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 الجمعية العلمية الملكية 

 .وإداريغير ربحية تتمتع باستقالل مالي كمؤسسة  1970في عمان عام تأسست •

للقطاعين المتخصصة والفحوصات إلى تقديم االستشارات والخدمات الفنية تهدف •

 500والتكنولوجية من خالل العام والخاص ونشر الوعي في المجاالت العلمية 

موظف في مجاالت العلوم والبحث العلمي والخدمات الفنية واإلدارية عالية 

 . ومحلياً دولياً مختبًرا معتمًدا  38خالل المراكز المختلفة و المستوى، ومن 
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باإلضافة إلى تشجيع اعتماد الفنية، والدراسات االستشارات يقدم مركز المياه والبيئة 

أيًضا  المركزيقدم . أفضل الممارسات السليمة المطابقة لمفهوم التنمية المستدامة

 .والبيئةخدمات المراقبة والقياس والتحليل الخاصة بالمياه 
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 وحدة اإلنتاج األنظف 
 :تقدم عدة خدمات 

 األنظف دراسات اإلنتاج •

 .  البيئيالتدقيق •

 . األثر البيئي واالجتماعيتقييم •

 .  إدارة النفايات الصلبة•

 .الضجيجقياسات الضجيج ونمذجة •

 .  الكيميائيةالمواد إدارة •

 .LCA))الحياة دورة تقييم •

  (MHRA)وإدارتها المخاطر الصناعية تقييم •

 ونمذجة نوعية الهواءمراقبة نوعية الهواء •
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 مشروع تعزيز العمل التنظيمي والطوعي من قبل الحكومات للتخلص التدريجي من الرصاص في الدهان

  برنامج مع بالشراكة الملكية العلمية الجمعية في األنظف اإلنتاج وحدة قبل من المشروع ذيتنف يتم•

   .للبيئة المتحدة مماأل
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 تعزيز العمل التنظيمي والطوعي من قبل الحكومات للتخلص التدريجي من الرصاص في الدهانأهداف مشروع 
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رفع الوعي 
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جمع 
العينات 

من 
األسواق  
 وتحليلها

دراسة 
المصنعين 

 والتجار

مراجعة 
 التشريعات

تحديد 
األطراف 

ذات 
 العالقة

 النشاط األول 

دراسة الوضع 
 القائم
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سيتم إضافة تجربة 
الشركات  إلى 

بدون ذكر )الدليل 
أسماء الشركات أو 

النسب المئوية 
لمكونات التركيبات 

 (الجديدة

الحصول على 
مالحظات وزارة 
الصحة ومؤسسة 

المواصفات 
على  والمقاييس

 ترجمة الدليل

المصطلحات حتى )
تكون متوافقة 

 (محلًيا

توزيع الدليل على 
الصحة، : وزارات

والبيئة، 
والصناعة 
والتجارة، 
ومؤسسة 

المواصفات 
والمقاييس، 

وغرف الصناعة 
وشركات الدهان 
المشاركة في 

 المشروع 

قراءة الدليل 
بنسخته 

اإلنجليزية 
وترجمته 
 إلى العربية

 إطالق دليل الدعم 
الفني وترجمته إلى 
العربية ومشاركته 
مع بعض الجهات 
 إلثرائه بمالحظاتهم

 الثانيالنشاط 
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 نشر الوعي والتواصل –الثالث النشاط 
 الرابعالنشاط 

الدليل مواءمة 
 لإلطار الوطني

التواصل 
مع 

 السلطات

رسائل 
هاتفية 
 قصيرة

وسائل 
التواصل 
 االجتماعي

ورشة 
 عمل

https://web.facebook.com/leadpaintcampaign/posts/580850166669501?notif_id=1634299832366944&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
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 رقم الشركة الدهان المستهدف نوع الدهان  المراحل المنفذة

إعداد تركيبة جديدة. 

المؤشرات المطلوبة فحص. 

محتوى الرصاص ناجح. 

النصوع أقل من المواصفة. 

 1 (أصفر)دهان طرقات  ألكيدي 

إعداد تركيبة جديدة. 

المؤشرات المطلوبة فحص. 

محتوى الرصاص ناجح. 

اللمعان أقل من المواصفة. 

 2 (أصفر)دهان زياتي  ألكيدي

إعداد تركيبة جديدة. 

تجريبها على معدن سيارة. 

إرسال العينة إلى مختبرات في ألمانيا. 

 مذيبي

 

 (أصفر)دهان سيارات  
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 4 انسحبت من المشروع بسبب إغالقها

 الخامسالنشاط 

 المشاريع التجريبية 
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 االستبدالالمشاكل التي تعترض عملية التخلص أو 

 .  أوارتفاع سعرهامن الرصاص في السوق المحلي الخالية ( الخضابات)األصباغ عدم توفر •

 . لدى بعض الشركات( البشرية)الفنية عدم توفر القدرات •

 .، لدى بعض الشركات(Ball Mills)المطاحن مثل االستبدال، عدم توفر المعدات الالزمة للقيام بعملية •

في  )الجاف الوزن في ( كغم/ملغم 90)من أعلى ال تزال الحدود المسموح بها للرصاص في الدهان •

كغم في /ملغم 90كغم في الوزن الكلي، ولكن سيتم اعتماد حد /ملغم 90هي تم تعديلها المواصفات التي 

 (.الجاف قريًباالوزن 
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 التواصل مع الجهات الوطنية ذات العالقة –السادس النشاط 



 لكما شكرً 
 مع المهندس حسام الكيالنيلمعلومات أكثر، يرجى التواصل 

Husam.kilany@rss.jo 

 www.cp.org.jo 

 رصاص اقل صحة أفضل
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