻊ ﻗﺮاءة رﻗﻤﻴﺔ
ﻣﻴﺰان ﺣﺮارة ﺗﻨﺎﻇﺮي
ﻣﻌﺎﻳﺮ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺮارة ﻟÃﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء
ﻣﺴﺠﻞ ﺣﺮارة
ﻣﺤﺎﻛﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة
ﻃﺒﻖ ّ
ﺳﺨﺎن ﻟﻜﻞ درﺟﺔ ﺣﺮارة
ﻓﺮن
ﻓﺮن اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ
ﺣﻤﺎم ﻣﺎﺋﻲ
ﺣﺠﺮة اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ
ﺑﺮاد
ﻣﻘﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ

اﻟﺘﻴﺎر:
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  1000أﻣﺒﻴﺮ )ﺗﻴﺎر
ﻣﺴﺘﻤﺮ/ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد(
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ:
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  100ﻏﻴﻐﺎ أوم
ﻓﺮق ﺟﻬﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ:
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  40ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ
ﻋﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ:
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  12ﻛﻴﻠﻮوات
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ:
ﻣﻦ  -1إﻟﻰ 1
ﺗﺮدد اﻟﺮادﻳﻮ /اﻟﺘﺮدد
واﻟﺰﻣﻦ

اﻟﺰﻣﻦ:
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  24ﺳﺎﻋﺔ

اﻟﺤﺮارة

أدوات اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة
ﺟﻬﺎز ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت رﻗﻤﻲ/ﺗﻨﺎﻇﺮي
ﻓﻮﻟﺘﻤﻴﺘﺮ
آﻣﻴﺘﺮ
ﻣﺼﺪر ﻃﺎﻗﺔ
ﻓﺎﺣﺺ أرﺿﻲ
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ /اﻟﺴﻌﺔ
ﺷﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاد
اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
ﺣﻘﻦ ﻓﺎﺣﺺ ﻟﻠﺘﻴﺎر
ﻓﺎﺣﺺ ﻋﺰل
ﻓﺎﺣﺺ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﺎﺣﺺ اﻟﺸﺤﻦ اªﺿﺎﻓﻲ
ﺷﺎﺣﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ
ﻣﻌﺎﻳﺮ )ﺗﻴﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ/ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد( ﻣﻘ ِّﻠﻢ ﻓﺎﺣﺺ
ﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻮﻟﺖ ،أﻣﺒﻴﺮ ،أوم ،ﺗﺮدد ،ﺳﻌﺔ
ﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺪد ﻗﻴﺎس ﻓﻮﻟﺖ ،أﻣﺒﻴﺮ ،أوم ،ﺗﺮدد

اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ:
ﻣﻦ  98٪ - 5٪رﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ

اﻟﺴﺮﻋﺔ

ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  100,000دورة ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ )(RPM

اﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮﻛﺰي  /ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺪوران

اﻟﻀﻐﻂ

ﻣﻦ  1-إﻟﻰ  700ﺑﺎر

ﺑﺎروﻣﺘﺮ
ﻗﻴﺎس اﻟﻀﻐﻂ
ﻣﺤﻮل اﻟﻀﻐﻂ
ﻣﻌﺎﻳﺮ اﻟﻀﻐﻂ

اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻮرﻧﻴﺔ:
ﻣﻦ  0إﻟﻰ  500ﻣﻠﻢ

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻮرﻧﻴﺔ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ

اﻟﻀﻐﻂ

ﻣﻦ  1-إﻟﻰ  700ﺑﺎر

ﺑﺎروﻣﺘﺮ
ﻗﻴﺎس اﻟﻀﻐﻂ
ﻣﺤﻮل اﻟﻀﻐﻂ
ﻣﻌﺎﻳﺮ اﻟﻀﻐﻂ

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻮرﻧﻴﺔ:
ﻣﻦ  0إﻟﻰ  500ﻣﻠﻢ

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻮرﻧﻴﺔ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ
ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻄﻲ
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرج
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻔﺠﻮة
ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﻘﻴﺎس
ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻄﺮة
ﺻﺤﻦ دﻗﻴﻖ َّ
ﺷﺮﻳﻂ ﻗﻴﺎس
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اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ

ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ:
 0ﻣﻠﻢ إﻟﻰ  250ﻣﻠﻢ
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرج:
 0ﻣﻠﻢ إﻟﻰ  100ﻣﻠﻢ
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ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﻘﻴﺎس:
 0ﻣﻠﻢ إﻟﻰ  100ﻣﻠﻢ
أﺷﺮﻃﺔ اﻟﻘﻴﺎس:
ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 10م
اﻟﻜﺘﻠﺔ

اﻟﻤﻮازﻳﻦ:
ﻣﺎﻳﺼﻞ إﻟﻰ  670ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام،
اﻟﻔﺌﺔ I ،II ،III ،IV

ﻣﻴﺰان
ﻣﻴﺰان ﻣﺮﻃﺐ ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
اﻟﻮزن

اÏوزان:
 1ﻣﻠﻴﻐﺮام إﻟﻰ  50ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام
ﻓﺌﺔ  Eو FوM
ﻣﺤﻠﻞ اﻟﺮﺟﻔﺎن
ﻓﺎﺣﺺ وﺣﺪة اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ُﻛﻢ ﻣﺤﺎﻛﻲ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ
ﻣﺤﻠﻞ ﻣﻀﺨﺔ ﺗﺴﺮﻳﺐ
ﻣﺤﺎﻛﻲ ﺟﻬﺎز ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻘﻠﺐ )(ECG
ﺑﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﺎﻛﻲ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻀﻮء واªﺷﻌﺎع
ﻣﻘﻴﺎس ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻣﺤﻠﻞ ﺳﻼﻣﺔ
ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺪوران
ﻣﺮاﻗﺐ أﻛﺴﺠﻴﻦ
ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت
ﻓﺎﺣﺺ اﻟﺘﻨﻔﺲ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ رﻗﻤﻲ
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻮاط
ﻣﻘﻴﺎس اÏﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻣﺤﻠﻞ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻘﺼﻴﺮة

اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﻘﻮة

آﻻت:
 10ﻧﻴﻮﺗﻦ إﻟﻰ  2000ﻛﻴﻠﻮﻧﻴﻮﺗﻦ،
اﻟﺪرﺟﺔ  0،5أو  1أو  2أو .3

آﻟﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ
آﻟﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﻐﻂ
ﻗﻮة ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺨﻠﻴﺔ  /إﺛﺒﺎت ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ
ﻗﻮة ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺨﻠﻴﺔ  /إﺛﺒﺎت ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻀﻐﻂ
ﻣﻘﻴﺎس ﺛﻨﺎﺋﻲ اÏﺑﻌﺎد س  -ص
ﻣﻘﻴﺎس ﻗﻮة رﻗﻤﻲ
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻤﺪد ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﻼدة
آﻟﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﺼﺪم ذات اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪي

 0،9ﻟﺘﺮ /ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام إﻟﻰ 1،1
ﻟﺘﺮ /ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام
 10ﻣﻴﻜﺮوﻟﺘﺮ إﻟﻰ 1000
ﻣﻴﻜﺮوﻟﺘﺮ
 1ﻣﻠﻴﻤﺘﺮ إﻟﻰ  1000ﻟﺘﺮ

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺴﻮاﺋﻞ
ﻣﺎﺻﺔ
اﻟﺴﺤﺎﺣﺔ  /ﻗﻮارﻳﺮ ﺣﺠﻤﻴﺔ
أﻳَّﺔ ﻣﻌﺪات أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻳﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ

ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺤﻤﻞ:
 10ﻧﻴﻮﺗﻦ إﻟﻰ  2000ﻛﻴﻠﻮﻧﻴﻮﺗﻦ
اﻟﺪرﺟﺔ  0،5أو  1أو 2
آﻻت اﻟﺼﻼدة
 500 - 10ﻧﻴﻮﺗﻦ
أﺟﻬﺰة ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ

ESU
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• سالج الجوالملكي ُ
األردني
إن مختبرات معدات قياس الدقة في سلًج الجو الملكي ُ
األردني مجهز استنادًا إلى أعلى المعايير
العسكرية .وتقدم مختبرات معدات قياس الدقة خدمات المعايرة في المجاالت التالية :التيار
المستمر ،والتردد المنخفض ،والموجات الدقيقة ،والبصريات الفيزيائية وذات االبعاد ،والكهربائية،
وعلى النحو التالي:
ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﻴﺔ )(MWL
اﻟﻤﺠﺎل
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺮ ّدد

ﻣﺪى /ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة

أدوات اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة
• ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻮاط
• ﺑﻮﺻﻠﺔ ﻣﻼﺣﺔ
• ﻣﺴﺘﺸﻌﺮاﻟﻄﺎﻗﺔ
• ﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ

 1إﻟﻰ  200واط
ﺑﺪﻗﺔ ﻗﺮاءة ٪5 -/+
 10إﻟﻰ  26,5ﻫﻴﺮﺗﺰ
ﺑﺪﻗﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ودﻗﺔ ﻗﺮاءة أﻗﻞ ﻣﻦ 10×2

12-

• ﻣﻮﻟﺪ إﺷﺎرة
• ﻧﻈﺎم ﻣﻼﺣﺔ
• ﻋﺪادات

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ )(DCL
ﻓﺮق اﻟﺠﻬﺪ )اﻟﻔﻮﻟﺖ(

اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ) (DCﻣﻦ  0إﻟﻰ  1100ﻓﻮﻟﺖ
ﻣﻦ  5ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﻮن إﻟﻰ  8ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﻮن
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد ) (ACﻣﻦ 1ﻣﻠﻲ ﻓﻮﻟﺖ إﻟﻰ  1100ﻓﻮﻟﺖ
ﻣﻦ  45ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﻮن إﻟﻰ  8000ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﻮن
)ﺗﺮدد  50ﻫﺮﺗﺰ إﻟﻰ 100ﻛﻴﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ(

ﺟﻬﺎز ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻴﺎس

اﻟﺘﻴﺎر

اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  11 - 0أﻣﺒﻴﺮ
 35إﻟﻰ  360ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﻮن
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد  11 - 0أﻣﺒﻴﺮ
 120إﻟﻰ  3600ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﻮن
)ﺗﺮدد  10ﻫﺮﺗﺰ إﻟﻰ 10ﻛﻴﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ(

ﺟﻬﺎز ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻴﺎس

اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ

ﻣﻦ  0إﻟﻰ  33ﻣﻴﻐﺎ أوم
ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺼﺪ ًرا
20ﻣﻴﻐﺎ أوم إﻟﻰ 20ﻏﻴﻐﺎ أوم
 10أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﻮن إﻟﻰ  500ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﻮن
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳً ﺎ

ﺟﻬﺎز ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻴﺎس
ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ

0.5٪ - 0,012٪

اﻟﺴﻌﺔ
اﻟﺘﺮدد

ﻣﻦ  0,33ﻧﺎﻧﻮﻓﺎراد إﻟﻰ  1,1ﻣﺎﻳﻜﺮوﻓﺎراد ±0,25٪

ﺟﻬﺎز ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻴﺎس

ﻣﻦ  5ﻫﺮﺗﺰ إﻟﻰ  1,3ﻏﻴﻐﺎﻫﺮﺗﺰ

1×2

12-

ﻋﺪادات ﻣﻮﻟﺪات اÈﺷﺎرة
راﺳﻢ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت

اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ )(PHL1
اﻟﻀﻐﻂ

اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻬﻮاﺋﻲ ) :(1ﻣﻦ  0إﻟﻰ
اﻟﺪﻗﺔpsi 0,05 :
).(2أ ﻣﻦ  0إﻟﻰ psi 1000
دﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة0,01٪ :
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺑﻴﻦ  30٪إﻟﻰ  ،100٪وﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻗﻞ
ﻣﻦ 0,003٪ ،30٪
).(2ب ﻣﻦ  0إﻟﻰ psi 100
دﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة 0,008٪ :ﻣﻦ ﻣﺪى  30٪إﻟﻰ ،100٪
وأﻗﻞ ﻣﻦ  30٪إﻟﻰ  0,0024٪ﺑﺎﻟﻤﺪى
psi 1000

ﺿﻐﻂ اﻟﻤﺎء

ﻣﻌﺎﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻓﺎﺣﺺ أﺟﻬﺰة اﻟﻘﻴﺎس
أدوات ﻧﻔﺦ
ﺟﻬﺎز ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم )(Pitot static TS
ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮات
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).(2ب ﻣﻦ  0إﻟﻰ psi 100
دﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة 0,008٪ :ﻣﻦ ﻣﺪى  30٪إﻟﻰ ،100٪
وأﻗﻞ ﻣﻦ  30٪إﻟﻰ  0,0024٪ﺑﺎﻟﻤﺪى
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ﺿﻐﻂ اﻟﻤﺎء

ﻣﻦ psi 6-12140

ﺑﺪﻗﺔ ﻗﺮاءة0,02٪ :
اﻟﺤﺮارة

ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺮارة
دﻗﺔ -0,013/+ :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ  -190إﻟﻰ 450
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ،
 -0,047/+درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ  450إﻟﻰ 660
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ،
ﺟﻬﺎز ﺣﺮارة ﺑﺒﻼﺗﻴﻦ ﻣﻘﺎوم
دﻗﺔ -3/+ :ﻣﻠﻲ ﻛﻠﻔﻦ ﻣﻦ  -200إﻟﻰ -150
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ،
-2/+ﻣﻠﻲ ﻛﻠﻔﻦ ﻣﻦ  -150إﻟﻰ  0درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ،
-4/+ﻣﻠﻲ ﻛﻠﻔﻦ ﻣﻦ  0إﻟﻰ  450درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ،
-13/+ﻣﻠﻲ ﻛﻠﻔﻦ ﻣﻦ  450إﻟﻰ  661درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ،
ﻣﻼﺣﻈﺔ1) :ﻣﻠﻲ ﻛﻠﻔﻦ =  0,001درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

اﻟﻤُ ﻌﺎﻳﺮ اﻟﺤﺮاري
أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺤﺮاري

اﻟﺘﺪﻓﻖ

ّ
ﻋﺪاد ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻐﺎز
دﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة0,75٪ :

ّ
ﻋﺪاد اﻟﺘﺪﻓﻖ

اﻟﻘﻮة

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻮة
دﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﺨﻠﻴﺔ ﺣﻤﻞ  50ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻫﻲ 0,055٪
دﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﺨﻠﻴﺔ ﺣﻤﻞ  25ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻫﻲ 0,045٪
دﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﺨﻠﻴﺔ ﺣﻤﻞ  2ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻫﻲ 0,070٪

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻘﻮة
أدوات اﻟﺘﻮزﻳﻦ
ﻣﻮﻟﺪات

ﻋﺰم اﻟﺪوران

 5إﻧﺶ.أوﻧﺼﺔ إﻟﻰ  2000ﻗﺪم.رﻃﻞ
 +0,4٪ﻣﺆﺷﺮ

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻌﺰم
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺴﻄﺤﻲ
ﻣﺴﺒﺎر اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺴﺤﺐ

اﻟﺘﻮازن

ﻣﻦ 1ﻏﺮام إﻟﻰ  32100ﻏﺮام
 +0,2ﻣﻠﻴﻐﺮام

أوزان

اﻻﻫﺘﺰاز

ﻣﻦ 10ﻫﺮﺗﺰ إﻟﻰ  10ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ
٪+3

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺴﺎرع
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺴﺮﻋﺔ
ﻣﻘﻴﺎس اÈزاﺣﺔ

اﻟﻮزن

ﻣﻦ  1ﻣﻠﻴﻐﺮام إﻟﻰ  550رﻃﻞ
 0,2ﻣﻠﻴﻐﺮام

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺴﻄﺤﻲ
ﻣﺴﺒﺎر اﻟﻘﻮّة
اﻟﺘﻮازن

اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻲ )(EOL
اﻟﻄﻮل

ﻣﺪى 80 - 0 :إﻧﺶ
ّ
اﻟﺪﻗﺔ :ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  6 ±ﻣﺎﻳﻜﺮو إﻧﺶ
ﻣﺪى 0-2000 :ﻣﻠﻢ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  0,0003ﻣﻠﻢ

ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ
ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺗﺼﺎل
ﻓﺮﺟﺎر
أﺟﻬﺰة ﻗﻴﺎس اﻟﻌﻤﻖ
أﺟﻬﺰة ﻗﻴﺎس اﻻرﺗﻔﺎع

زواﻳﺎ
ﻋﻤﻮدﻳﺔ وأﻓﻘﻴﺔ

ﻣﺪى  360 - 0درﺟﺔ

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻤﻴﻞ
ﻣﻨﻘﻠﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت

اﻟﺘﺮﺑﻴﻊ
)اﻟﺘﻌﺎﻣﺪ(

ﻣﺪى :ﺣﺘﻰ  18إﻧﺶ
ّ
دﻗﺔ  /1,7 ±أرك ﺛﺎﻧﻴﺔ

ﺻﻔﺎﺋﺢ ﺑﺰاوﻳﺔ
ﺻﻨﺪوق ﻣﺘﻮازي
ﻃﺒﻖ ﺑﺰاوﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ

اﻻﺳﺘﺪارة

ﻣﺪى :ﺣﺘﻰ ﻗﻄﺮ  8إﻧﺶ
ّ
دﻗﺔ 10 :ﻣﺎﻳﻜﺮو إﻧﺶ

أﺟﺰاء إﺳﻄﻮاﻧﻴﺔ
أﻧﺎﺑﻴﺐ إﺳﻄﻮاﻧﻴﺔ

ّ
دﻗﺔ  /1 ±أرك ﺛﺎﻧﻴﺔ
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• مختبرات المعايرة في القطاع الخاص
هناك  3مختبرات معايرة في القطاع الخاص تعمل في ُ
األردن في مجاالت مختلفة مثل :الضغط
ودرجة الحرارة والرطوبة والزمن والسرعة والكهرباء...إلخ .وحتى اآلن لم يُعت َمد أيٌّ من هذه
المختبرات رسم ًّيا.
االعتماد
تقوم وحدة االعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية بمنح االعتماد بوصفه اعترافًا
رسم ًّيا بالكفاءة الفنية لجهات تقييم المطابقة ،ومنها مختبرات الفحص والمعايرة ،والجهات
المانحة لشهادات المطابقة ،على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي من خلًل تطبيق الممارسات
الدولية ،وتوقيع اتفاقية االعتراف متعددة األطراف.
وتتضمن خدمات االعتماد ما يلي:
• اعتماد جهات تقييم المطابقة :تقييم كفاءة جهات تقييم المطابقة مثل مختبرات الفحص
والمعايرة وف ًقا لنظام  ،ISO/IEC 17025والمختبرات الطبيّة وفقأ لنظام اآليزو،15189
والجهات المانحة لشهادات مطابقة المنتج وف ًقا لنظام .ISO/IEC 17025
• اختبار الكفاءة :يعدُّ اختبار الكفاءة ً
دليل موضوع ًّيا بأن المختبر قادر على تحليل عينات
وإصدار تقارير صحيحة بالنتائج .كما تستخدم نتائج اختبار الكفاءة لضبط الجودة والتي
ُتظهر كفاءة المختبر.
تطبق وحدة االعتماد المواصفة الدولية  ،ISO/IEC 17011وهي ً
أيضا عضوفي مجلس التعاون
الدولي العتماد المختبرات ( ،)ILACوعضوفي مجلس التعاون األوروبي لالعتماد (.)EA
سياسة تدابير الصحة والصحة النباتية واستراتجيتها
ليست هناك حال ًّيا سياسة أواستراتيجية موثقة لتدابير الصحة والصحة النباتية ( ،)SPSلكن
تدابير الصحة والصحة النباتية ُ
األردنية تتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية ( )WTOفي
إطار اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية.
إن وزارة الزراعة والجهات الحكومية األخرى ،مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة
العامة للغذاء والدواء ،هي المسؤولة عن معايير الصحة والصحة النباتية ،حيث ُتصدِ رهذه
الجهات المعايير وتقوم بالموافقة عليها ،وتتحقق من تنفيذها وتقوم بمراجعتها ،من أجل حماية
حياة اإلنسان والحيوان والنبات وصحتهم جميعًا من المخاطر الناجمة عن المواد المضافة،
أوالملوثات ،أوالسموم ،أومسببات األمراض الحية في غذائهم وشرابهم وأعالفهم ،ومن االمراض
المنقولة من النباتات أوالحيوانات ،وانتشار اآلفات.
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سالمة الغذاء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي السلطة المسؤولة عن ضمان سالمة الغذاء .حيث جرى
وصف سالمة الغذاء بقانون الغذاء رقم  79لسنة  ،2001وتطبق المؤسسة العامة للغذاء والدواء
مواد قانون الغذاء والتشريعات والتعليمات الناظمة وذلك بتنفيذ المهام والواجبات المناط بها.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
تنفذ المؤسسة جميع اإلجراءات الالزمة بشأن سالمة الغذاء ،وذلك بوضع التعليمات ذات الصلة
وتنفيذها (التعليمات والقواعد الفنية) حيث تجري عمليات المراقبة ونشر الوعي بسلًمة الغذاء.
• المؤسسة كهيئة تنظيمية
تقر مجموعة من التعليمات الناظمة
بوصف المؤسسة العامة للغذاء والدواء هيئة تنظيمية ،فإنها ُّ
للعمل وتصدر القواعد الفنية المتعلقة بسالمة الغذاء.
• شهادات ما قبل االستيراد
يجب أن تكون جميع إرساليات األغذية مصحوبة بشهادات صحية.
• الرقابة على الغذاء
إن مهمات اإلشراف والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وف ًقا لقانون الغذاء رقم 79
لعام  2001وبالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية تتضمن تسليم خدمات السالمة الغذائية على
أعلى المستويات المتفق عليها .وتؤدي المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجراءات تقييم مطابقة
الغذاء للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية
لضمان سالمة الغذاء .عالوة على ذلك ،تفتش المؤسسة العامة للغذاء والدواء أيَّ مكان عمل يجري
فيه تداول الغذاء بنا ًء على عمليات تحليل المخاطر .كما تراقب تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة،
ونظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة في عمليات تداول الغذاء وف ًقا لألنظمة والتعليمات.
ً
وفضل عن ذلك ،تتعاون المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع الجهات الرسمية والجهات الخاصة
ُ
والجامعات والمراكز العلمية األردنية والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية في مجال الرقابة
على الغذاء والبيئة ،واألمراض والقواعد الفنية وتدابير الصحة ،وتنفذ برامج توعية في مجال
ممارسات تداول الغذاء السليمة للجهات الحكومية األخرى والصناعات الغذائية والمستهلكين.
وتطبق المؤسسة العامة للغذاء والدواء نظام محوسب مبني على درجة الخطورة الستهداف
شحنات األغذية المستوردة باسخدام نظام األسيكودا العالمي (.)ASYCUDA
ً
وفضل عن ذلك ،تشمل صالحية رقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء إعطاء موافقات مسبقة على
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تداول ما يلي :تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة واألغذية التكميلية لهم ،ومواد التعبئة
والتغليف والمضافات الغذائية ،والمكمالت الغذائية ،وأغذية الرياضيين ،ومشروبات الطاقة.
• دعم التصدير
تدعم المؤسسة العامة للغذاء والدواء ُ
األردنية التصدير بمنح الشهادات الصحية بهدف تصدير
األغذية المحلية بحسب األنظمة الفنية واللوائح الصحية المُ ط َّبقة بنا ًء على طلب المُ ِّ
صدر ،وذلك
على النحوالتالي:
ُ
حريَّةِ بيع المكمالت الغذائية ،حيث تمنح المؤسسة ترخيص ببيع المنتج في األردن.
 .1شهادة ِّ
 .2شهادة صحية للتصدير ،حيث يجري التفتيش دوريًّا على المؤسسة من قبل مفتشي الغذاء
في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
 .3شهادة صحية لمطابقة المنتج للقواعد الفنية ُ
األردنية بناء على قانون الغذاء ،حيث تؤخذ
عينات عشوائية من المنتجات الغذائية المعروضة لغايات التصديرُ ،
وتفحَ ص فيزيائ ًّيا
وميكروب ًّيا وكيمياويًّا للتحقق من أنها صالحة لالستهالك البشري.
 .4شهادة للمواد المالمسة للغذاء :حيث تشهد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن كوادرها
آمن ومص َّن ٌع ضمن أوضاع صحية مناسبة ليكون آمًا
كشفت على المصنع ،وبأن المنتج ٌ
للتالمس مع الغذاء وف ًقا لتشريعات االتحاد األوروبي رقم  ،2004/1935وتعليمات المؤسسة
العامة للغذاء والدواءُ .
وتجدد الشهادة مع تجديد رخصة المهن وبناء على طلب صاحب
العالقة.
• مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء
تقع مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء في شفا بدران وفي إربد وفي المركز الجمركي
في عمان .تأسست المختبرات في عام  ،2005حيث يُجرى فيها الفحوصات الكيميائية والجرثومية
والفيزيائية لعينات الغذاء المستورد والمص َّنع محل ًّيا للتحقُّ ق من مطابقته للقواعد الفنية
والمواصفات ُ
األردنية.
مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية
• المؤسسة كهيئة التنظيمية
ُتصدر مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية القواعد الفنية والتعليمات المتعلقة بسالمة الغذاء
للمنتجات واألنظمة اإلدارية ،وتعمل الجهات األخرى على تطبيقها من وزارة الزراعة والمؤسسة
العامة للغذاء والدواء ،والبلديات والجهات الحكومية األخرى ،وهي ملزمة قانونًا لكل األطراف
التي لها صلة بسلسلة الغذاءُ .
وتعدُّ المواصفات الوطنية المتعلقة بسالمة الغذاء إلزامية إذا جرت
اإلشارة إليها في التشريعات .وعالوة على ذلك ،فإن القواعد الفنية والمواصفات الوطنية ذات
ً
العلقة ،تطبق الزاميا على اللوازم ضمن المشتريات الحكومية.
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• دعم التصدير
تو َّفر مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية االستشارات والمعلومات الفنية الخاصة بالتشريعات
الوطنية ومتطلبات السوق في جميع أنحاء العالم للتجار وذلك لدعم التصدير .وعالوة على
ذلك ،تقدم مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية خدمات معتمدة إلصدار شهادات المطابقة
للمنتجات لمنح شهادات المطابقة ألغراض التصدير على أساس اتفاقيات االعتراف المتبادل.
وفضل عن ذلك ،جرى اعتماد مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
ً
األردنية من هيئة االعتماد األلمانية
( )DAKKSلمنح شهادات المطابقة للمنتجات الطازجة (الخضار والفواكه) والمعدة للتصدير وف ًقا
لنظام .Global G.A.P
• مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية
تقع مختبرات الغذاء في مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية في منطقة دابوق ،وجرى
اعتمادها من قبل هيئة االعتماد األلمانية ( )DAKKSمنذ عام  .2007وتوفر هذه المختبرات
خدمات فحص جودة المواد الغذائية المصنعة ،والمواد الخام بموجب اتفاقية مع المؤسسة
العامة للغذاء والدواء ،وتوفر ً
أيضا فحوصً ا معتمدة للتحليل الحسي (التذوق الحسي) لزيت
الزيتون بالتعاون مع وزارة الزراعة.
صحة الحيوان
وزارة الزراعة ُ
األردنية
وف ًقا لقانون رقم  44لسنة  ،2002تكون مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مسؤولة عن
إعداد التدابير الصحية المتعلقة بالحيوانات ومراجعة هذه التدابير وتنفيذها ،والمقصود بالثروة
الحيوانية المواشي والدواجن واألرانب والحيوانات المائية والبرمائية وحيوانات السيرك،
وحيوانات الفصيلة الخيلية والحيوانات البرية والطيور البرية والكالب والقطط والخنازير
وحيوانات التجارب المخبرية ،والمنتجات الحيوانية (أي مواد من أصل حيواني) ،من أجل حماية
البشر والحيوانات ،والمحافظة على صحتهم .وتعمل مديرية الطب البيطري على حماية اإلنسان
والحيوان وصحتهما في ُ
األردن من المخاطر الناجمة عن المواد المضافة أوالملوثات أوالسموم
أومسببات األمراض ،والتي قد تظهر في المنتجات الزراعية أوفي مدخالت اإلنتاج الزراعي.
• وزارة الزراعة كهيئة التنظيمية
تصدر مديرية الطب البيطري التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر البيطري وتسجيل األدوية
البيطرية ،وتحديث التدابير الصحية لضمان حماية صحة اإلنسان والحيوان .وتحديد
البلدان أوالمناطق التي لديها حظر استيراد تعود ألسباب صحية إلى أن يجري التعامل مع
األسباب الموجبة للحظر.
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• شهادات ما قبل االستيراد
 .1طلب أولي :إصدار رخصة االستيراد للمنتجات الحيوانية التي تصدرها مديرية التراخيص
والمراكز الجمركية التابعة لوزارة الزراعة باستثناء المنتجات التالية المستوردة من بلد
المنشأ :الجبن المطبوخ ،والحليب المبستر (عمر التخزين 21يومًا فأكثر) ،واألسماك المعلبة،
ومنتجات األسماك المعالجة ،ومنتجات الدواجن المعلبة ،والكريمة المعلبة.
 .2طلب من المراكز الجمركية :شهادة صحية زراعية وشهادة منشأ.
• وزارة الزراعة كسلطة رقابية
تجري على الحدود عملية التفتيش وإجراء الفحوصات المخبرية على الحيوانات ،حيث تنفذ
اإلجراءات واألساليب لعالج الحيوانات المستوردة المصابة باألمراض المتوطنة في المملكة .وتن َفذ
عمليات مراقبة األمراض الحيوانية المتوطنة والتحكم فيها بإجراء المسوحات الميدانية في
مجال األمراض الحيوانية .كما يجري ً
أيضا تفتيش الثروة الحيوانية ومسالخ الدواجن في ما
يتعلق بالمسائل الصحية والفنية والبيئية .وعالوة على ذلك ،يعمل قطاع الثروة الحيوانية على
تحليل بيانات تقييم مخاطر االستيرادُ ،
وتصدر توصيات لمنح تراخيص استيراد الحيوانات من قبل
مديرية التراخيص والمراكز الجمركية التابعة لوزارة الزراعة.
• دعم التصدير
يمنح قطاع الثروة الحيوانية شهادة تصدير الحيوانات الحية.
• مختبرات حماية الحيوان
وتقع مختبرات قطاع الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة في منطقة البقعةُ .
وتجري
الفحوصات التالية:
• الفحوصات الميكروبيولوجية (الجرثومية)
• الفحوصات الكيميائية
• الفحوصات الفيروسية
• الفحوصات الطفيلية
• الفحوصات تحليل األعالف
• الفحوصات تحليل األدوية
• الفحوصات الميكروبيولوجية الغذائية
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صحة النبات
وزارة الزراعة ُ
األردنية
وف ًقا لقانون رقم  44لسنة  ،2002فإن مديرية الوقاية وصحة النبات هي المسؤولة عن إصدار
تدابير الصحة النباتية المتعلقة بالنباتات ومراجعة هذه التدابير وتطبيقها (البذور واألشتال
والدرنات والبصيالت واألشجار واألشجار الحرجية واألعشاب والزهور ،وكذلك أوراق األشجار)
وجميع األجزاء األخرى وأية مواد من أصل نباتي تحتفظ بطبيعة نباتية حتى يتم استهالكها،
وذلك من أجل حماية صحة النبات في ُ
األردن ضد المخاطر الناجمة عن دخول اآلفات واألمراض
أوالكائنات الحاملة لألمراض ،أوانتشار الحشرات المسببة لألمراض ،ومنع هذه المخاطر أوأية
أضرار أخرى قد تنجم عن دخول اآلفات أوانتشارها في ُ
األردن.

مختبرات وقاية النبات والصحة النباتية

وزارة الزراعة كهيئة التنظيمية
ُتصدر مديرية الوقاية وصحة النبات التعليمات التي ِّ
تنظم إجراءات الحجر الزراعي ،وتسجيل
المبيدات ،وتحديث تدابير الصحة النباتية لضمان حماية صحة النبات ،كما تصدر توصيات
لمنح تراخيص استيراد النباتات والمنتجات النباتية التي تصدرها مديرية التراخيص والمراكز
الجمركية التابعة لوزارة الزراعة.

35

إدارة جودة التصدير في األردن

• شهادة ما قبل االستيراد
 .1طلب أولي :إصدار رخصة استيراد المنتجات النباتية التي تصدرها دائرة التراخيص
والبوابات الحدودية.
 .2طلب من المراكز الجمركية :شهادة الصحة النباتية ،وشهادة المنشأ.
• وزارة الزراعة كسلطة رقابية
تطور مديرية الوقاية وصحة النبات الخطط والبرامج التنفيذية لمراقبة اآلفات النباتية واألوبئة،
ً
فضل عن تحديد البلدان أوالمناطق
بما في ذلك الجراد الصحراوي ،ومتابعة تنفيذ هذه الخطط،
التي لديها حظر استيراد ألسباب صحية إلى أن ُترفع األسباب الموجبة للحظر.
وعالوة على ذلك ،فإن مديرية الصحة والصحة النباتية تحدد الشروط واإلجراءات الناظمة
لمرور شحنات من المنتجات النباتية عبر أراضي ُ
األردن (الترانزيت) .كما تحدد اإلجراءات
واألساليب لعالج النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة باآلفات الموجودة في ُ
األردن.
• دعم التصدير
تمنح مديرية الوقاية وصحة النبات شهادات الصحة النباتية للفواكه والخضار الطازجة ،عالوة
على شهادة نظام  Global G.A.Pالتي تمنحها مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية.
• مختبرات وقاية النبات
 .1يقع مختبر الثروة النباتية في وزارة الزراعة في البقعة ،ويجري الفحوصات التالية:
• الفحوصات الكيميائية (بقايا المبيدات).
• الفحوصات الميكروبيولوجية (الكشف عن البكتيريا وتحديد هويتها ،وعزل الديدان
الخيطية [النيماتود] ،والكشف عن الحشرات والحلم والعناكب وتحديد هويتها ،وتشخيص
الفطريات وعزلها).
 .2تقع مختبرات المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي في البقعةُ ،
وتجري الفحوصات التالية:
• الفحوص الكيميائية (بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة).
جمعيات القطاع
ليست هناك جمعيات للتعامل مع جودة الغذاء وسالمته وصحة النبات والحيوان في ُ
األردن.
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منظمات ترويج التجارة
• المؤسسة ُ
األردنية لتطوير المشاريع
كان الترويج التجاري سابقًا جز ًءا من المؤسسة ُ
األردنية لتطوير المشاريع ( ،)JEDCOلكن ابتدا ًء
من  22أيار ُ ،2014نقلت أنشطة الترويج التجاري إلى مؤسسة تشجيع االستثمار ( .)JICوتقدم
األردنية لتطوير المشاريع الخدمات المتعلقة بتنمية الصادرات للشركات ُ
المؤسسة ُ
األردنية.
ويأتي أغلب تمويل المؤسسة من االتحاد األوروبي .لكن تدعم ً
أيضا مؤسسات محلية أخرى تدعم
المؤسسة ُ
ً
فمثل ،تقدم وزارة الصناعة والتجارة دعمًا مال ًّيا للمؤسسة
األردنية لتطوير المشاريع.
عبر موازنة السياسة الصناعية ،كما تدعم غرفة صناعة عمان المؤسسة بواسطة برامج محددة
مثل الحملة السنوية التي تحمل عنوان «صنع في ُ
األردن».
ومن األمثلة على المساعدات الفنية المتعلقة بالجودة التي يمكن أن توفرها المؤسسة ُ
األردنية
لتطوير المشاريع:
 .1المنشآت الصناعية ُ
األردنية للحصول على تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في
األنظمة.
 .2الشركات ُ
األردنية للحصول على عالمة المطابقة األوروبية (.)CE Marking
 .3الشركات ُ
األردنية للحصول على شهادات نظم اإلدارة مثل آيزو ،9001وآيزو ،14000و18000
 ،OHSASوآيزو.22000
 .4الشركات ُ
األردنية للحصول على ممارسات التصنيع الجيدة.
• مؤسسة تشجيع االستثمار
مؤسسة تشجيع االستثمارهي مؤسسة جديدة مكلفة ،ضمن مسؤوليات أخرى ،بدعم الصادرات
وذلك بمساعدة المصدرين ُ
األردنيين على المشاركة في المعارض التجارية حول العالم.
• غرفة صناعة عمان
تقدم الدعم المالي للشركات ُ
األردنية المهتمة بالحصول على شهادة الجودة وعالمة المطابقة
األوروبية ،وبمبلغ يصل إلى  5000دينار لكل شركة.
وقد دعمت منظمات دولية أخرى مشاريع جودة في ُ
األردن مثل الوكالة األلمانية ( ،)GIZوالوكالة
ً
اليابانية للتعاون الدولي ( ،)JICAوالوكالة األميركية للتعاون الدولي ( ،)USAIDفضل عن
البرنامج الهولندي للمعونة.
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جمعيات أخرى ذات صلة بالجودة والصحة والتدابير الصحية للنبات
الجمعية ُ
األردنية للجودة ()JSQ
تأسست هذه الجمعية بوصفها منظمة غير حكومية من مجموعة منتخبة من خبراء الجودة
في عام  ،1995وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بشأن مفاهيم وثقافة الجودة .إن عضوية الجمعية
مفتوحة لألفراد و/أوالمنظمات المهتمة بالجودة .وتقدم الجمعية العديد من الخدمات بد ًءا
من مؤتمرات الجودة والندوات التوعوية لدورات تدريبية معتمدة تهدف إلى تحسين جودة
المنتجات والخدمات ،نذكر منها ً
مثل اآليزو ،9001و ،EFQMواآليزو ،14001و ،HACCPوOHSAS
...18001إلخ.
األردنية للجودة بالتعاون مع الجامعة ُ
كما تقدم الجمعية ُ
األردنية «مدير جودة مرخص» ،وهي
دورة تدريبية تتناول قضايا في مجال إدارة الجودة الشاملة والتميز.
تشغإلن الجمعية ُ
األردنية للجودة هي حال ًّيا عضو مجلس إدارة في مؤسسة المواصفات والمقاييس
ُ
األردنية ومركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز ،وعضومؤسس في جمعية الشرق األوسط للجودة
( .)MEQAكما أنها عضوفي الجمعية العربية لضمان الجودة ( ،)ARQAAولجنة اعتماد الرعاية
الصحية ( ،)HCACوهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ُ
األردنية والجمعية العربية إلدارة
المعرفة.
التدريب والخدمات االستشارية
هناك أكثر من  15شركة استشارات تقدم خدمات استشارية وتدري ًبا في مجاالت إدارة الجودة
ونظم إدارة أخرى .ومعظم هؤالء هم من أعضاء االستشارات اإلدارية الدولية http://www.imc.
 .com.jo/membersكما تقدم الجهات المانحة شهادات المطابقة التدريب على نظم اإلدارة.
تدعم العديد من المنظمات مبادرات الجودة في ُ
األردن .وهؤالء الداعمون هم على النحوالتالي:
 .1البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية ()EBRD
ُ
مؤخرا في األردن .ويوفر البنك
ويعدُّ البنك أحد المؤسسات المالية الدولية التي فتحت فرعً ا
ً
تمويل لمشاري َع البنوك والصناعات واألعمال التجارية ،وللمشاريع الجديدة واالستثمارات في
الشركات القائمة .ويعمل المصرف ً
ايضا مع شركات المملوكة من قبل القطاع العام .تتراوح
االستثمارات المباشرة عمومًا ما بين  5ماليين و 230مليون يورو .ويقدم البنك األوروبي إلعادة
البناء والتنمية القروض وتمويل األسهم ،والضمانات ،ومرافق التأجير والتمويل التجاري .ويصل
تمويل البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية عادة إلى  ٪35من التكلفة اإلجمالية للمشروع.
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هناك قسم من البنك يتعامل مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بواسطة مجموعة تسمى
دعم األعمال الصغيرة ( .)SBSوهناك ً
أيضا قسم آخر يسمى نموالمؤسسات الذي يقدم االستشارات
الدولية في مختلف القطاعات الصناعية.
ويعرض البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية منحً ا للشركات ُ
األردنية الصغيرة والمتوسطة
تشمل ما نسبته  %70-50من تكلفة الخدمات االستشارية في مختلف المجاالت ،بما في ذلك
الجودة .ويبلغ الحد األقصى للمنحة التي يمكن تقديمها إلى أية شركة أردنية ما مقداره 10000
يورو.
 .2المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
البرنامج :صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نافس
األهداف
ُ
 مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة األردنية لتصير أكثر كفاءة وقدرة على المنافسةمحل ًّيا ودول ًّيا.
 مساعدة المشاريع الحديثة بأفكار جديدة ،والمشاريع الناشئة التي تعمل في مجاالتالصناعة والخدمات.
الخدمات
 تخطيط األعمال وإدارة األنظمة تطبيق المواصفات الدولية نظم إدارة الجودة إدارة االنتاج التحليل المالي /اإلداري تحليل التسويق /دعم المبيعات دراسات الجدوى دعم تنمية الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات التجارة اإللكترونية. تحسين اإلنتاجية.ً
 التدريب في المجاالت المذكورة آنفا. جميع الدراسات المتعلقة بتطوير النظم اإلدارية.انظر الملحق  1للحصول على بيانات االتصال.
البرنامج :البرنامج الوطني «دكتور لكل مصنع»
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األهداف
 االستفادة من الثروة المعرفية الهائلة وغير المستغلة لألكاديميين المتميزين في الجامعاتُ
األردنية.
 تعزيز قدرات المشاركين وخبراتهم في المجال البحثي واألكاديمي ونقل -المعرفة إلىالطلبة والباحثيين لتحسين جودة المخرجات التعليمية.
 إزالة الحواجز ما بين المؤسسات األكاديمية والقطاع الصناعي. تطوير مشاريع تنموية بعيدة المدى تعود بالنفع على االقتصاد الوطني. خلق فرص عمل جديدة وتحسين المهارات المهنية للمتدربين.الخدمات
القطاع األكاديمي
 االستفادة من المعرفة لتحسين قدراتهم العلمية والعملية. تحسين وعي المشاركين وتقنيات نقل التكنولوجيا. تطوير مهارات حل المشكالت ،والكفاءة التجريبية ،ومهارات االتصال ،والعالقات العامة. نقل الخبرة المكتسبة إلى الطالب داخل المحاضرات. مهارات التركيز على طالب المرحلة الجامعية للحصول على وظائف بسهولة. تحسين تجربة البحث العلمي وتدريسه للطالب.القطاع الصناعي
 تطوير الشركة/المؤسسة في مجال حل المشكالت بتطبيق المفاهيم النظرية والعملية. تحسين وعي الشركة/المؤسسة وتحسين تقنيات نقل التكنولوجيا. تنمية مهارات حل المشاكل بأفضل البدائل. تحسين معايير االختيار ومهارات اتصال الموظف ،والعالقات العامة ضمن الشركة/المؤسسة. زيادة أرباح الشركات/المؤسسات ،وتخفيض نفقاتها وذلك باستخدام أحدث األساليب العلميةوالهندسية.
 تحديد المشكالت الصغيرة ،وزيادة عدد الموظفين ،وحل بعض المشكالت الفنية واإلدارية.انظر الملحق  1للحصول على بيانات االتصال.
البرنامج  /المشروع :صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة
األهداف
 دعم الصناعات ُاألردنية في استثمار العلوم والتكنولوجيا بما يحقق تطو ًرا نوع ًّيا من حيث
عمليات اإلنتاج واإلدارة الصناعية وجودة المنتجات وتطويرها ،وتحسين القدرات التنافسية
للصناعات ُ
األردنية.
 تشجيع الصناعات ُاألردنية على دعم البحث العلمي والتطوير واالستفادة من نتائجه.
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 إيجاد فرص مناسبة للجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات االستشارية لربط البحوثواألنشطة االستشارية باحتياجات القطاع الصناعي خصوصً ا ،والعملية التنموية عمومًا.
تعرف المشكالت التي تواجهها الصناعات المختلفة ،وإرشادها إلى كيفية حل تلك المشكالت.
 ُّالخدمات
خصص موارد البحث العلمي والتطوير في الصناعة لتنفق على أنشطة البحث العلمي والتدريب
ُت َّ
ُ
التي تسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات األردنية وتصديرها ،ويشمل هذا المجاالت
التالية:
 تطوير المنتجات الصناعية. رفع جودة المنتجات الصناعية. زيادة كفاءة عملية اإلنتاج الصناعي. تطوير التكنولوجيا العلمية المحلية. أيَّة مجاالت أخرى يجدها مجلس البحث العلمي والتطوير مناسبة في الصناعة.انظر الملحق  1للحصول على بيانات االتصال.
معلومات عن المواصفات والقواعد الفنية والتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية
ً
استعلم منظمة التجارة العالمية/اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة:
نقطة
ُ
نواجد لدى مديرية إدارة المعرفة في مؤسسة المواصفات المقاييس األردنية نقطة استعالم
اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة.
الخدمات التي تقدمها نقطة استعالم اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة:
 .1نقطة استعالم اتفاقية العوائق الفنية امام التجارة مسؤولة عن اإلجابة عن جميع االستفسارات،
وتقديم الوثائق المتعلقة بما يلي:
ُ
 القواعد الفنية الوطنية ،وإجراءات تقييم المطابَقة المعتمدة أوالمقترحة في األردن. المواصفات الوطنية ُاألردنية ومشاريعها.
 االتفاقيات الموعقة من قبل االردن والمرتبطة باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة ،واتفاقياتاالعتراف المتبادل.
 القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الصادرة عن عضوآخر في منظمة التجارة العالمية،وكذلك المواصفات الوطنية واإلقليمية والدولية األخرى للمصدرين ُ
األردنيين.
 .2تصدر مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية اخطارات اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة
لمشاريع القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الصادرة عنها ،وتعمم اخطارات أعضاء منظمة
التجارة العالمية اآلخرى للصناعات ذات الصلة للحصول على مالحظاتهم عليها.
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منظمة التجارة العالمية /قسم االخطار واالستعلًم الخاص باخطار تدابير الصحة والصحة النباتية:
تعدُّ مديرية  -التعاون الدولي واالتفاقيات التجارية /قسم االخطار واالستعلًم (الخاص  -باخطار
تدابير الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية) لدى وزارة الزراعة الجهة المسؤولة
عن اخطارات منظمة التجارة العالمية /التفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية ونقطة االستعالم
التفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية.
الخدمات التي تقدمها مديرية التعاون الدولي واالتفاقيات التجارية /قسم االخطار واالستعالم:
 .1إعداد إخطارات تدابير الصحة والصحة النباتية وارسالها ألمانة منظمة التجارة العالمية،
وكذلك تلقي اخطارات الصحة والصحة النباتية من منظمة التجارة العالمية للدول األعضاء.
 .2نقطة االستعالم المسؤولة عن اإلجابة عن جميع األسئلة الواردة وتقديم الوثائق المتعلقة بما
يلي:
 لوائح متعلقة بصحة اإلنسان أوالنبات المعتمدة أوالمقترحة داخل البلد. الرقابة والتفتيش على اإلجراءات واإلنتاج وعالج الحجر الصحي ومقاومة المبيدات واإلضافاتالغذائية ،التي يجري تداولها داخل البلد.
 إجراءات تقييم المخاطر والعوامل التي تؤخذ بعين االعتبار ،وكذلك تحديد المستوىالمناسب من حماية صحة اإلنسان أوالنبات.
ُ
 عضوية البلد أوالهيئات ذات الصلة داخل أراضي األردن في المنظمات الدولية واإلقليميةوأنظمة الصحة النباتية.
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الفصل 3

البرامج الوطنية الرئيسية للجودة وتدابير الصحة
والصحة النباتية
برامج وطنية رئيسية متعلقة بالبنية التحتية للجودة:
• مشروع التوأمة« JO04 / AA / OT / 03 :تعزيز مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية
اللتزامها اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي ُ
واألردن» (.)2007 - 2005
الهدف
األردنية لتحقيق التزامات الحكومة ُ
تعزيز القدرة الفنية مؤسسة المواصفات والمقاييس ُ
األردنية
ضمن اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي ُ
واألردن المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وتقييم
المطابقة واالعتماد.
غرض المشروع
ً
رفع القدرات التشريعية والمؤسسية لمؤسسة المواصفات والمقاييس لتوفير بيئة ملئمة
للمصدرين والمستوردين ،وذلك بتطوير أنظمة البنية التحتية للجودة ومراقبة السوق ُ
األردنية.
النتائج
ُ
ُ
 دعم تطوير الهيئة األردنية األردنية لتصبح معترف بها دول ًّيا. تطوير هيئات تقييم المطابقة في مؤسسة المواصفات والمقاييس. تطوير مراقبة السوق ونظام التفتيش. تطوير التقييس ونظام المعلومات ذات الصلة. تطوير نظام المقاييس الوطني في ُاألردن.
بيانات االتصال
رلى مدانات
مساعد المدير العام للشؤون الفنية
قائد فريق
ُ
ص ب 941287 :عمان 11194 ،األردن
rula.madanat@jsmo.gov.jo

• مشروع التوأمة« JO 10 / AA / AC / 013 :تنفيذ خارطة الطريق إلبرام اتفاقية تقييم المطابقة
وقبول المنتجات الصناعية ()ACAA( »)2013-2011

43

إدارة جودة التصدير في األردن

الهدف
الهدف العام للمشروع هوتحقيق التزامات الحكومة ُ
األردنية في إطار اتفاقية الشراكة بين االتحاد
واألردن ،مما سيؤدي إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين ُ
األوروبي ُ
األردن واالتحاد األوروبي بتوقيع
«اتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية» (.)ACAA
غرض المشروع
ُ
مساعدة مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية وأصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ خارطة
الطريق الخاصة ب «اتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية» ( ،)ACAAاستعداد ًا
للتفاوض ولتوقيع هذه االتفاقية.
النتائج
 المواءمة مع جميع تشريعات االتحاد األوروبي المحددة ونافذة المفعول ،وتطبيق تلكالتشريعات ،بما في ذلك تبني المواصفات األوروبية المشار إليها والمتعلقة بالمنتجات الصناعية
التي جرى اختيارها من القطاعات ذات األولوية.
ً
 تشغيل أنشطة مراقبة السوق المبادرة ،والتعليمات لمراقبة السوق وفقا لنظام االتحاداألوروبي.
ً
 تأسيس وتشغيل سلطة مسؤولة عن اإلخطار ووفقا لذلك تعيين جهة أردنية ميلغ عنهامتخصصة لكل تشريع من التشريعات األوروبية ،للعمل على اعتمادها التبليغ عنها.
 توفير المعلومات والمساعدة الفنية للصناعة.بيانات االتصال
المهندسة رلى مدانات
مساعد المدير العام للشؤون الفنية
قائد فريق
ُ
ص ب 941287 :عمان 11194 ،األردن
Rula.madanat@jsmo.gov.jo

برامج وطنية لتدابير الصحة والصحة النباتية:
جرى تنفيذ مشروعَي توأمة بين ُ
األردن واالتحاد األوروبي ،على النحو التالي:
 .1برنامج بناء القدرات لوزارة الزراعة في مجال معايير االتحاد األوروبي لقائمة الدول الثالثة
للنبات والمنتجات الطازجة من (سياسة الجوار األوروب َّية )JO10 / AP / AG / 12 -بين أيلول/
سبتمبر  2005وتشرين الثاني/نوفمبر .2007
األهداف
تناول المشروع ثالثة جوانب لإلنتاج الزراعي:
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 تعزيز نظام التفتيش والرقابة في مجال الصحة النباتية. إنشاء نظام تعقُّ ب للنباتات والمنتجات الطازجة. تحسين خدمات اإلرشاد الزراعي وممارسات ما بعد الحصاد.النتائج
 ترقية تشريعات الصحة النباتية ُاألردنية للتوافق مع االتحاد األوروبي والتشريعات الدولية،
وإعداد طاقم تفتيش خاص بالصحة النباتية لتنفيذها.
 وضع نظام عام لتعقُّ ب النباتات والمنتجات الطازجة يتوافق مع االتحاد األوروبي والمعاييرالدولية.
 تحسين قدرات المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي.بيانات االتصال
الدكتور راضي الطراونة
األمين العام
وزارة الزراعة
ص ب 2099 :عمانُ 11181 ،
األردن
Radi.t@moa.gov.jo

الدكتورة أماني خضير
وزارة الزراعة

eu.affairs@moa.gov.jo

 .2إصالح خدمات التفتيش البيطري ُ
األردني والصحة النباتية ( )JO04 / AA / AG / 01بين آذار/
مارس  2005وتشرين الثاني/نوفمبر 2007
الهدف
ُ
لمساعدة المملكة األردنية الهاشمية في عملية تحرير التجارة بانضمامها إلى منظمة التجارة
العالمية ( )WTOوتصديقها على اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي ُ
واألردن.
الهدف العام
ُ
تحسين الصحة الحيوانية والنباتية ومنتجات كال القطاعين في األردن من أجل مواءمتها مع
االتحاد األوروبي والمعايير الدولية.
النتائج
 جرى تأسيس نظام تعريف الحيوانات وتسجيل المزارع. جرت إعادة تأسيس وحدة علم األوبئة في اإلدارة البيطرية ،وترقية نظم تعمل على رصداألمراض الحيوانية الوبائية.
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 جرت ترقية نموذج اإلخطار السريع لألمراض الوبائية من الحقل ،إلى مركز مكاتب اإلدارةالبيطرية.
ً
 جرى إعداد خطط طوارئ لألمراض الوبائية وفقا لمعايير االتحاد األوروبي. تجري إعادة هيكلة الخدمات البيطرية في ُاألردن إلى وكالة مستقلة مال ًّيا.
 يجري تحسين إجراءات التفتيش على الحدود للحيوانات الحية ومنتجاتها ،وآفات النباتات. وُ ضعت تراخيص استيراد جديدة وشهادات صحية للحيوانات الحية ومنتجاتها. يجري إعداد قائمة باآلفات وف ًقا للمعايير الدولية.ُ
 جرى إعداد خريطة طريق تحديد الثغرات واالحتياجات في األردن إلدراجها في المستقبلَ
لتكون قائمة بلد ثالث لالتحاد األوروبي ،وتسليط الضوء على الفرص المتاحة للقطاع
الخاص.
بيانات االتصال:
الدكتور راضي الطراونة
األمين العام
وزارة الزراعة
ص ب 2099 :عمانُ 11181 ،
األردن
Radi.t@moa.gov.jo

الدكتورة أماني خضير
وزارة الزراعة

eu.affairs@moa.gov.jo

• تعزيز تداول المنتجات البستانية سريعة التلف بين بلدان حوض البحر األبيض المتوسط (1/1
:)2015/12/31 - 2014/
األهداف
تعزيز اإلجراءات الفنية واإلدارية وعملية تداول منتجات البستنة سريعة التلف بين لبنان
ُ
واألردن وإيطاليا بتبني إجراءات منسقة ومشتركة ،وتنفيذ أداة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
واالبتكار لتبني إجراءات مشتركة ومنسقة لتكنولوجيا المعلومات ،بغية تحسين تداول منتجات
البستنة سريعة التلف بين لبنان ُ
واألردن وإيطاليا.
النتائج
 تطوير إجراءات منسقة ومشتركة وتب ِّنها لتداول منتجات البستنة سريعة التلف في البلدانالمعنية.
 تحسين وسائل السيطرة على الجودة والمنشأ المتعلقة بمنتجات البستنة سريعة التلف فيً
(دخول وخروجً ا).
البوابات الحدودية
 إعداد أداة مركز التجارة الدولية لتحديث العمليات اإلدارية والفنية المتعلقة بتداولمنتجات البستنة سريعة التلف.
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 رفع مستوى المعلومات والوعي لدى أصحاب المصلحة العامة والخاصة على أهمية تبسيطاإلجراءات التجارية وتنسيقها ،وتأثيرها في تداول منتجات البستنة سريعة التلف.
بيانات االتصال
المهندس حازم الصمادي
وزارة الزراعة
ُ
ص ب 2099 :عمان 11181 ،األردن
Hazim.smadi@gmail.com

المهندسة ندى فريحات
وزارة الزراعة
ص.ب 2099 :عمانُ ،
األردن 81 111
sps@moa.gov.jo

• مشروع التوأمة بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء وإدارة األغذية والبيطرة الدنماركية
(.)2007-2005
األهداف
ُ
رفع مستوى سالمة الغذاء في األردن لترتقي إلى مستوى االتحاد األوروبي والمعايير الدولية
بإعادة هيكلة خدمات التفتيش وتطوير أداء مختبرات الغذاء.
النتائج
 التنسيق والتخطيط االستراتيجي. تطوير خدمات التفتيش ودليل للتفتيش. -تطوير مختبرات الغذاء.
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ملحق 1

بيانات االتصال للمنظمات المعنية في ُ
األردن
المؤسسة
مؤسسة
المواصفات
الوطنية

مؤسسة المواصفات والمقاييس
ُ
األردنية
العنوان :منطقة دابوق  ،رقم -50
شارع خيرالدين المعاني
ُ
ص ب 941287 :عمان  11194األردن
مركز االتصال6060 550 6 962 + :
هاتف1225 530 6 962 + :
فاكس1249 530 6 962 + :
الرقم المجاني860 022 080 :
البريد اإللكتروني:
jsmo@jsmo.gov.jo

الموقع اإللكتروني:

www.jsmo.gov.jo

معهد
المقاييس
الوطني
ُ
األردني

معهد المقاييس الوطني
الجمعية العلمية الملكية
العنوان 70 :شارع أحمد الطراونة،
الجبيهة ،عمانُ ،
األردن
ص ب 1438 :الجبيهة ،عمان 11941
ُ
األردن
هاتف 4701 534 6 962 + :فرعي
2300
فاكس8796 534 6 962 + :
البريد اإللكترونيjnmi@rss.jo :
الموقع اإللكتروني:
www.jnmi.gov.jo

العضوية
 عضو مشارك في المنظمة العربيةللتنمية الصناعية والتعدين.
 عضو عامل في المنظمة الدوليةللتقييس.
 عضو مشارك في اللجنة الكهروتقنيةالدولية.
 نقطة االتصال لعضوية ُاألردن في
لجنة الدستور الغذائي.
 عضو منتسب للجنة المواصفاتاألوروبية (.)CEN
 عضو منتسب للجنة المواصفاتاألوروبية الكهروتقنية ()CENELEC
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المؤسسة
هيئة
االعتماد
الوطنية

وحدة االعتماد
العنوان :منطقة دابوق ،رقم -50
شارع خيرالدين المعاني
ص ب 941287 :عمان ُ 11194
األردن
تلفاكس1252 530 6 962 + :
البريد اإللكتروني:

العضوية
 عضومشارك في ILACA -عضومشارك في EA

lana.marashdeh@jsmo.gov.jo

الموقع اإللكتروني:
www.au.gov.jo

منظمة
األوزان
والمقاييس
الوطنية

مديرية المقاييس
مؤسسة المواصفات والمقاييس
ُ
األردنية
العنوان :منطقة دابوق ،رقم -50
شارع خيرالدين المعاني
ص ب 941287 :عمان ُ 11194
األردن
تلفاكس1253 530 6 962 + :
البريد اإللكترونيmohammad. :
alaskar@jsmo.gov.jo
الموقع اإللكترونيwww.jsmo. :
gov.jo

االستعالمات • االستعالمات الخاصة باتفاقية
العوائق الفنية أمام التجارة
الوطنية
نقطة استعالم اتفاقية العوائق
الخاصة
الفنية أمام التجارة
باتفاقية
مديرية إدارة المعرفة
(العوائق
الفنية أمام مؤسسة المواصفات والمقاييس
االردنية
التجارة،
ص ب 941287 :عمان ُ 11194
األردن
وتدابير
هاتف 1225 530 6 962+ :فرعي.
الصحة
1065
والصحة
فاكس1249 530 6 962+ :
النباتية)
البريد اإللكترونيenquiry@ :
jsmo.gov.jo
الموقع اإللكترونيwww.jsmo. :
gov.jo

 عضومشارك في المنظمة الدوليةللمقاييس القانونية (.)OIML
 عضوفاعل في المتندىاألورومتوسطي للمقاييس القانونية
(.)EMLMF
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المؤسسة

العضوية

• االستعالمات الخاصة بتدابير
الصحة والصحة النباتية
تصريح الصحة والصحة النباتية
وقسم التحقيق
مديرية التعاون الدولي واالتفاقيات
التجارية
وزارة الزراعة
ص ب 2099 :عمان ُ 11181
األردن
تلفاكس9308 566 6 962+ :
البريد اإللكتروني:
sps@moa.gov.jo

الموقع اإللكتروني:

www.moa.gov.jo

المؤسسة
العامة
للغذاء
والدواء

العنوان :شفا بدران ،مرج الفرس-
شارع كايد آل قطيشات  ،بجوار
المديرية العامة لقوات الدرك
ص ب 811951 :عمان ُ 11181
األردن
الهاتف962+ ،2000 563 6 962+ :
2550 460 6
فاكس5916 510 6 962+ :
البريد اإللكترونيinfo@jfda.jo :
الموقع اإللكترونيwww.jfda.jo :

الخدمة
البيطرية

مديرية البيطرة
وزارة الزراعة
العنوان :شارع مادبا ،جاوا ،عمان،
ُ
األردن
ُ
ص.ب 2099 :عمان  11181األردن
هاتف6 962+ ،0530 413 6 962 :
0531 413
فاكس0713 412 6 962+ :
البريد اإللكتروني:
monther.r@moa.gov.jo

الموقع اإللكتروني:

www.moa.gov.jo

العضوية :نقطة االتصال للمنظمة العالمية
للصحة الحيوانية
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المؤسسة

العضوية

مديرية
الوقاية
وصحة
النبات

وزارة الزراعة
العنوان 39 :شارع الملكة رانيا
العبداهلل ،عمانُ ،
األردن
ُ
ص.ب 2099 :عمان  11181األردن
هاتف 6151 568 6 962+ :فرعي.
381
فاكس6310 568 6 962+ :
البريد اإللكتروني:

نقطة االتصال لالتفاقية الدولية لوقاية
النبات

منظمة
الترويج
التجاري

المؤسسة ُ
األردنية لتطوير
المشاريع
العنوان :شارع  1كريما القرشي،
الشميساني ،عمانُ ،
األردن
ُ
ص.ب 7704 :عمان  11118األردن
هاتف3507 560 6 962 + :
فاكس4568 568 6 962 + :
البريد اإللكتروني:

f_rawabdeh@yahoo.com
الموقعwww.moa.gov.jo :

crm@jedco.gov.jo

الموقع اإللكتروني:

http://www.jedco.gov.jo
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هيئات تقييم المطابقة
 .xاالختبار
مختبرات عامة
• مختبرات الثروة الحيوانية في وزارة
الزراعة
العنوان :أوتوستراد الزرقاء  ،قرب بلدية
الزرقاء ،الزرقاءُ ،
األردن
ُ
ص.ب 2099 :عمان  11181األردن
هاتف،3896207 5 962 + :
3896208 5 962 +
فاكس0713 412 6 962 + :
البريد اإللكترونيjawa@moa.gov.jo :
الموقع اإللكترونيwww.moa.gov.jo :

• مختبر الثروة النباتية في وزارة الزراعة
العنوان :البقعة ،عمانُ ،
األردن
ُ
ص.ب 2099 :عمان  11181األردن
هاتف6201 472 6 962 + :
فاكس5704 472 6 962 + :
البريد اإللكتروني:
moa.mail@moa.gov.jo
الموقعwww.moa.gov.jo :

• مختبرات المركز الوطني للبحث واإلرشاد • مختبرات حماية البيئة -وزارة الصحة
العنوان :مبنى رقم  ،15شارع جابر بن حيان،
الزراعي
الشميساني ،عمانُ ،
العنوان :البقعة ،عمانُ ،
األردن
األردن
ص ب 58 :عمان ُ 11118
ص ب ،639 :البقعة عمان ُ 19381
األردن
األردن
هاتف5396 568 6 962 + :
هاتف5071 472 6 962+ :
فاكس6147 566 6 962 + :
فاكس6099 472 6 962+ :
البريد اإللكتروني director@ncare.gov.jo :البريد اإللكترونيcic@moh.gov.jo :
الموقع اإللكترونيwww.moh.gov.jo :
الموقع اإللكترونيwww.ncare.gov.jo :
• مختبرات ودائرة الجودة لسلطة المياه-
وزارة المياه والري
العنوان :شارع الخنساء ،بيادر وادي السير،
عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 2412 :عمان  11183األردن
هاتف،4361 586 6 962 + :
4362 586 6 962 +
فاكس5275 582 6 962 + :
البريد اإللكتروني:
randa_tuffaha@mwi.gov.jo
الموقع اإللكترونيwww.waj.gov.jo :

• مختبرات سلطة وادي ُ
األردن -وزارة المياه
والري
العنوان :مثلث المصري ،المنطقة الدامية،
دير عال،
ص ب 5012 :عمان ُ 11181
األردن
هاتف4532 358 5 962 + :
فاكس4531 358 5 962 + :
البريد اإللكتروني:
alimhindi@yahoo.com
الموقع اإللكترونيwww.jva.gov.jo :
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مختبرات عامة
• مختبرات البحوث والمعلومات في الهيئة
ُ
األردنية للطاقة الذرية -وزارة الطاقة
العنوان :مثلث النبأ ،طريق ياجوز ،عمان،
ُ
األردن
ُ
ص ب 70 :عمان  11934األردن
هاتف0460 520 6 962 + :
فاكس0471 520 6 962 + :
البريد اإللكترونيcontact@jaec.gov.jo :
الموقع اإللكترونيwww.jaec.gov.jo :

• مختبرات الكشف عن اإلشعاع في هيئة
تنظيم الطاقة والمعادن -وزارة الطاقة
العنوان :مبنى رقم  ،7بيادر وادي السير،
بجانب وزارة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 1865 :عمان  11821األردن
هاتف5000 580 6 962 + :
فاكس5003 580 6 962 + :
البريد اإللكتروني:

• مختبرات وزارة األشغال العامة واإلسكان
العنوان :مبنى رقم  ،380شارع الملك عبد
اهلل الثاني ،الدوار الثامن ،عمانُ ،
األردن
ص ب 122 :عمان ُ 11118
األردن
هاتف3803 580 6 962+ :
فاكس8567 582 6 962+ :
البريد اإللكترونيmpwh@mpwh.gov.jo :
الموقع اإللكترونيwww.mpwh.gov.jo :

• مختبرات اإلنشاءات في أمانة عمان الكبرى
العنوان :شارع االستقالل ،الهاشمي الجنوبي،
عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 132 :عمان  11118األردن
تلفاكس8319 490 6 962+ :
البريد اإللكتروني:

• مختبرات دائرة الرقابة الصحية والمهنية
في أمانة عمان الكبرى
العنوان :شارع االستقالل ،الهاشمي الجنوبي،
عمانُ ،
األردن
ص ب 132 :عمان ُ 11118
األردن
هاتف8791 491 6 962+ :
فاكس8797 491 6 962+ :
البريد اإللكتروني:
mervat.m@ammancity.gov.jo

الموقع اإللكتروني:

www.ammancity.gov.jo

abedalraheem.akayle@emrc.gov.jo
الموقع اإللكترونيwww.emrc.gov.jo :

belal.k@ammancity.gov.jo

الموقع اإللكتروني:

www.ammancity.gov.jo

• مختبرات المسالخ في أمانة عمان الكبرى
العنوان :شارع االستقالل ،الهاشمي الجنوبي،
عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 132 :عمان  11118األردن
تلفاكس8791 491 6 962+ :
البريد اإللكتروني:
ammancity@ammancity.gov.jo

الموقع اإللكتروني:

www.ammancity.gov.jo

54

إدارة جودة التصدير في األردن

مختبرات عامة
• مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس
ُ
األردنية
العنوان :منطقة دابوق ،رقم  -50شارع
خيرالدين المعاني
ص ب 941287 :عمان ُ 11194
األردن
مركز االتصال6060 550 6 962+ :
هاتف1225 530 6 962+ :
فاكس1249 530 6 962+ :
الرقم المجاني860 022 080 :
البريد اإللكترونيjsmo@jsmo.gov.jo :
الموقع اإللكترونيwww.jsmo.gov.jo :

• مختبر الدواء في المؤسسة العامة للغذاء
والدواء
العنوان :شفا بدران ،مرج الفرس -شارع
كايد قطيشات ،بجانب المديرية العامة
لقوات الدرك
ص ب 811951 :عمان ُ 11181
األردن
الهاتف2017 563 6 962+ :
فاكس5916 510 6 962+ :
البريد اإللكترونيinfo@jfda.jo :
الموقع اإللكترونيwww.jfda.jo :

• مختبرات الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء • مديرية المختبرات والجودة في سلطة
المصادر الطبيعية
والدواء
ُ
العنوان :وادي السير ،عمان ،األردن
العنوان :شفا بدران ،مرج الفرس – شارع
ص ب 7 :عمان ُ 11118
األردن
كايد قطيشات ،بجانب المديرية العامة
هاتف4390 550 6 962+ :
لقوات الدرك
ص ب 811951 :عمان ُ 11181
فاكس1866 581 :6 962+ :
األردن
البريد اإللكترونيrockmech@nra.gov.jo :
الهاتف460 6 962+ ،2000 563 6 962+ :
الموقع اإللكترونيwww.nra.gov.jo :
2550
فاكس5916 510 6 962+ :
البريد اإللكترونيinfo@jfda.jo :
الموقع اإللكترونيwww.jfda.jo :
• إدارة المختبرات واألدلة الجرمية /مديرية • إدارة المختبرات والمواد الخطرة /
المديرية العامة للدفاع المدني
األمن العام
العنوان :طبربور (بجانب الجامعة العربية
العنوان :شارع األمير هاشم بن الحسين
المفتوحة) ،عمانُ ،
األردن
ضاحية الياسمين -عمان
ص ب 1050 :عمان ُ 11118
ص ب 935 :عمان ُ
األردن
األردن
هاتف6471 506 962+ :
هاتف3150 429 6 962+ :
فاكس6431 506 962+ :
فاكس3163 429 6 962+ :
البريد اإللكتروني labs.dept@psd.gov.jo :البريد اإللكترونيlabo@cdd.gov.jo :
الموقع اإللكترونيwww.cdd.gov.jo :
الموقع اإللكترونيwww.psd.gov.jo :
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مختبرات عامة
• مختبرات العقبة الدولية  -بن حيان
العنوان :شارع عائشة الباعونية  ،العقبة،
ُ
األردن
ُ
ص ب 2565 :العقبة  77110األردن
هاتف0666 209 3 962+ :
فاكس0688 209 3 962+ :
البريد اإللكتروني:
wabutuaimeh@aseza.jo

الموقع اإللكتروني:

http://www.aqabazone.com

المختبرات الخاصة المعتمدة
• الجمعية العلمية الملكية
العنوان :شارع  70أحمد الطراونة ،الجبيهة،
عمان ،االردن
ُ
ص ب 1438 :الجبيهة ،عمان  11941األردن
هاتف4701 534 6 962+ :
فاكس4806 534 6 962+ :
البريد اإللكترونيrssinfo@rss.jo :
الموقع اإللكترونيwww.rss.jo :

• مختبر الشرق األوسط للفحص المخبري
والخدمات الفنية
العنوان :شارع  70أحمد الطراونة ،الجبيهة،
عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 1438 :الجبيهة ،عمان  11941األردن
هاتف4701 534 6 962+ :
فاكس4806 534 6 962+ :
البريد اإللكترونيrssinfo@rss.jo :
الموقع اإللكترونيwww.rss.jo :

• مختبر الخرسانة
• مختبر فحص المواد اإلنشائية في المركز
ُ
الفارج لإلسمنت/األردن
العربي للدراسات الهندسية
العنوان :مبنى رقم  ،33شارع إبراهيم القطان ،العنوان :دوار شاكر ،الفحيص ،عمانُ ،
األردن
ص ب 930019 :عمان ُ 11193
عمانُ ،
األردن
األردن
ُ
هاتف0600 560 6 962+ :
ص ب 5504 :عمان  11183األردن
فاكس0639 560 6 962+ :
الهاتف 0777 581 6 962+ :
البريد اإللكتروني:
فاكس2777 581 6 962+ :
concrete.info@jordan.lafarge.com
البريد اإللكتروني:
الموقع اإللكترونيwww.lafarge.com.jo :
acesamman@aces-int.com
الموقع اإللكترونيwww.aces-int.com :
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المختبرات الخاصة المعتمدة
• مختبر التقنيات الحيوية
العنوان :منطقة الملك عبد اهلل الثاني
الصناعية -سحاب
ص ب 41 :عمان ُ 11512
األردن
هاتف3916 402 6 962+ :
فاكس4023917 962+ :
البريد اإللكترونيtkayyali@hikma.com، :

• مختبرات مياهنا المركزية -شركة مياه
ُ
األردن (مياهنا)/زي
العنوان :زي ،السلطُ ،
األردن
ُ
ص ب 1247:السلط  19264األردن
هاتف0442 351 5 962+ :
فاكس1275 951 5 962+ :
البريد اإللكتروني:

ashanneir@hikma.com
الموقع اإللكترونيwww.hikma.com :

الموقع اإللكتروني:

• مختبرات المياه العادمة
مختبرات مياهنا المركزية -شركة مياه
ُ
األردن (مياهنا)/أبونصير
العنوان :أبونصير ،عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 1247 :السلط  19264األردن
هاتف0442 351 5 962+ :
فاكس1275 951 5 962+ :
البريد اإللكتروني:

• مختبر المؤسسة الثالثية لالستشارات
الهندسية
العنوان :شارع محمد الدرة ،المقابلين،
عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 182583 :عمان  11118األردن
هاتف7034 420 6 962+ :
فاكس2036 420 6 962+ :
البريد اإللكتروني:

labs@Miyahuna.com.jo

labs@Miyahuna.com.jo

www.miyahuna.com.jo

triplecorp@gmail.com

الموقع اإللكتروني:

www.miyahuna.com.jo

• مختبر المركز الدولي للدراسات الهندسية • مختبر الشركة العربية للصناعات
الكهربائية
الجيولوجية
العنوان :الشميساني ،عمانُ ،
العنوان :المدينة الصناعية سحاب ،عمان،
األردن
ُ
األردن
ص ب 961427 :المدينة الرياضية عمان،
ُ
ُ
ص ب 3 :عمان  11512األردن
األردن
هاتف0550 405 6 962 :
هاتف9130 569 6 962+ :
فاكس0492 405 6 962+ :
فاكس1004 560 6 962+ :
البريد اإللكتروني info@geotest-jo.com :البريد اإللكترونيhk@aei-jo.com :
الموقع اإللكتروني www.geotest-jo.com :الموقع اإللكترونيwww.aei-jo.com :
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المختبرات الخاصة المعتمدة
• المختبرات الهندسية الحديثة
العنوان :مجمع سوبر ،أبوعبداهلل الراشدي،
بيادر وادي السير ،عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 2745 :تالع العلي عمان  11935األردن
هاتف1806 586 6 962+ :
فاكس9067 581 6 962+ :
البريد اإللكتروني:

• مختبرات الجنوب الهندسية
العنوان :الثنية ،الكركُ ،
األردن
ص ب 3 :عمان ُ 61112
األردن
تلفاكس6792 238 3 962+ :
البريد اإللكتروني:

sel_lab1992@yahoo.com

modernengl527@yahoo.com

• مختبر مكتب المحور الهندسي للدراسات
العنوان :الصويفية ،عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 140945 :عمان  11814األردن
هاتف4893 586 6 962+ :
فاكس1477 586 6 962+ :
البريد اإللكتروني:
eng_axis@hotmail.com

• مختبرات سنا للبحوث الصيدالنية
العنوان 48 :شارع العربي ،شفا بدران ،مقابل
جامعة العلوم التطبيقية ،عمانُ ،
األردن
ص ب 710473 :عمان ُ 11171
األردن
هاتف3349 523 6 962+ :
فاكس3744 523 6 962+ :
البريد اإللكتروني:
info@sana-pharma.com

الموقع اإللكتروني:

www.sana-pharma.com

• مختبرات ُ
األردن الفنية الهندسية
ُ
العنوان :تالع العلي ،عمان ،األردن
ص ب 773 :عمان ُ 11953
األردن
تلفاكس5821 553 6 962+ :
البريد اإللكتروني:

• مختبر مكتب كراسنة الهندسي
العنوان :شارع الملعب البلدي ،إربدُ ،
األردن
ص ب 1990 :إربد ُ
األردن
تلفاكس1404 724 2 962+ :

jordan_labs@yahoo.com

• مختبر مركز آسيا الهندسي لبحوث التربة
والمواد
العنوان :شارع المدينة المنورة ،عمان،
ُ
األردن
ُ
ص ب 1279 :عمان  11953األردن
تلفاكس6127 533 6 962+ :
البريد اإللكتروني:
asia_center2008@hotmail.com

• مختبر ماس لالختبارات الهندسية
العنوان :ماركا الشمالية ،عمانُ ،
األردن
ص ب 7821 :عمان ُ 11118
األردن
تلفاكس3110 487 6 962+ :
البريد اإللكتروني:

masengineeringtests@yahoo.com
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المختبرات الخاصة المعتمدة
• مختبر الشركة المتقدمة لصناعة
المبيدات الزراعية والعالجات البيطرية
العنوان :مدينة عبداهلل الثاني ابن الحسين
الصناعية ،سحاب ،عمانُ ،
األردن
ص ب 294 :عمان ُ 11512
األردن
هاتف2640 402 6 962+ :
فاكس2340 402 6 962+ :
البريد اإللكترونيchemvet@orange.jo :
الموقع اإللكترونيwww.chemvetjo.com :

• مختبرالشركة العربية االستشارية
للصناعات الدوائية (وحدة الدراسات
الدوائية)
العنوان :مبنى رقم  ،19شارع ياجوز،
الجبيهة ،عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 1438 :عمان  11941األردن
هاتف8290 535 6 962+ :
فاكس8261 535 6 962+ :
البريد اإللكترونيinfo@pru.com.jo :
الموقع اإللكترونيwww.pru.com.jo :

• مختبر شركة محمد أبوالخير وشركاه
(مختبرات ناراتك)
العنوان :شارع مكة بناية رقم  ،170الطابق
األول ،عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 140199 :عمان  11814األردن
هاتف6539 550 6 962+ :
فاكس6538 550 6 962+ :
البريد اإللكتروني:

• مختبرشركة الباطون الجاهز والتوريدات
اإلنشائية (باطون المملكة)
العنوان :البيادر ،عمانُ ،
األردن
ص ب 851602 :عمان ُ
األردن
هاتف585 6 962+ ،8110 585 6 962+ :
8109
فاكس8177 581 6 962+ ،2364 581 6 962 :
البريد اإللكتروني:

Khalilyahia@naratech.net
الموقع اإللكترونيwww.naratech.net :

• مختبر إسمنت الراجحي/المفرق
العنوان :المفرقُ -
األردن
ُ
ص ب 17629 :عمان  11195األردن
هاتف0304 552 6 962+ :
فاكس0408 552 6 962+ :
البريد اإللكتروني:
 i.awad@alrajhicement.comأو

m.zaidaneen@alrajhicement.com

الموقع اإللكتروني:

www.alrajhicement.com

qc@kingdomconcrete.jo

الموقع اإللكتروني:

www.kingdomconcrete.jo

• المختبر الزراعي في المركز العربي
للدراسات الهندسية/عمان
العنوان :مبنى رقم  ،33شارع إبراهيم القطان،
عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 5504 :عمان  11183األردن
هاتف0777 581 6 962+ :
فاكس2777 581 6 962+ :
البريد اإللكتروني:
quality.amman@aces-int.com
الموقع اإللكترونيwww.aces-int.com :
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 .xiهيئات التفتيش ومنح الشهادات
• شركة أس .جي .أس االردن ()SGS
• شركة لويدز ريجستر
العنوان :مبنى كراكاس  ،مدخل رقم  ،1الطابق
()Lloyd’s Register
العنوان :عادل مجمع حجرات ،الطابق التاني ،الثالث  ،مكتب  ،311الجبيهة شارع ياجوز،
مكتب  ،208شارع صالح زحيمات ،صويفية ،عمانُ ،
األردن
ُ
عمانُ ،
ص ب 930388 :عمان  11193األردن
األردن
ُ
هاتف7355 537 6 962+ :
ص ب ،850936 :عمان  11185األردن
فاكس7356 537 6 962+ :
هاتف5740 586 6 962+ :
البريد اإللكتروني:
فاكس4286 586 6 962+ :
me.ssc.jordan@sgs.com
البريد اإللكترونيamman-lrqa@lr.org :
الموقع اإللكترونيwww.sgs.com :
الموقع اإللكترونيwww.lrqa.com :
• شركة فيريتاس ()Bureau Veritas
العنوان :بناية إسماعيل البلبيسي ،الطابق
التاني ،مكتب رقم  ،3شارع األمير حمزة
الهاشمي عمانُ ،
األردن
ُ
ص ب 930316 :عمان  11193األردن
هاتف0670 506 6 962+ :
فاكس0504 506 6 962 + :
البريد اإللكتروني:
hisham.almajali@jo.bureauveritas.
com

• هيئة التصنيف النرويجية ()DNV
العنوان :مجمع أبوميالة ،مكتب رقم  ،6شارع
الحرية  ،قرب مول الكهرباء  ،عمانُ ،
األردن
ص.ب 630051 :عمان ُ 11163
األردن
هاتف6060 420 6 962 + :
فاكس6070 420 6 962 + :
البريد اإللكترونيbusinessassurance. :
me@dnv.com
الموقع اإللكترونيwww.dnv.com :

الموقع اإللكتروني:

www.bureauveritas.com

• شهادة الجودة المطلقة (ُ AQC
األردن)
• TÜV Austria Hellas
العنوان :مبنى رقم  1الطابق األول ،شارع  61العنوان 23 :شارع علي السرايرة  ،الصويفية،
عبد الرحيم الواكد ،الشميساني ،مقابل فندق عمانُ ،
األردن
ميريديان عمانُ ،
الهاتف583 6 962+ ،3576 583 6 962+ :
األردن
ُ
3577
ص.ب 204917 :عمان  11121األردن
فاكس3578 583 6 962+ :
الهاتف6771 568 6 962+ :
البريد اإللكترونيinfo@aqc.jo :
فاكس6772 568 6 962+ :
الموقع اإللكترونيwww.aqc.jo :
البريد اإللكتروني:
gm@tuvaustriahellas-jo.com

الموقع اإللكتروني:
www.tuev.at
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 .xiiمختبرات المعايرة
• الجمعية العلمية الملكية
العنوان :شارع  70أحمد الطراونة ،الجبيهة،
عمان ،االردن
ص ب 1438 :الجبيهة ،عمان ُ 11941
األردن
هاتف4701 534 6 962+ :
فاكس4806 534 6 962+ :
البريد اإللكترونيrssinfo@rss.jo :
الموقع اإللكترونيwww.rss.jo :

• مختبرات دقة قياس المعدات ()PMEL
سالح الجوالملكي ُ
األردني
العنوان :خو ،الزرقاءُ ،
األردن
هاتف5923 489 6 962+ :
فاكس3625 489 6 962+ :
البريد اإللكترونيpmelprv@rjaf.mil.jo :
الموقع اإللكترونيwww.rjaf.mil.jo :

• مديرية المقاييس
ُ
مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
العنوان :منطقة دابوق ،شارع رقم -50
خيرالدين المعاني
ص ب 941287 :عمان ُ 11194
األردن
تلفاكس1253 530 6 962+ :
البريد اإللكترونيmohammad.alaskar@ :
jsmo.gov.jo
الموقع اإللكترونيwww.jsmo.gov.jo :

 .xiiiجمعيات الجودة
الجمعية ُ
األردنية للجودة ()JSQ
العنوان :شارع  29البريد ،منطقة المدينة
الرياضية ،عمانُ ،
األردن
ص.ب 941458 :عمان ُ 11194
األردن
هاتف4641 515 6 962+ :
فاكس1240 516 6 962+ :
البريد اإللكترونيinfo@jsquality.jo :
الموقع اإللكتروني:
http://www.jsquality.jo/

عضوية
 عضومؤسس في جمعية الشرق األوسطللجودة ()MEQA
 عضوفي الجمعية العربية لضمان الجودة()ARQAA
 عضوفي لجنة االعتماد للرعاية الصحية()HCAC
 عضوفي لجنة اعتماد مؤسسات التعليمالعالي ُ
األردنية
 -عضوفي الجمعية العربية إلدارة المعرفة
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 .xivالمنظمات الداعمة لمبادرات الجودة
صندوق دعم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة نافس
الموقع اإللكترونيwww.nafes.org.jo :
الهاتف1451 533 6 962+ :
فاكس1307 534 6 962+ :
البريد اإللكترونيnafes@nafes.org.jo :

البرنامج الوطني «دكتور لكل مصنع»
الموقع اإللكتروني:

http://facultyforfactory.ju.edu.jo

الهاتف 5000 535 6 962+ :فرعي،22722 .
22721
فاكس0813 6530 962+ :
البريد اإللكتروني:
yousef.alabdallat@gju.edu.jo

صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في
الصناعة
الموقع اإللكترونيwww.irdf.gov.jo :
الهاتف 0401 534 6 962+ :فرعي 240
فاكس0589 534 6 962+ :
البريد اإللكترونيrima@hcst.gov.jo :
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