
   
 

 
   

 

 
 

 
  

  
 

 
) ١( و التعلیمـات المعدلـة لهـا  ٢٠١٦) لعـام ٦(رقـم تسمى هذه التعلیمات تعلیمات "استخدام رمز وشـعار نظـام االعتمـاد األردنـي" 

، وتلغــي هــذه التعلیمــات أي تعلیمــات ســابقة تتعــارض مــع مضــمونها وتصــبح ســاریة المفعــول بعــد مــرور  ٢٠١٧ لعــام
  الجریدة الرسمیة.ثالثین یومًا من تاریخ نشرها في 

 
  الباب األول 
  التعریفات

 

              

  
 ) وتعدیالته.٢٠٠٠) للعام (٢٢القانون: قانون المواصفات والمقاییس رقم ( ١-٢
 ١األردني: هو الشعار الذي تستخدمه وحدة االعتماد للتعریف بنفسها، والموضح في الشكل رقم ( شعار نظام االعتماد ٢-٢

  
  

  )١شكل رقم (
 

هو الرمز الذي تصدره وحدة االعتماد لیتم استخدامه من قبل جهات تقییم المطابقة للداللة  :رمز نظام االعتماد األردني ٣-٢
 .)٣-١-٥( د) بن٢على اعتمادها، والموضح في الشكل رقم (
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  الباب الثاني
  المجال
  

    ):٣المادة (
تطبق هذه التعلیمات من قبل جهات تقییم المطابقة المعتمدة حسب نظام االعتماد األردني في األردن وخارجه وتشمل  ١-٣

رة والمختبرات الطبیة وجهات منح شهادات المطابقة وجهات التفتیش والمشار إلیها فیما بعد بكلمة "جهة/ مختبرات الفحص والمعای
 ".جهات تقییم المطابقة

یقتصر استخدام شعار نظام االعتماد األردني على وحدة االعتماد، وال یجوز استخدامه من قبل العاملین في الوحدة أو  ٢-٣
 رة أو أیة منشورات تشیر إلى عمل الوحدة إال بإذن رسمي من وحدة االعتماد.في اإلعالنات أو المقاالت المنشو 

تشجع وحدة االعتماد جهات تقییم المطابقة المعتمدة على استخدام رمز نظام االعتماد األردني والمشار إلیه فیما بعد  ٣-٣
یام بنشاطات تقییم المطابقة المحددة في مجال بكلمة "الرمز"؛ وذلك كتأكید على اعترافها بكفاءة جهة تقییم المطابقة المعتمدة للق

 االعتماد لكل من یستخدم التقاریر/ الشهادات التي تحمل هذا الرمز. 
 

 
 

 
  اســتخدامه إن اسـتخدام الرمــز إجبـاري لجهــات تقیــیم المطابقـة حــال اعتمادهــا لفحـص/ نشــاط واحـد علــى األقــل، وفـي حــال

یجـــب االلتـــزام بالمتطلبـــات الـــواردة فـــي هـــذه التعلیمـــات، وأن أي مخالفـــة فـــي االلتـــزام بهـــا یترتـــب علیـــه وقـــف أو ســـحب 
االعتماد. 

 

 
 

 طریقة عرض الرمز  
  ات تقییم المطابقة المعتمدة بنسخة إلكترونیة من الرمز من قبل وحدة االعتماد حال اعتمادها. یتم تزوید جه  ١-١-٥

    :JAS-S02-a  
       



   
 

 
   

 

 
 

 
  

  
 

ي األصـل وحسـب شـهادة یستخدم الرمز من قبـل جهـات تقیـیم المطابقـة المعتمـدة تحـت نفـس االسـم الـذي اعتمـدت علیـه فـ  ٢-١-٥
االعتمـــاد. وفـــي حـــال تغییـــر اســـم جهـــة تقیـــیم المطابقـــة یوقـــف اســـتخدام الرمـــز وعلـــى جهـــة تقیـــیم المطابقـــة إبـــالغ وحـــدة 

  االعتماد التخاذ االجراءات الالزمة. 
سـیتم إرســالها  ) وحسـب النســخة اإللكترونیـة التــي٢یـتم اســتخدام الرمـز بالشــكل والحجـم واأللــوان المحـددة فــي الشـكل رقــم (  ٣-١-٥

لجهــة تقیــیم المطابقــة مــن قبــل الوحــدة. یمكــن لجهــة تقیــیم المطابقــة المعتمــدة تصــغیر أو تكبیــر حجــم الرمــز عــن الحجــم 
األصلي المرفق إن دعت الحاجة لذلك شریطة أن یحافظ على نفس النسبة بین الطول والعرض للحجم األصلي. 

 

 

 
 

  
 

  )٢شكل رقم (
 

 مم بأي حال من األحوال.٢٠ال یقل طول الرمز (بدون رقم الشهادة) عن (یجب ان (  
استخدام الرمـز جنبـًا إلـى جنـب مـع رقـم شـهادة االعتمـاد الخاصـة بجهـة تقیـیم المطابقـة المعتمـدة ویوضـع الـرقم تحـت یجب  ٥-١-٥

  الرمز مباشرة.
 JASأو  JAS Med– XYZأو  JAS Test – XYZالمعتمد د الخاصة بجهة تقییم المطابقة مثال: إذا كان رقم شهادة االعتما

Cert.- XYZ أوJAS Insp.- XYZ :یوضع الرقم تحت الرمز مباشرة كما یلي ، 
 

 
 
  

      

  )٣شكل رقم (
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  یجب وضع الرمز في أعلى الصفحة وبالشكل والحجم المحددین أعاله، بطریقة واضحة وبعیدًا عن أي رمز آخر.  ١-١-٥
بقة لختم األوراق الخاصة به؛ بألوان أو بدون ألوان، شریطة یمكن استخدام الرمز كختم ُمعد من قبل جهة تقییم المطا ٢-١-٥

  مراعاة المتطلبات الواردة في هذه التعلیمات.
یمنح الرمز فقط للجهات المعتمدة، والیحق لها في أي حال تخویل زبائنها أو المتعاقدین معها من الباطن أو أي طرف  ٣-١-٥

 ثالث باستخدام الرمز.
  
   
یجب على جهة تقییم المطابقة المعتمدة وضع الرمز على تقاریر الفحص أو شهادات المعایرة أو شهادات المطابقة أو   ١- ٢- ٥

و التفتیش المعتمدة والمحددة في مجال تقاریر/ شهادات التفتیش التي تذكر نتائج الفحوصات أو عملیات المعایرة أو المطابقة أ
االعتماد والموقعة من األشخاص المخولین بالتوقیع المحددین في مجال اعتماد جهة تقییم المطابقة الملحق بشهادة االعتماد كما 

  صدر عن وحدة االعتماد.
ات المطابقة أو تقاریر/ شهادات یمكن لجهة تقییم المطابقة المعتمدة إصدار تقاریر فحص أو شهادات معایرة أو شهاد  ٢- ٢- ٥

التفتیش تحمل الرمز وتشمل نتائج فحوصات أوعملیات معایرة أو مطابقة أو تفتیش معتمدة وغیر معتمدة شریطة تمییز نتائج 
  الفحوصات أو عملیات المعایرة أو المطابقة أو التفتیش غیر المعتمدة بوضوح وبدون أي لبس.

لمعایرة أو شهادات المطابقة أو تقاریر/ شهادات التفتیش المتعاقد علیها من الباطن مع نتائج الفحوصات أو عملیات ا  ٣- ٢- ٥
  جهات أخرى:

إذا قامت جهة تقییم المطابقة المعتمدة بإصدار تقاریر فحص أو شهادات معایرة أو شهادات مطابقة أو تقاریر/ شهادات تفتیش 
أخرى متعاقد علیها من الباطن ضمن مجال اعتماده فیجب تمییز ذلك  تحتوي على نتائج تم إجراؤها من قبل جهات تقییم مطابقة

بوضوح في التقریر/ الشهادة 
  

في حالة كتابة أي رأي أو اقتباس أو تفسیر لنتائج الفحص أو المعایرة أو نشاطات منح شهادات المطابقة الناتجة عن تحریات 
ریر أو الشهادات الصادرة عن جهة تقییم المطابقة المعتمدة والتي تحمل الرمز؛ ولكنها لیست جزءًا من المجال ودراسات؛ على التقا

المعتمد، یجب على جهة تقییم المطابقة المعتمدة اإلشارة وبوضوح إلى أن هذه اآلراء هي خارج نطاق مجال االعتماد. ویجب 
االعتماد على ورقة منفصلة، وال تعتبر جزءًا من التقریر/ الشهادة، وال تحمل رمز  التعبیر عن اآلراء والتفسیرات الخارجة عن مجال

  االعتماد أو أیة إشارة إلیه.
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) أو لنفس المجال ومتعددة االعتماد استخدام رمز یمكن لجهات تقییم المطابقة المعتمدة لعدة مجاالت (فحص، معایرة....  ٥- ٢- ٥

  ) شریطة مراعاة المتطلبات الواردة في هذه التعلیمات:٤االعتماد بالطرق الموضحة في الشكل رقم (
 

  
 أو

      
  أو

  
Test – 00X 
Cert – 00Y 
Insp – 00Z 

 

 Insp – 00Z  Cert – 00Y  Test – 00X   Test – 00X  

  
      

  
  

           Cert – 00Y  
  

  
      

 
  

           Insp – 00Z  
 )٤شكل رقم (

 
 

 
 

 
 یحق لجهة تقییم المطابقة المعتمدة استخدام نـص مرجعـي علـى تقـاریر الفحـص أو شـهادات المعـایرة أو شـهادات المطابقـة

أو تقاریر/ شهادات التفتـیش التـي تـذكر نتـائج الفحوصـات أو عملیـات المعـایرة أو المطابقـة أو التفتـیش المعتمـدة والمحـددة 
  في مجال االعتماد، كالتالي:

  )، لمجال الفحوصات التالیة:...".JAS Test – xyz"جهة تقییم المطابقة حاصلة على شهادة االعتماد التي تحمل الرقم (
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 على جهة تقییم المطابقة المعتمدة عدم إساءة استخدام الرمز في المواد الدعائیة والتقاریر والشهادات. ویحق لهذه الجهـات

طلبــات اســتخدام الرمــز فــي أي مــادة دعائیــة، شــریطة أن تشــیر ولــو جزئیــًا إلــى نشــاطاتها المعتمــدة، مــع مراعــاة جمیــع المت
الــواردة فــي هــذه التعلیمــات. كمــا یســـمح لهــا تضــمین عبــارات متعلقــة باعتمادهــا فـــي المــواد الدعائیــة واإلعالنیــة بمــا فیهـــا 
البروشورات أو تقاریر العمل أو المواد الفنیة المطبوعـة أو الموقـع اإللكترونـي أو مقترحـات العمـل والخاصـة بآلیـة اإلعـالن 

االعتمـــاد المســـبقة علـــى اإلعـــالن أو اصـــدار التقریـــر/ الشـــهادة قبـــل اســـتخدام الرمـــز شـــریطة الحصـــول علـــى موافقـــة وحـــدة 
) وأي ورق مراسـالت صـادرة عـن جهـة Business Cardsرسـمیًا. وُیمنـع وضـع الرمـز علـى بطاقـات العمـل الشخصـیة (

  تقییم المطابقة المعتمدة.
شهادات المطابقة أو تقاریر/ شهادات التفتیش الصادرة یجب أن ال یكون هناك في تقاریر الفحص أو شهادات المعایرة أو   ٢-٧

أو أي ملحقـــات أو مـــواد أخـــرى أیـــة اشـــارة تتضـــمن أو تقـــود مســـتخدم النتـــائج أو أي طـــرف آخـــر إلـــى االعتقـــاد بـــأن هـــذه 
  النشاطات معتمدة عندما ال تكون كذلك.

بـة أو مطبوعـة بطریقـة تشـیر إلـى أن المنتجـات على جهـة تقیـیم المطابقـة المعتمـدة عـدم اسـتخدام الرمـز فـي أیـة مـادة مكتو   ٣-٧
التـي تــم فحصـها معتمــدة. كمـا یجــب التأكیـد علــى أن الرمـز ال یعنــي اعتـراف وحــدة االعتمـاد بالمطابقــة للمنـتج أو الموافقــة 

  علیه.
 
 

 
لمنتج الذي تم فحصه من قبلهـا كإشـارة إلـى أنـه اعتـراف یجب على جهة تقییم المطابقة المعتمدة عدم عرض الرمز على ا

بالمطابقة للمنتج. 
 في حال كانت جهة تقییم المطابقـة حاصـلة علـى شـهادة مطابقـة مـن جهـة مانحـة لشـهادات المطابقـة باإلضـافة إلـى كونهـا

  لمعتمــــــــدة.معتمــــــــدة، فإنــــــــه ال یســــــــمح بوضــــــــع رمــــــــز الجهــــــــة المانحــــــــة لشــــــــهادات المطابقــــــــة علــــــــى تقــــــــاریر الخــــــــدمات ا
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في حال كانت جهة تقییم المطابقة غیر معتمدة وحاصلة على شهادة مطابقة لألنظمة من جهـة مانحـة لشـهادات المطابقـة   ٣-٨

صــور فــي نشــاطات الجهــة المانحــة لشــهادات المطابقــة معتمــدة مــن قبــل وحــدة االعتمــاد، فــإن اســتخدام رمــز االعتمــاد مح
  المعتمدة، ویوضع على شهادة المطابقة جنبًا إلى جنب مع رمز الجهة المانحة لشهادات المطابقة.

یجــب علــى جهــة تقیــیم المطابقــة عــدم اســتخدام الرمــز كداللــة علــى أن وحــدة االعتمــاد تتحمــل صــحة نتــائج الفحوصــات أو   ٤-٨
مـنح المطابقـة أو التفتـیش المعتمـدة أو أي تفسـیر للنتـائج أو كموافقـة مـن الوحـدة علـى مطابقـة المنـتج  المعایرة أو نشـاطات

  الذي تم فحصه من قبل جهة تقییم المطابقة المعتمدة.
اد في حال قیام جهة تقییم المطابقة المعتمدة بالترویج العتمادها، فإن على هذه الجهة إبـراز أو اإلشـارة إلـى مجـال االعتمـ  ٥-٨

الــذي یفّصــل النشــاطات المعتمــدة والــذي یكــون ملحقــًا بشــهادة االعتمــاد. وتســتخدم شــهادة االعتمــاد ألغــراض العــرض فقــط 
  بشرط إرفاق مجال االعتماد.

  یحق لمختبرات المعایرة المعتمدة استخدام رمز االعتماد على بطاقة المعایرة لألجهزة المعایرة ضمن مجال االعتماد فقط.  ٦-٨
 
 یمكن لجهة تقییم المطابقة المعتمدة استخدام الرمز على أیة وثائق غیر تلك التي ذكرت سابقًا كاستخدامه علـى الكتـب

  الرسمیة؛ شریطة الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك من وحدة االعتماد.
ن فـي وسـائل اإلعـالم المختلفـة، مـع مراعـاة المتطلبـات یحق لجهة تقیـیم المطابقـة المعتمـدة اسـتخدام الرمـز عنـد اإلعـال ٢-٧-٨

  الواردة في هذه التعلیمات.
 في حالة وقف االعتماد الكلي (لكل مجال االعتماد) أو انتهاء صالحیة شـهادة االعتمـاد، یجـب علـى جهـة تقیـیم المطابقـة

والمواد الدعائیة الصادرة عنها. وفـي حالـة وقـف  المعتمدة التوقف فورًا عن استخدام الرمز في الشهادات/ التقاریر واألوراق
االعتمــاد الجزئــي (لجــزء مــن مجــال االعتمــاد)، یــتم التوقــف فــورًا عــن اســتخدام الرمــز فــي األجــزاء التــي تــم وقــف االعتمــاد 

  الممنوح لها.
تمــاد مــن قبــل وحــدة فــي حالــة التوقــف االختیــاري عــن االعتمــاد بطلــب مــن جهــة تقیــیم المطابقــة المعتمــدة أو تــم ســحب االع  ٩-٨

االعتمـــاد، یجـــب علـــى جهـــة تقیـــیم المطابقـــة المعتمـــدة التوقـــف فـــورًا عـــن اســـتخدام الرمـــز علـــى جمیـــع التقـــاریر والشـــهادات 
واألوراق والوثائق والمواد الدعائیة باإلضافة إلـى وجـوب التوقـف نهائیـًا عـن توزیـع الوثـائق الموجـودة سـابقًا لـدى جهـة تقیـیم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والت   تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز.المطابق
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في حال استخدام الرمز من قبل جهة تقییم مطابقة معتمدة بشكل یخالف مـا ورد فـي هـذه التعلیمـات ولـم یـتم تصـحیح هـذه   ١-٩
) یومـًا ٩٠نذاره خطیًا، یتم وقف االعتماد (كلیًا أو جزئیًا) حسب مقتضى الحال وسحبه في حال انقضـاء (المخالفات بعد إ

  من وقف االعتماد دون أن تقوم الجهة المعتمدة بتصحیح وضعها.
فــض فــي حــال اســتخدام الرمــز مــن قبــل جهــة متقدمــة بطلــب لالعتمــاد ولــم تعتمــد بعــد، فإنــه یــتم إلغــاء عملیــة االعتمــاد ور   ٢-٩

  الطلب.
ال یحق للجهات غیر المعتمـدة اسـتخدام الرمـز وفـي حـال اسـتخدام الرمـز مـن قبـل جهـة غیـر معتمـدة وغیـر متقدمـة بطلـب   ٣-٩

  وتعدیالتــــه. ٢٠٠٠) لســــنة ٢٢االعتمــــاد، تطبــــق العقوبــــات المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــانون المواصــــفات والمقــــاییس رقــــم (
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