منع الرصاص يف املواصفات
القياسية األردنية
للدهاانت والورنيشات

مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية

• تأسست مؤسسة املواصفات واملقاييس مكؤسسة عامة ذات اس تقالل مايل واداري وتعمل
مبوجب القانون رمق ( )22لس نة  2000وتعديالته ،بعد أن اكنت احدى مديرايت وزارة
الصناعة والتجارة منذ عام  1972ولغاية .1994
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مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية

أهـــداف الـمــؤ سس ـ ــة بـــمـ ــوج ـ ـ ــب الــق ـ ـ ـ ــا نـ ـ ــون :

• تبين نظام وطين للمواصفات واملقاييس وفقا للمامرسات ادلولية املتبعة.
• مواكبة التطور العلمي يف جماالت املواصفات واملقاييس وتقيمي املطابقة واعامتد املتربات.
• توفري امحلاية الصحية والبيئية والسالمة العامة للمواطنني من خالل التأكد من أن املنتجات مطابقة للقواعد

الفنية املعمتدة من قبل املؤسسة.
• ضامن جودة املنتجات الوطنية ابعامتد مواصفات قياس ية أردنية مالمئة متكن هذه املنتجات من املنافسة يف

السواق احمللية وادلولية وابلتايل دمع الاقتصاد الوطين.
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مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية
مــد يــر يـ ـ ــات الـمــؤ سس ـ ــة وف ــروع ـ ـهـ ـ ــا :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
4

مديرية التقييس
مديرية املقاييس
مديرية الرقابة احلدودية
مديرية التفتيش
مديرية املصوغات
مديرية شهادات املطابقة
وحدة ادارة املاطر
وحدة التحقق والتبليغ وماكحفة التقليد
وحدة املتربات

•
•
•
•
•
•
•
•
•

مديرية ادارة املعرفة
وحدة ادارة اجلودة الشامةل
مديرية الشؤون املالية و االدارية
مديرية املوارد البرشية
مديرية الشؤون القانونية
وحدة الاعالم واالتصال
وحدة الرقابة ادلاخلية
فرع اقلمي الشامل
فرع اقلمي اجلنوب

مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية
مـهـ ـ ـ ــام الـمــؤ سس ـ ــة وخ ـ ــد م ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــا :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
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اصدار املواصفات القياس ية والقواعد الفنية والواثئق التقييس ية واعامتدها ومراجعهتا وتعديلها ومراقبة تطبيقها ،وذكل
مجليع اخلدمات واملنتجات ابس تثناء املنتجات الصيدالنية والدوية البرشية والبيطرية والمصال واملطاعمي.
وضع نظام وطين للقياس واالرشاف عىل تطبيقه.
تبين القواعد الفنية أو املواصفات القياس ية أو الواثئق التقييس ية الصادرة عن دول أخرى أو منظامت عربية أو
اقلميية أو دولية ،رشيطة أن تكون صادرة ابللغة العربية أو االجنلزيية.
معايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبهتا.
اعامتد معايري القياس الوطنية واملرجعية ملعايرة أدوات القياس.
مراقبة جودة مصوغات املعادن المثينة والجحار الكرمية واجملوهرات حسب العيارات املقررة وحفص املصوغات
واجملوهرات ودمغها.

مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية
مـهـ ـ ـ ــام الـمــؤ سس ـ ــة وخ ـ ــد م ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــا :

.7
.8
.9
.10
.11
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منح شهادات املطابقة للمواصفات القياس ية مبا فهيا عالمة اجلودة الردنية
اعامتد خمتربات الفحص والاختبار واملعايرة واجلهات املاحنة لشهادات املطابقة وهيئات التفتيش وفقا للمامرسات
ادلولية املتبعة.
تنفيذ معليات مسح السواق لضامن مطابقة املنتج للقواعد الفنية والتحقق من كونه أمنا لالس تخدام.
الاس تفادة من االماكانت احمللية للجهات احلكومية واملؤسسات العلمية وذكل لمتكني املؤسسة من حتقيق أهدافها
والقيام مبهاهما وصالحياهتا.
دمع ادلراسات والبحوث وتشجيعها فامي يتعلق ابملواصفات واملقاييس وادارة اجلودة وتقيمي املطابقة وعقد دورات
تدريبية يف جماالت اختصاصها.

مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية
مـهـ ـ ـ ــام الـمــؤ سس ـ ــة وخ ـ ــد م ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــا :

.12
.13
.14

.15
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االتفاق مع الهيئات واملنظامت العربية والجنبية واالقلميية وادلولية بشأن الاعرتاف املتبادل بشهادات املطابقة مبا
فهيا عالمات اجلودة ،وشهادات اعامتد املتربات وكفاءة الهيئات املاحنة لها.
التعاون والتنس يق مع الهيئات واملنظامت العربية والجنبية واالقلميية وادلولية اليت تعمل يف جماالت املواصفات
واملقاييس واجلودة وتقيمي املطابقة والاعامتد ،والانتساب الهيا حيامث يكون ذكل مناس با.
قبول املواصفات القياس ية أو القواعد الفنية أو الدةل أو التوصيات أو غريها من الواثئق الصادرة عن دول أخرى
وعن منظامت عربية واقلميية ودولية واعامتدها ،حيامث يكون ذكل مناس با ،رشيطة أن تصدر ابللغة العربية أو
االجنلزيية.
نرش املطبوعات املتعلقة ابملواصفات القياس ية والقواعد الفنية املعمتدة الصادرة عن املؤسسة ،أو عن املنظامت
العربية واالقلميية وادلولية أو ادلول الخرى وتوزيعها وبيعها.

مدي ـ ـري ـ ــة الـتـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـيـ ــس

تتوىل مديرية التقييس مسؤولية اصدار املواصفات القياس ية الردنية والقواعد الفنية الردنية والواثئق التقييس ية الخرى من

خالل جلان فنية دامئة أو متخصصة تضم يف عضويهتا ممثلني عن اجلهات ذات العالقة مثل القطاعات الصناعية والتجارية
واخلدمية واملؤسسات التعلميية واجلهات احلكومية ذات العالقة ومجعيات حامية املس هتكل والبيئة ،اضافة اىل تقدمي خدمة
الاستشارات الفنية ملتلقي اخلدمة حول املواصفات القياس ية والقواعد الفنية الردنية .ومتثل مؤسسة املواصفات واملقاييس
الردنية  -ومبشاركة اخلرباء الردنيني  -الردن يف اللجان الفنية ادلولية واالقلميية والوطنية.
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مدي ـ ـري ـ ــة الـتـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـيـ ــس

الــل ـ ـ ـ ـج ـ ــان الـــف ـ ـ ـنــــي ـ ـ ــة:

• العدد اللكي للجان الفنية ادلامئة واملتخصصة80 :
• اللجان الفنية ذات العالقة ابدلهاانت ومواد الطالء:
 .1اللجنة الفنية رمق  :14ادلهاانت والورنيشات.
 .2اللجنة الفنية رمق  :58املنتجات االنشائية الصديقة للبيئة.

9

مدي ـ ـري ـ ــة الـتـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـيـ ــس

مـ ـج ـ ـ ــال عــــم ـ ـ ــل الــل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـنـــة الـــف ــ ـنــــي ـ ـ ــة رمق :14

• اصدار ومراجعة املواصفات القياس ية والقواعد الفنية الردنية والواثئق التقييس ية اخلاصة مبتطلبات
وطرق اختبار املنتجات اخلاصة ابدلهاانت والورنيشات واملنتجات ذات العالقة مبا فهيا املواد اخلام،
وابس تثناء منتجات ادلهاانت والورنيشات صديقة البيئة واملواد الرابطة مثل الس يلكون والزفتة.
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ا لــل ـ ـ ـ ـجــــنـــة ا لـــف ـ ـ ـنــــي ـ ـ ــة  : 14ا دل هــا نــــا ت و ا لـورنـيـشــــا ت
نــا ئـــب ر ئــــيـــس ا لـــلـجـــنــــة ا لـــفـــنـــيـــة :السيد أ حــمــــد نــصـــر
مـــد يـــر أعـــمــــا ل ا لــــلــجــــنــــة ا لــــفــــنـــيــــة :م .شيــام ء ا لـجـــا بــر ي

هــيــكــلــة الــل ـ ـ ـ ـجــــنـــة الـــفـ ـ ــنــــي ـ ـ ــة:
• وزارة البيئة
• وزارة الصحة
• وزارة اإلدارة المحلية
• أمانة عمان الكبرى
• الجمعية العلمية الملكية
• الجامعات األردنية
• غرفة تجارة األردن
• غرفة صناعة األردن
• خبراء فنيون
11

ا لـمـواصــفــــا ت ا لــقـــي ـ ــاسـيـــة و ا لــقـ ـواعـــد ا لـــفــنــيــــة الردنــيـ ـ ــة
ا لـصـــا د رة عن ا لــلــــجـــنـــة ا لـــفـــنــــيــــة رمق :14

• العدد اللكي للمواصفات القياس ية والقواعد الفنية الردنية 77 :
 .1عدد املواصفات القياس ية الردنية 61 :
 .2عدد القواعد الفنية الردنية16 :
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حتديد نسب العنارص الثقيةل املسموح بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت امل لزنية
ضــمـــن أعـــمـــا ل ا لــلــــجـــنـــة ا لـــفـــنــــيــــة رمق :14

القاعدة الفنية األردنية
القاعدة الفنية رقم
31/2020

وتعديلها رقم :1/2021
الدهان ( الطلاء )
والورنيش  -الدهانات
المائية ( الأملشن )
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االشتراط القياسي للعناصر الثقيلة

المـجـــــال

تختص هذه القاعدة الفنية يمنع استخدام مركّبات الرصاص والزئبق والكادميوم
كمدخلات أولية وإضافتها بشكل مباشر في عملية
الأردنية بالاشتراطات الواجب التصنيع ،ويسمح بتواجدها كشوائب أو ملوثات بحيث:

توفرها

في

الدهانات

 (1لا يزيد محتوى الرصاص على  ٪ 0,009نسبة
المستحلبة المائية المطفأة
وزنية من المحتوى غير المتطاير للدهان (90
مغ/كغ من الكتلة غير المتطايرة للدهان
وشبه اللامعة ونصف اللامعة
 (2لا يزيد محتوى الزئبق على  ٪ 0,001نسبة وزنية
واللامعة التي تجف في
من المحتوى غير المتطاير للدهان ( 10مغ/كغ من
الكتلة غير المتطايرة للدهان)
الهواء والتي تستعمل لطلاء
 (3يكون محتوى الكادميوم أقل من  ٪ 0,01نسبة
الأسطح الداخلية والخارجية
وزنية من الدهان ( 100مغ/كغ من الكتلة الكلية
للمباني والأسطح المعدنية
للدهان)

والخشبية المجهزة بالدهانات

حتديد نسب العنارص الثقيةل املسموح بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت امل لزنية
ضــمـــن أعـــمـــا ل ا لــلــــجـــنـــة ا لـــفـــنــــيــــة رمق :14

القاعدة الفنية األردنية
القاعدة الفنية رقم
244/2010
وتعديلها رقم :1/2021

المـجـــــال

تختص هذه القاعدة الفنية يمنع استخدام مركّبات الرصاص والزئبق
والكادميوم كمدخلات أولية وإضافتها بشكل
الأردنية بالاشتراطات الواجب مباشر في عملية التصنيع ،ويسمح بتواجدها
توفرها في الدهانات الألكيدية كشوائب أو ملوثات بحيث:
اللامعة

الدهان (الطلاء) والورنيش -

الدهانات الألكيدية اللامعة
التي تجف بالهواء للأغراض
العامة
14

االشتراط القياسي للعناصر الثقيلة

التي

تجف

بالهواء  (1لا يزيد محتوى الرصاص على ٪ 0,009

نسبة وزنية من المحتوى غير المتطاير
والمستخدمة كطبقة نهائية
للدهان ( 90مغ/كغ من الكتلة غير
تظهر فوق الدهانات الأولية أو
المتطايرة للدهان
دهانات التبطين أو فوقهما معا  (2لا يزيد محتوى الزئبق على ٪ 0,001
نسبة وزنية من المحتوى غير المتطاير
الإسمنتية
السطوح
على
للدهان ( 10مغ/كغ من الكتلة غير
المتطايرة للدهان)
والخشبية والمعدنية ولا تشمل
هذه المواصفة القياسية الأردنية  (3يكون محتوى الكادميوم أقل من 0,01

حتديد نسب العنارص الثقيةل املسموح بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت امل لزنية
ضــمـــن أعـــمـــا ل ا لــلــــجـــنـــة ا لـــفـــنــــيــــة رمق :14

القاعدة الفنية األردنية
القاعدة الفنية رقم
1139/2010
وتعديلها رقم :1/2021

المـجـــــال

تختص هذه القاعدة الفنية يمنع استخدام مركّبات الرصاص والزئبق
والكادميوم كمدخلات أولية وإضافتها بشكل
الأردنية بالاشتراطات الواجب مباشر في عملية التصنيع ،ويسمح بتواجدها
توفرها في الدهانات الألكيدية كشوائب أو ملوثات بحيث:
نصف

الدهان (الطلاء) والورنيش -

الدهانات الألكيدية نصف
اللامعة التي تجف بالهواء
للأغراض العامة
15
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اللامعة

التي

تجف  (1لا يزيد محتوى الرصاص على ٪ 0,009

نسبة وزنية من المحتوى غير المتطاير
بالهواء والمسخدمة كطقبة
للدهان ( 90مغ/كغ من الكتلة غير
نهائية تظهر فوق الدهانات
المتطايرة للدهان
الأولية أو دهانات التبطين أو  (2لا يزيد محتوى الزئبق على ٪ 0,001
نسبة وزنية من المحتوى غير المتطاير
فوقهما معا على السطوح
للدهان ( 10مغ/كغ من الكتلة غير
المتطايرة للدهان)
الإسمنتية والخشبية والمعدنية
ولا تشمل هذه المواصفة  (3يكون محتوى الكادميوم أقل من ٪ 0,01

حتديد نسب العنارص الثقيةل املسموح بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت امل لزنية
ضــمـــن أعـــمـــا ل ا لــلــــجـــنـــة ا لـــفـــنــــيــــة رمق :14

القاعدة الفنية األردنية
القاعدة الفنية رقم
1035/2010
وتعديلها رقم :1/2021

المـجـــــال

االشتراط القياسي للعناصر الثقيلة

تختص هذه القاعدة الفنية يمنع استخدام مركّبات الرصاص والزئبق
والكادميوم كمدخلات أولية وإضافتها بشكل
الأردنية بالاشتراطات الواجب مباشر في عملية التصنيع ،ويسمح بتواجدها
توفرها في الدهانات المطفأة كشوائب أو ملوثات بحيث:

ذات الأساس الألكيدي التى  (1لا يزيد محتوى الرصاص على ٪ 0,009

الدهان (الطلاء) والورنيش -

الدهانات المطفأة ذات
الأساس الألكيدي للأعمال
الداخلية والخارجية
16

نسبة وزنية من المحتوى غير المتطاير
تدهن فوق الدهانات الأولية
للدهان ( 90مغ/كغ من الكتلة غير
وذلك
للقلويات
المقاومة
المتطايرة للدهان
للأسطح الأسمنتية او فوق  (2لا يزيد محتوى الزئبق على ٪ 0,001
نسبة وزنية من المحتوى غير المتطاير
دهانات البطانة المانعة للتبقع
للدهان ( 10مغ/كغ من الكتلة غير
المتطايرة للدهان)
وذلك للأسطح الخشبية ولا
تشمل هذه المواصفة الدهانات  (3يكون محتوى الكادميوم أقل من ٪ 0,01

حتديد نسب العنارص الثقيةل املسموح بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت امل لزنية
ضــمـــن أعـــمـــا ل ا لــلــــجـــنـــة ا لـــفـــنــــيــــة رمق :14

القاعدة الفنية األردنية
القاعدة الفنية رقم
1036/2010
وتعديلها رقم :1/2021

المـجـــــال

تختص هذه القاعدة الفنية يمنع استخدام مركّبات الرصاص والزئبق
والكادميوم كمدخلات أولية وإضافتها بشكل
الأردنية بالاشتراطات الواجب مباشر في عملية التصنيع ،ويسمح بتواجدها
توفرها في دهانات التبطين كشوائب أو ملوثات بحيث:
ذات

الدهان (الطلاء) والورنيش -

دهانات التبطين ذات
الأساس الألكيدي للأغراض
العامة
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االشتراط القياسي للعناصر الثقيلة

الأساس

الألكيدي  (1لا يزيد محتوى الرصاص على ٪ 0,009

نسبة وزنية من المحتوى غير المتطاير
للأخشاب
المستخدمة
للدهان ( 90مغ/كغ من الكتلة غير
والمعادن والخرسانة كطبقة
المتطايرة للدهان
سابقة للطبقة النهائية ولا  (2لا يزيد محتوى الزئبق على  ٪ 0,001نسبة
وزنية من المحتوى غير المتطاير للدهان
المواصفة
هذه
تنطبق
( 10مغ/كغ من الكتلة غير المتطايرة
للدهان)
على
الأردنية
القياسية
الدهانات سريعة الجفاف  (3يكون محتوى الكادميوم أقل من ٪ 0,01

حتديد نسب العنارص الثقيةل املسموح بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت امل لزنية
ضــمـــن أعـــمـــا ل ا لــلــــجـــنـــة ا لـــفـــنــــيــــة رمق :14

القاعدة الفنية األردنية
القاعدة الفنية رقم
989/2012
وتعديلها رقم :1/2021

المـجـــــال

االشتراط القياسي للعناصر الثقيلة

تختص هذه القاعدة الفنية يمنع استخدام مركّبات الرصاص والزئبق
والكادميوم كمدخلات أولية وإضافتها بشكل
الأردنية بالاشتراطات الواجب مباشر في عملية التصنيع ،ويسمح بتواجدها
توفرها في الدهان النسيجي كشوائب أو ملوثات بحيث:

النافر المبني على المستحلب  (1لا يزيد محتوى الرصاص على ٪ 0,009

الدهانات (الطلاء) والورنيش

 الدهان النسيجي النافرالمبني على المستحلب
الراتنجي الصناعي
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نسبة وزنية من المحتوى غير المتطاير
الصناعي
الراتنجي
المائي
للدهان ( 90مغ/كغ من الكتلة غير
الجاهز للاستعمال كطلاء نهائي
المتطايرة للدهان
للأسطح الخارجية والداخلية  (2لا يزيد محتوى الزئبق على ٪ 0,001
نسبة وزنية من المحتوى غير المتطاير
للجدران.
للدهان ( 10مغ/كغ من الكتلة غير
المتطايرة للدهان)
 (3يكون محتوى الكادميوم أقل من 0,01

حتديد نسب العنارص الثقيةل املسموح بتواجدها كشوائب يف ادلهاانت امل لزنية
ضــمـــن أعـــمـــا ل ا لــلــــجـــنـــة ا لـــفـــنــــيــــة رمق :14

القاعدة الفنية األردنية

االشتراط القياسي للعناصر الث قيلة

المـجـــــال

القاعدة الفنية رقم 933/2022

تحدد هذه القاعدة الفنية متطلبات يمنع استخدام مركبات الرصاص

(قيد الإعداد):

وطرق أخذ عينات وفحص الطلاء كمدخلات أولية وإضافتها إضافة

الدهانات (الطلاء) والورنيشات ـــــ

الذي يجف في الهواء والمستعمل مباشرة في عملية التصنيع ويسمح

الطلاء المستعمل بالرش

عن طريق الرش الاعتيادي بواسطة بتواجدها كشوائب أو ملوثات بحيث

للاستعمالات العامة

عبوات تحوي غاز دافع مصممة لا يزيد محتوى الرصاص على 0,009

لتحقيق هذا الغرض أو عبوات رش  90( ٪مغ/كغ) من المحتوى غير
عادية ويستعمل للأغراض العامة المتطاير للدهان ( 90ملغم/كغم
في الداخل والخارج على السطوح من الكتلة غير المتطايرة للدهان)
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المعدنية

والخشبية

والبلاستيكية عندما يتم فحصه بجهاز الامتصاص

المطلية بطلاء أساس مناسب.

الذري.

ما هو دور مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية في اللجنة الفنية الدولية ISO/TC 35؟
متثل املؤسسة الردن يف اللجنة الفنية ادلولية وتعد عضوا مشاراك (  )p-memberفهيا ،مما خيولها القيام ابلدوار
التالية:
• تشارك املؤسسة يف تطوير الاسرتاتيجيات واملواصفات القياس ية الصادرة عن الهيئة ادلولية للتقييس
( )ISOمن خالل:
▪ املشاركة يف الاجامتعات ادلولية الفنية واالدارية
▪ التصويت عىل مجيع مشاريع التصويت اليت تصدرها اللجنة الفنية
• تقوم املؤسسة ،ابعتبارها اجلهة الوحيدة املوةل يف الردن ،ببيع وتبين املواصفات القياس ية ادلولية.
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ا لــل ـ ـ ـ ـجــــنـــة ا لـــف ـ ـ ـنــــي ـ ـ ــة  : 14ا دل هــا نــــا ت و ا لـورنـيـشــــا ت
ا لر ؤ ي ـ ـ ــة ا لـمــــســـتـــقـــبــــلــــي ـ ـ ـ ــة:

تعمل الن مؤسسة املواصفات واملقاييس الردنية ومبشاركة خرباء دوليني وممثلني أردنيني للجهات ذات العالقة عىل:
دراسة جدوى وأثر اصدار قاعدة فنية أردنية عامة تضم مجيع منتجات ادلهاانت والورنيشات حبيث

ختتص ابالشرتاطات الصحية والبيئية ومتطلبات بطاقة البيان مما حيد من تصنيع واس ترياد أي منتجات دهان خمالفة
خصوصا يف ظل التطورات الصناعية املتسارعة وعدم وجود مواصفات تغطي مجيع هذه املنتجات
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Your
questions
are
welcomed!

THANK
YOU
Eng. Shaymaa’ AL-Jabery
Shaymaa.alajabery@jsmo.gov.jo

