
ات منع الرصاص يف املواصف
القياسية األردنية 

والورنيشاتللدهاانت 
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وتعملداريوا  مايلاس تقاللذاتعامةمكؤسسةواملقاييساملواصفاتمؤسسةتأ سست•

وزارةمديرايتا حدىاكنتأ نبعدوتعديالته،2000لس نة(22)رمقالقانونمبوجب

.1994ولغاية1972عاممنذوالتجارةالصناعة

املقاييس األردنيةمؤسسة املواصفات و 
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املقاييس األردنيةمؤسسة املواصفات و 

.املتبعةادلوليةللمامرساتوفقا  واملقاييسللمواصفاتوطيننظامتبين•

.ترباتامل واعامتداملطابقةوتقيميواملقاييساملواصفاتجماالتيفالعلميالتطورمواكبة•

للقواعدمطابقةجاتاملنتأ نمنالتأ كدخاللمنللمواطننيالعامةوالسالمةوالبيئيةالصحيةامحلايةتوفري•

.املؤسسةقبلمناملعمتدةالفنية

يفاملنافسةمناتاملنتجهذهمتكنمالمئةأ ردنيةقياس يةمواصفاتابعامتدالوطنيةاملنتجاتجودةضامن•

.الوطينالاقتصاددمعوابلتايلوادلوليةاحملليةال سواق

ـــة  ـؤ سســ ـــون أ هـــداف الــم ــ ـا ـن ــ ــ ــ ــــب الــقــ ـــوجـــ :بــــم
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املقاييس األردنيةمؤسسة املواصفات و 
ـا  ــ ــ ــه ــ ـــة  وفـــروـع ـؤ سســ ـــــات  الــم ـر ـي :مــد ـي

دارة املعرفة• مديرية ا 

دارة اجلودة الشامةل • وحدة ا 

مديرية الشؤون املالية و اال دارية•

مديرية املوارد البرشية•

مديرية الشؤون القانونية•

وحدة الاعالم واالتصال•

وحدة الرقابة ادلاخلية•

قلمي الشامل • فرع ا 

قلمي اجلنوب• فرع ا 

مديرية التقييس •

مديرية املقاييس•

مديرية الرقابة احلدودية•

مديرية التفتيش•

مديرية املصوغات•

مديرية شهادات املطابقة•

دارة املاطر• وحدة ا 

وحدة التحقق والتبليغ وماكحفة التقليد•

وحدة املتربات•
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املقاييس األردنيةمؤسسة املواصفات و 
ــ ــ ـه ــ ــ ــ ـا ت ــ ــ ـــد مــ ـــة وخــ ـؤ سســ ـــام  الــم ــ ــ ـا مــه ــ ــ ــ :ـ

وذكلتطبيقها،ومراقبةيلهاوتعدومراجعهتاواعامتدهاالتقييس يةوالواثئقالفنيةوالقواعدالقياس يةاملواصفاتا صدار1.

.واملطاعميال مصالو والبيطريةالبرشيةوال دويةالصيدالنيةاملنتجاتابس تثناءواملنتجاتاخلدماتمجليع

.تطبيقهعىلواال رشافللقياسوطيننظاموضع2.

أ وعربيةمنظامتوأ  أ خرىدولعنالصادرةالتقييس يةالواثئقأ والقياس يةاملواصفاتأ والفنيةالقواعدتبين3.

قلميية .اال جنلزييةأ والعربيةابللغةصادرةتكونأ نرشيطةدولية،أ وا 

.ومراقبهتاوضبطهاالقياسأ دواتمعايرة4.

.القياسأ دواتملعايرةواملرجعيةالوطنيةالقياسمعايرياعامتد5.

املصوغاتوحفصاملقررةالعياراتحسبواجملوهراتالكرميةوال جحارالمثينةاملعادنمصوغاتجودةمراقبة6.

.ودمغهاواجملوهرات
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املقاييس األردنيةمؤسسة املواصفات و 
ــ ــ ـه ــ ــ ــ ـا ت ــ ــ ـــد مــ ـــة وخــ ـؤ سســ ـــام  الــم ــ ــ ـا مــه ــ ــ ــ :ـ

ال ردنيةاجلودةعالمةفهيامباالقياس يةللمواصفاتاملطابقةشهاداتمنح7.

للمامرساتوفقا  تيشالتف وهيئاتاملطابقةلشهاداتاملاحنةواجلهاتواملعايرةوالاختبارالفحصخمترباتاعامتد8.

.املتبعةادلولية

.لالس تخدامأ منا  كونهمنوالتحققالفنيةللقواعداملنتجمطابقةلضامنال سواقمسحمعلياتتنفيذ9.

أ هدافهاحتقيقمناملؤسسةلمتكنيوذكلالعلميةواملؤسساتاحلكوميةللجهاتاحملليةاال ماكانتمنالاس تفادة10.

.وصالحياهتامبهاهماوالقيام

دارةواملقاييسابملواصفاتيتعلقفاميوتشجيعهاوالبحوثادلراساتدمع11. دوراتوعقداملطابقةوتقيمياجلودةوا 

.اختصاصهاجماالتيفتدريبية
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املقاييس األردنيةمؤسسة املواصفات و 
ــ ــ ـه ــ ــ ــ ـا ت ــ ــ ـــد مــ ـــة وخــ ـؤ سســ ـــام  الــم ــ ــ ـا مــه ــ ــ ــ :ـ

مبااملطابقةبشهاداتبادلاملت الاعرتافبشأ نوادلوليةواال قلمييةوال جنبيةالعربيةواملنظامتالهيئاتمعاالتفاق12.

.لهااملاحنةالهيئاتوكفاءةاملترباتاعامتدوشهاداتاجلودة،عالماتفهيا

املواصفاتجماالتيفملتعاليتوادلوليةواال قلمييةوال جنبيةالعربيةواملنظامتالهيئاتمعوالتنس يقالتعاون13.

لهياوالانتسابوالاعامتد،املطابقةوتقيميواجلودةواملقاييس .مناس با  ذكليكونحيامثا 

أ خرىدولعنادرةالصالواثئقمنغريهاأ والتوصياتأ وال دةلأ والفنيةالقواعدأ والقياس يةاملواصفاتقبول14.

قلمييةعربيةمنظامتوعن أ والعربيةللغةابتصدرأ نرشيطةمناس با ،ذكليكونحيامثواعامتدها،ودوليةوا 

.اال جنلزيية

املنظامتعنأ وسة،املؤس عنالصادرةاملعمتدةالفنيةوالقواعدالقياس يةابملواصفاتاملتعلقةاملطبوعاتنرش15.

.وبيعهاوتوزيعهاال خرىادلولأ ووادلوليةواال قلمييةالعربية
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ـتــــــــقــــــــيـــــيــــــس ــــــة اـل مديــــــرـي

منال خرىالتقييس يةواثئقوالال ردنيةالفنيةوالقواعدال ردنيةالقياس يةاملواصفاتا صدارمسؤوليةالتقييسمديريةتتوىل

والتجاريةلصناعيةاالقطاعاتمثلالعالقةذاتاجلهاتعنممثلنيعضويهتايفتضممتخصصةأ ودامئةفنيةجلانخالل

خدمةتقدميا ىلافة  ا ضوالبيئة،املس هتكلحاميةومجعياتالعالقةذاتاحلكوميةواجلهاتالتعلمييةواملؤسساتواخلدمية

واملقاييساملواصفاتسةمؤس ومتثل.ال ردنيةالفنيةوالقواعدالقياس يةاملواصفاتحولاخلدمةملتلقيالفنيةالاستشارات

.والوطنيةواال قلمييةادلوليةالفنيةاللجانيفال ردن-ال ردنينياخلرباءومبشاركة-ال ردنية
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ـتــــــــقــــــــيـــــيــــــس ــــــة اـل مديــــــرـي

80:واملتخصصةادلامئةالفنيةللجاناللكيالعدد•

:الطالءوموادابدلهاانتالعالقةذاتالفنيةاللجان•

.والورنيشاتادلهاانت:14رمقالفنيةاللجنة.1

.للبيئةالصديقةاال نشائيةاملنتجات:58رمقالفنيةاللجنة.2

ـة ــ ــ ــ ـنــــي ــ ــ ـــان الــــف ــ ــج ــ ــ :الــلــ
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ـتــــــــقــــــــيـــــيــــــس ــــــة اـل مديــــــرـي
ـــنـــة الـــفـــ  ــجــ ــ ــ ــــل الــلــ ــ ـــال عـــــم ــ ــجــ ـــة رمق  ـم ــ ـنــــيــ :  14ــ

مبتطلباتاخلاصةيةالتقييس  والواثئقال ردنيةالفنيةوالقواعدالقياس يةاملواصفاتومراجعةا صدار•

اخلام،املوادفهياامبالعالقةذاتواملنتجاتوالورنيشاتابدلهاانتاخلاصةاملنتجاتاختباروطرق

.والزفتةس يلكونال مثلالرابطةواملوادالبيئةصديقةوالورنيشاتادلهاانتمنتجاتوابس تثناء
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ـــة   ــ ـــنــــيــ ــ ــــجــــنـــة  ا لــــف ــ ا دل هــا نــــا ت و ا لـورنــيشــــا ت:  14ا لــلــ

وزارة البيئة•

وزارة الصحة•

وزارة اإلدارة المحلية•

أمانة عمان الكبرى •

الجمعية العلمية الملكية•

الجامعات األردنية •

غرفة تجارة األردن•

غرفة صناعة األردن•

خبراء فنيون•

ــــس  ا لـــلــجـــنـــــــة  ا لـــفـــن  الس يد أ  حــمــــد نــــصــــر:   ـــيـــــةنــا ئـــب   ر ئـــــي

ــجــــنــــة  ا لــــفــــ  ـر ي. م: نـــيــــةمـــد يـــــر أ عـــــمــــا ل  ا لـــــل شيــام ء  ا ـلجـــا ـب

ـن  ــ ــ ــجــــنـــة الــــف ــ ــ ـــةهــيــكــلــة الــلــ ــ ــ :  ــــي
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ــواعـــد ا ـيـــة و ا لـــق ـاس ــ ــ مـواصــفــــا ت ا لــقـــي ــةا ـل ــ ــ لـــفــنــيــــة ال ردنــي
ـــــنــــ  ـــــــجـــــنـــة ا لــــف :  14يـــــــة  رمق ا لــصـــــا د رة  عن  ا لـــل

77:ال ردنيةالفنيةوالقواعدالقياس يةللمواصفاتاللكيالعدد•

61:ال ردنيةالقياس يةاملواصفاتعدد1.

16:ال ردنيةالفنيةالقواعدعدد.2
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بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت املزنليةالعنارص الثقيةل املسموح نسب حتديد 
ـــ  ـــــــجـــــنـــة ا لــــف :  14ــنــــيـــــــة  رمق ضــمـــــن أ عـــمـــــا ل  ا لـــل

االشتراط القياسي للعناصر الثقيلة المـجـــــال القاعدة الفنية األردنية

ميوموالكادوالزئبقالرصاصمركّباتاستخداميمنع

يةعملفيمباشربشكلوإضافتهاأوليةكمدخلات

:حيثبملوثاتأوكشوائببتواجدهاويسمحالتصنيع،

نسبة٪009,0علىالرصاصمحتوىيزيدلا1)

90)للدهانالمتطايرغيرالمحتوىمنوزنية

للدهانالمتطايرةغيرالكتلةمنكغ/مغ

وزنيةنسبة٪001,0علىالزئبقمحتوىيزيدلا2)

منكغ/مغ10)للدهانالمتطايرغيرالمحتوىمن

(للدهانالمتطايرةغيرالكتلة

نسبة٪01,0منأقلالكادميوممحتوىيكون3)

الكليةالكتلةمنكغ/مغ100)الدهانمنوزنية

(للدهان

الفنيةالقاعدةهذهتختص

بالواجبالاشتراطاتالأردنية

الدهاناتفيتوفرها

أةالمطفالمائيةالمستحلبة

عةاللامونصفاللامعةوشبه

فيتجفالتيواللامعة

اءلطلتستعملوالتيالهواء

والخارجيةالداخليةالأسطح

ةالمعدنيوالأسطحللمباني

اتبالدهانالمجهزةوالخشبية

القاعدة الفنية رقم  

31/2020

:1/2021وتعديلها رقم 

(  الطلاء ) الدهان 

الدهانات -والورنيش 

(الأملشن ) المائية 
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بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت املزنليةالعنارص الثقيةل املسموح نسب حتديد 
ـــ  ـــــــجـــــنـــة ا لــــف :  14ــنــــيـــــــة  رمق ضــمـــــن أ عـــمـــــا ل  ا لـــل

االشتراط القياسي للعناصر الثقيلة المـجـــــال القاعدة الفنية األردنية 

قوالزئبالرصاصمركّباتاستخداميمنع

كلبشوإضافتهاأوليةكمدخلاتوالكادميوم

واجدهابتويسمحالتصنيع،عمليةفيمباشر

:بحيثملوثاتأوكشوائب

٪009,0علىالرصاصمحتوىيزيدلا1)
رالمتطايغيرالمحتوىمنوزنيةنسبة

غيرالكتلةمنكغ/مغ90)للدهان

للدهانالمتطايرة

٪001,0علىالزئبقمحتوىيزيدلا2)
رالمتطايغيرالمحتوىمنوزنيةنسبة

غيرالكتلةمنكغ/مغ10)للدهان

(للدهانالمتطايرة

01,0منأقلالكادميوممحتوىيكون3)

كغ/مغ100)الدهانمنوزنيةنسبة٪

الفنيةالقاعدةهذهتختص

الواجببالاشتراطاتالأردنية

ةالألكيديالدهاناتفيتوفرها

بالهواءتجفالتياللامعة

نهائيةكطبقةوالمستخدمة

أوالأوليةالدهاناتفوقتظهر

امعفوقهماأوالتبطيندهانات

الإسمنتيةالسطوحعلى

ملتشولاوالمعدنيةوالخشبية

نيةالأردالقياسيةالمواصفةهذه

القاعدة الفنية رقم  

244/2010

:1/2021وتعديلها رقم 

-والورنيش ( الطلاء)الدهان 

ة الدهانات الألكيدية اللامع

التي تجف بالهواء للأغراض

العامة
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بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت املزنليةالعنارص الثقيةل املسموح نسب حتديد 
ـــ  ـــــــجـــــنـــة ا لــــف :  14ــنــــيـــــــة  رمق ضــمـــــن أ عـــمـــــا ل  ا لـــل

االشتراط القياسي للعناصر الثقيلة المـجـــــال القاعدة الفنية األردنية 

والزئبقالرصاصمركّباتاستخداميمنع

كلبشوإضافتهاأوليةكمدخلاتوالكادميوم

واجدهابتويسمحالتصنيع،عمليةفيمباشر

:بحيثملوثاتأوكشوائب

٪009,0علىالرصاصمحتوىيزيدلا1)
رالمتطايغيرالمحتوىمنوزنيةنسبة

غيرالكتلةمنكغ/مغ90)للدهان

للدهانالمتطايرة

٪001,0علىالزئبقمحتوىيزيدلا2)
رالمتطايغيرالمحتوىمنوزنيةنسبة

غيرالكتلةمنكغ/مغ10)للدهان

(للدهانالمتطايرة

٪01,0منأقلالكادميوممحتوىيكون3)
منكغ/مغ100)الدهانمنوزنيةنسبة

الفنيةالقاعدةهذهتختص

الواجببالاشتراطاتالأردنية

يةالألكيدالدهاناتفيتوفرها

تجفالتياللامعةنصف

كطقبةوالمسخدمةبالهواء

الدهاناتفوقتظهرنهائية

أوالتبطيندهاناتأوالأولية

السطوحعلىمعافوقهما

دنيةوالمعوالخشبيةالإسمنتية

المواصفةهذهتشملولا

القاعدة الفنية رقم  

1139/2010

:1/2021وتعديلها رقم 

-والورنيش ( الطلاء)الدهان 

الدهانات الألكيدية  نصف

ء اللامعة التي تجف بالهوا

للأغراض العامة
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بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت املزنليةالعنارص الثقيةل املسموح نسب حتديد 
ـــ  ـــــــجـــــنـــة ا لــــف :  14ــنــــيـــــــة  رمق ضــمـــــن أ عـــمـــــا ل  ا لـــل

االشتراط القياسي للعناصر الثقيلة المـجـــــال القاعدة الفنية األردنية 

قوالزئبالرصاصمركّباتاستخداميمنع

كلبشوإضافتهاأوليةكمدخلاتوالكادميوم

واجدهابتويسمحالتصنيع،عمليةفيمباشر

:بحيثملوثاتأوكشوائب

٪009,0علىالرصاصمحتوىيزيدلا1)
رالمتطايغيرالمحتوىمنوزنيةنسبة

غيرالكتلةمنكغ/مغ90)للدهان

للدهانالمتطايرة

٪001,0علىالزئبقمحتوىيزيدلا2)
رالمتطايغيرالمحتوىمنوزنيةنسبة

غيرالكتلةمنكغ/مغ10)للدهان

(للدهانالمتطايرة

٪01,0منأقلالكادميوممحتوىيكون3)
منكغ/مغ100)الدهانمنوزنيةنسبة

الفنيةالقاعدةهذهتختص

الواجببالاشتراطاتالأردنية

المطفأةالدهاناتفيتوفرها

التىالألكيديالأساسذات

الأوليةالدهاناتفوقتدهن

وذلكللقلوياتالمقاومة

فوقاوالأسمنتيةللأسطح

قعللتبالمانعةالبطانةدهانات

ولاالخشبيةللأسطحوذلك

الدهاناتالمواصفةهذهتشمل

القاعدة الفنية رقم  

1035/2010

:1/2021وتعديلها رقم 

-والورنيش ( الطلاء)الدهان 

الدهانات المطفأة ذات 

الأساس الألكيدي للأعمال

الداخلية والخارجية
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بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت املزنليةالعنارص الثقيةل املسموح نسب حتديد 
ـــ  ـــــــجـــــنـــة ا لــــف :  14ــنــــيـــــــة  رمق ضــمـــــن أ عـــمـــــا ل  ا لـــل

االشتراط القياسي للعناصر الثقيلة المـجـــــال القاعدة الفنية األردنية 

والزئبقالرصاصمركّباتاستخداميمنع

كلبشوإضافتهاأوليةكمدخلاتوالكادميوم

اجدهابتوويسمحالتصنيع،عمليةفيمباشر

:بحيثملوثاتأوكشوائب

٪009,0علىالرصاصمحتوىيزيدلا1)
رالمتطايغيرالمحتوىمنوزنيةنسبة

غيرالكتلةمنكغ/مغ90)للدهان

للدهانالمتطايرة

نسبة٪001,0علىالزئبقمحتوىيزيدلا2)

للدهانالمتطايرغيرالمحتوىمنوزنية

المتطايرةغيرالكتلةمنكغ/مغ10)

(للدهان

٪01,0منأقلالكادميوممحتوىيكون3)
منكغ/مغ100)الدهانمنوزنيةنسبة

الفنيةالقاعدةهذهتختص

بالواجبالاشتراطاتالأردنية

نالتبطيدهاناتفيتوفرها

الألكيديالأساسذات

للأخشابالمستخدمة

كطبقةوالخرسانةوالمعادن

لاوالنهائيةللطبقةسابقة

المواصفةهذهتنطبق

علىالأردنيةالقياسية

الجفافسريعةالدهانات

القاعدة الفنية رقم  

1036/2010

:1/2021وتعديلها رقم 

-والورنيش ( الطلاء)الدهان 

دهانات التبطين ذات 

الأساس الألكيدي للأغراض

العامة
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بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت املزنليةالعنارص الثقيةل املسموح نسب حتديد 
ـــ  ـــــــجـــــنـــة ا لــــف :  14ــنــــيـــــــة  رمق ضــمـــــن أ عـــمـــــا ل  ا لـــل

االشتراط القياسي للعناصر الثقيلة المـجـــــال القاعدة الفنية األردنية 

قوالزئبالرصاصمركّباتاستخداميمنع

كلبشوإضافتهاأوليةكمدخلاتوالكادميوم

واجدهابتويسمحالتصنيع،عمليةفيمباشر

:بحيثملوثاتأوكشوائب

٪009,0علىالرصاصمحتوىيزيدلا1)
يرالمتطاغيرالمحتوىمنوزنيةنسبة

غيرالكتلةمنكغ/مغ90)للدهان

للدهانالمتطايرة

٪001,0علىالزئبقمحتوىيزيدلا2)
يرالمتطاغيرالمحتوىمنوزنيةنسبة

غيرالكتلةمنكغ/مغ10)للدهان

(للدهانالمتطايرة

01,0منأقلالكادميوممحتوىيكون3)

كغ/مغ100)الدهانمنوزنيةنسبة٪

الفنيةالقاعدةهذهتختص

الواجببالاشتراطاتالأردنية

النسيجيالدهانفيتوفرها

بالمستحلعلىالمبنيالنافر

الصناعيالراتنجيالمائي

ينهائكطلاءللاستعمالالجاهز

والداخليةالخارجيةللأسطح

.للجدران

القاعدة الفنية رقم  

989/2012

:1/2021وتعديلها رقم 

والورنيش( الطلاء)الدهانات 

الدهان النسيجي النافر -

المبني على المستحلب 

الراتنجي الصناعي
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بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت املزنليةالعنارص الثقيةل املسموح نسب حتديد 
ـــ  ـــــــجـــــنـــة ا لــــف :  14ــنــــيـــــــة  رمق ضــمـــــن أ عـــمـــــا ل  ا لـــل

قيلةاالشتراط القياسي للعناصر الث المـجـــــال القاعدة الفنية األردنية 

الرصاصمركباتاستخداميمنع

إضافةوإضافتهاأوليةكمدخلات

سمحويالتصنيععمليةفيمباشرة

يثبحملوثاتأوكشوائببتواجدها

0,009علىالرصاصمحتوىيزيدلا

غيرالمحتوىمن(كغ/مغ90)٪

كغم/ملغم90)للدهانالمتطاير

(للدهانالمتطايرةغيرالكتلةمن

صالامتصابجهازفحصهيتمعندما

.الذري

اتمتطلبالفنيةالقاعدةهذهتحدد

الطلاءوفحصعيناتأخذوطرق

والمستعملالهواءفييجفالذي

ةبواسطالاعتياديالرشطريقعن

مصممةدافعغازتحويعبوات

رشعبواتأوالغرضهذالتحقيق

العامةللأغراضويستعملعادية

السطوحعلىوالخارجالداخلفي

كيةوالبلاستيوالخشبيةالمعدنية

.مناسبأساسبطلاءالمطلية

933/2022القاعدة الفنية رقم  

(:قيد الإعداد)

ــــ والورنيشات ـ( الطلاء)الدهانات 

الطلاء المستعمل بالرش 

للاستعمالات العامة
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ا اللجنة الفنية ادلولية ثل املؤسسة ال ردن يف مت  ر فهيا، مما خيولها القيام ابل دوا(  p-member)مشاراك  وتعد عضو 

:  التالية

لية للتقييسو هيئة ادلتشارك املؤسسة يف تطوير الاسرتاتيجيات واملواصفات القياس ية الصادرة عن ال •

(ISO ) خاللمن:

الاجامتعات ادلولية الفنية واال دارية املشاركة يف ▪

يت اليت تصدرها اللجنة الفنية و مشاريع التصالتصويت عىل مجيع ▪

.فات القياس ية ادلوليةاجلهة الوحيدة املوةل يف ال ردن، ببيع وتبين املواصابعتبارها ،تقوم املؤسسة•

ISO/TC 35؟ الدولية األردنية في اللجنة الفنية المقاييس هو دور مؤسسة المواصفات وما 
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:عىلالعالقةذاتهاتللج أ ردنينيوممثلنيدولينيخرباءومبشاركةال ردنيةواملقاييساملواصفاتمؤسسةال نتعمل

صداروأ ثرجدوىدراسة حبيثوالورنيشاتادلهاانتمنتجاتمجيعتضمعامةأ ردنيةفنيةقاعدةا 

خمالفةدهانمنتجاتأ يادواس تري تصنيعمنحيدمماالبيانبطاقةومتطلباتوالبيئيةالصحيةابالشرتاطاتختتص

ا املنتجاتهذهمجيعتغطيمواصفاتوجودوعدماملتسارعةالصناعيةالتطوراتظليفخصوص 

ـة   ــ ــ ــ ـنــــي ــ ــ ــجــــنـــة  ا لــــف ــ ــ ــ شــــا ت:  14ا لــل ــي ورن ا دل هــا نــــا ت و ا ـل

ـــة ــ ــ ـــة  ا لـمــــســـتـــقـــبــــلــــيــ ــ :ا لر ؤ يــ



Your 

questions 

are 

welcomed!



Eng. Shaymaa’ AL-Jabery

Shaymaa.alajabery@jsmo.gov.jo

THANK 
YOU


