



 

 

 

 
 
 
 

 

(١ )  و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت اﻟﻣﻌدﻟـﺔ ﻟﻬـﺎ٢٠١٦ ( ﻟﻌـﺎم٦) ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت "اﺳﺗﺧدام رﻣز وﺷـﻌﺎر ﻧظـﺎم اﻻﻋﺗﻣـﺎد اﻷردﻧـﻲ" رﻗـم
 وﺗﻠﻐــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺎت أي ﺗﻌﻠﯾﻣــﺎت ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺗﺗﻌــﺎرض ﻣــﻊ ﻣﺿــﻣوﻧﻬﺎ وﺗﺻــﺑﺢ ﺳــﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌــول ﺑﻌــد ﻣــرور، ٢٠١٧ ﻟﻌــﺎم
.ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﺑﺎب اﻷول



اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت



             
  

.( وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ٢٠٠٠) ( ﻟﻠﻌﺎم٢٢)  ﻗﺎﻧون اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس رﻗم:اﻟﻘﺎﻧون

١-٢

١)  واﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم، ﻫو اﻟﺷﻌﺎر اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ وﺣدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ: ﺷﻌﺎر ﻧظﺎم اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷردﻧﻲ٢-٢

(١) ﺷﻛل رﻗم

 ﻫو اﻟرﻣز اﻟذي ﺗﺻدرﻩ وﺣدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻬﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ:رﻣز ﻧظﺎم اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷردﻧﻲ

٣-٢

.(٣-١-٥) ( ﺑﻧد٢)  واﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ
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اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺟﺎل

اﻟﻣﺎدة ):(٣

١-٣

ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن ﻗﺑل ﺟﻬﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺣﺳب ﻧظﺎم اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻷردن وﺧﺎرﺟﻪ وﺗﺷﻣل

ﻣﺧﺗﺑرات اﻟﻔﺣص واﻟﻣﻌﺎﯾرة واﻟﻣﺧﺗﺑرات اﻟطﺑﯾﺔ وﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ ﺷﻬﺎدات اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ وﺟﻬﺎت اﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻛﻠﻣﺔ "ﺟﻬﺔ/
ﺟﻬﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ".
٢-٣

ﯾﻘﺗﺻر اﺳﺗﺧدام ﺷﻌﺎر ﻧظﺎم اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ،وﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟوﺣدة أو

ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻧﺎت أو اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻧﺷورة أو أﯾﺔ ﻣﻧﺷورات ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻋﻣل اﻟوﺣدة إﻻ ﺑﺈذن رﺳﻣﻲ ﻣن وﺣدة اﻻﻋﺗﻣﺎد.

٣-٣

ﺗﺷﺟﻊ وﺣدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺟﻬﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام رﻣز ﻧظﺎم اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷردﻧﻲ واﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد

ﺑﻛﻠﻣﺔ "اﻟرﻣز"؛ وذﻟك ﻛﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻋﺗراﻓﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة ﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻛل ﻣن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻘﺎرﯾر /اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻫذا اﻟرﻣز.

 
 
 


إن اﺳـﺗﺧدام اﻟرﻣــز إﺟﺑـﺎري ﻟﺟﻬــﺎت ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﺣــﺎل اﻋﺗﻣﺎدﻫــﺎ ﻟﻔﺣـص /ﻧﺷــﺎط واﺣـد ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ،وﻓـﻲ ﺣــﺎل اﺳــﺗﺧداﻣﻪ
ﯾﺟ ــب اﻻﻟﺗـ ـزام ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت اﻟـ ـواردة ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ــﺎت ،وأن أي ﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻟﺗـ ـزام ﺑﻬ ــﺎ ﯾﺗرﺗ ــب ﻋﻠﯾــﻪ وﻗــف أو ﺳ ــﺣب



اﻻﻋﺗﻣﺎد .

 
 


طرﯾﻘﺔ ﻋرض اﻟرﻣز

 ١-١-٥ﯾﺗم ﺗزوﯾد ﺟﻬﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﻧﺳﺧﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن اﻟرﻣز ﻣن ﻗﺑل وﺣدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺣﺎل اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ.
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 ٢-١-٥ﯾﺳﺗﺧدم اﻟرﻣز ﻣن ﻗﺑـل ﺟﻬـﺎت ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﺗﺣـت ﻧﻔـس اﻻﺳـم اﻟـذي اﻋﺗﻣـدت ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻷﺻـل وﺣﺳـب ﺷـﻬﺎدة
اﻻﻋﺗﻣــﺎد .وﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗﻐﯾﯾــر اﺳــم ﺟﻬــﺔ ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﯾوﻗــف اﺳــﺗﺧدام اﻟرﻣــز وﻋﻠــﻰ ﺟﻬــﺔ ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ إﺑــﻼغ وﺣــدة
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻻﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ.

 ٣-١-٥ﯾـﺗم اﺳــﺗﺧدام اﻟرﻣـز ﺑﺎﻟﺷــﻛل واﻟﺣﺟـم واﻷﻟـوان اﻟﻣﺣـددة ﻓــﻲ اﻟﺷـﻛل رﻗــم ) (٢وﺣﺳـب اﻟﻧﺳــﺧﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺳـﯾﺗم إرﺳــﺎﻟﻬﺎ
ﻟﺟﻬــﺔ ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟوﺣــدة .ﯾﻣﻛــن ﻟﺟﻬــﺔ ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﺗﺻــﻐﯾر أو ﺗﻛﺑﯾــر ﺣﺟــم اﻟرﻣــز ﻋــن اﻟﺣﺟــم


اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣرﻓق إن دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟطول واﻟﻌرض ﻟﻠﺣﺟم اﻷﺻﻠﻲ .





ﻟون أﺧﺿر

ﻟون أﺣﻣر



ﻟون أﺳود
ﺷﻛل رﻗم )(٢


ﯾﺟب ان ﻻ ﯾﻘل طول اﻟرﻣز )ﺑدون رﻗم اﻟﺷﻬﺎدة( ﻋن ) (٢٠ﻣم ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال.
 

 ٥-١-٥ﯾﺟب اﺳﺗﺧدام اﻟرﻣـز ﺟﻧﺑـﺎً إﻟـﻰ ﺟﻧـب ﻣـﻊ رﻗـم ﺷـﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣـﺎد اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺟﻬـﺔ ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة وﯾوﺿـﻊ اﻟـرﻗم ﺗﺣـت
اﻟرﻣز ﻣﺑﺎﺷرة.

ﻣﺛﺎل :إذا ﻛﺎن رﻗم ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد  JAS Test – XYZأو  JAS Med– XYZأو JAS

 Cert.- XYZأو ،JAS Insp.- XYZﯾوﺿﻊ اﻟرﻗم ﺗﺣت اﻟرﻣز ﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

Test - XYZ

JAS-S02-a :

 

Med - XYZ

Insp - XYZ
ﺷﻛل رﻗم )(٣

 
 

Cert - XYZ


   


 


 

 
 

 
 
 

 ١-١-٥ﯾﺟب وﺿﻊ اﻟرﻣز ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ وﺑﺎﻟﺷﻛل واﻟﺣﺟم اﻟﻣﺣددﯾن أﻋﻼﻩ ،ﺑطرﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ وﺑﻌﯾداً ﻋن أي رﻣز آﺧر.

 ٢-١-٥ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟرﻣز ﻛﺧﺗم ُﻣﻌد ﻣن ﻗﺑل ﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﺧﺗم اﻷوراق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ؛ ﺑﺄﻟوان أو ﺑدون أﻟوان ،ﺷرﯾطﺔ
ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت.
 ٣-١-٥ﯾﻣﻧﺢ اﻟرﻣز ﻓﻘط ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ،وﻻﯾﺣق ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﺗﺧوﯾل زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﺎطن أو أي طرف

ﺛﺎﻟث ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟرﻣز.

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

ﺗﻘﺎرﯾر /ﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﺗﻲ ﺗذﻛر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣوﺻﺎت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾرة أو اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل

اﻻﻋﺗﻣﺎد واﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺧوﻟﯾن ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﺣددﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻋﺗﻣﺎد ﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻛﻣﺎ
ﺻدر ﻋن وﺣدة اﻻﻋﺗﻣﺎد.
 ٢-٢-٥ﯾﻣﻛن ﻟﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة إﺻدار ﺗﻘﺎرﯾر ﻓﺣص أو ﺷﻬﺎدات ﻣﻌﺎﯾرة أو ﺷﻬﺎدات اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﻘﺎرﯾر /ﺷﻬﺎدات
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.

 ٣-٢-٥ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣوﺻﺎت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾرة أو ﺷﻬﺎدات اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﻘﺎرﯾر /ﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻣﻊ
ﺟﻬﺎت أﺧرى:
إذا ﻗﺎﻣت ﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺈﺻدار ﺗﻘﺎرﯾر ﻓﺣص أو ﺷﻬﺎدات ﻣﻌﺎﯾرة أو ﺷﻬﺎدات ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﻘﺎرﯾر /ﺷﻬﺎدات ﺗﻔﺗﯾش
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻬﺎت ﺗﻘﯾﯾم ﻣطﺎﺑﻘﺔ أﺧرى ﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﺎطن ﺿﻣن ﻣﺟﺎل اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﯾﺟب ﺗﻣﯾﯾز ذﻟك

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

ودراﺳﺎت؛ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر أو اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟرﻣز؛ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺟزءاً ﻣن اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﻣﻌﺗﻣد ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻹﺷﺎرة وﺑوﺿوح إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻵراء ﻫﻲ ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻣﺟﺎل اﻻﻋﺗﻣﺎد .وﯾﺟب

اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻵراء واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻣﺟﺎل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ،وﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر /اﻟﺷﻬﺎدة ،وﻻ ﺗﺣﻣل رﻣز

اﻻﻋﺗﻣﺎد أو أﯾﺔ إﺷﺎرة إﻟﯾﻪ.
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( أو ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل وﻣﺗﻌددة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﺳﺗﺧدام رﻣز.... ﻣﻌﺎﯾرة، ﯾﻣﻛن ﻟﺟﻬﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻌدة ﻣﺟﺎﻻت )ﻓﺣص٥-٢-٥
:( ﺷرﯾطﺔ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت٤) اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم


أو
Test – 00X

أو
Test – 00X

Cert – 00Y

Insp – 00Z

Test – 00X
Cert – 00Y
Insp – 00Z

Cert – 00Y

Insp – 00Z
(٤) ﺷﻛل رﻗم

 
 


 
ﯾﺣق ﻟﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﺳﺗﺧدام ﻧـص ﻣرﺟﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻔﺣـص أو ﺷـﻬﺎدات اﻟﻣﻌـﺎﯾرة أو ﺷـﻬﺎدات اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ
 ﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻔﺗـﯾش اﻟﺗـﻲ ﺗـذﻛر ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣوﺻـﺎت أو ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﻌـﺎﯾرة أو اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ أو اﻟﺗﻔﺗـﯾش اﻟﻣﻌﺗﻣـدة واﻟﻣﺣـددة/أو ﺗﻘﺎرﯾر
: ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻋﺗﻣﺎد

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

اﺳــﺗﺧدام اﻟرﻣــز ﻓــﻲ أي ﻣــﺎدة دﻋﺎﺋﯾــﺔ ،ﺷ ـرﯾطﺔ أن ﺗﺷــﯾر وﻟــو ﺟزﺋﯾ ـﺎً إﻟــﻰ ﻧﺷــﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ،ﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت

اﻟ ـواردة ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺎت .ﻛﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻬــﺎ ﺗﺿــﻣﯾن ﻋﺑــﺎرات ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣ ـواد اﻟدﻋﺎﺋﯾــﺔ واﻹﻋﻼﻧﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ

اﻟﺑروﺷورات أو ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣواد اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺑوﻋـﺔ أو اﻟﻣوﻗـﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ أو ﻣﻘﺗرﺣـﺎت اﻟﻌﻣـل واﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺂﻟﯾـﺔ اﻹﻋـﻼن

ﺷ ـرﯾطﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻣواﻓﻘــﺔ وﺣــدة اﻻﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻣﺳــﺑﻘﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﻋــﻼن أو اﺻــدار اﻟﺗﻘرﯾــر /اﻟﺷــﻬﺎدة ﻗﺑــل اﺳــﺗﺧدام اﻟرﻣــز
وﯾﻣﻧـﻊ وﺿـﻊ اﻟرﻣـز ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺎت اﻟﻌﻣـل اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ) (Business Cardsوأي ورق ﻣ ارﺳـﻼت ﺻـﺎدرة ﻋـن ﺟﻬـﺔ
رﺳـﻣﯾﺎًُ .
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة.
 ٢-٧ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔﺣص أو ﺷﻬﺎدات اﻟﻣﻌﺎﯾرة أو ﺷﻬﺎدات اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﻘﺎرﯾر /ﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﺻﺎدرة
أو أي ﻣﻠﺣﻘ ــﺎت أو ﻣـ ـواد أﺧ ــرى أﯾ ــﺔ اﺷ ــﺎرة ﺗﺗﺿ ــﻣن أو ﺗﻘ ــود ﻣﺳ ــﺗﺧدم اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ أو أي ط ــرف آﺧ ــر إﻟ ــﻰ اﻻﻋﺗﻘ ــﺎد ﺑ ــﺄن ﻫ ــذﻩ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻛذﻟك.
 ٣-٧ﻋﻠﻰ ﺟﻬـﺔ ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻋـدم اﺳـﺗﺧدام اﻟرﻣـز ﻓـﻲ أﯾـﺔ ﻣـﺎدة ﻣﻛﺗوﺑـﺔ أو ﻣطﺑوﻋـﺔ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ أن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت
اﻟﺗـﻲ ﺗــم ﻓﺣﺻـﻬﺎ ﻣﻌﺗﻣــدة .ﻛﻣـﺎ ﯾﺟــب اﻟﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠــﻰ أن اﻟرﻣـز ﻻ ﯾﻌﻧــﻲ اﻋﺗـراف وﺣــدة اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﻟﻠﻣﻧـﺗﺞ أو اﻟﻣواﻓﻘــﺔ
ﻋﻠﯾﻪ.

 
 

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

ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ .
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت ﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﺣﺎﺻـﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻬﺎدة ﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﻣﺎﻧﺣـﺔ ﻟﺷـﻬﺎدات اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻛوﻧﻬـﺎ
ﻣﻌﺗﻣ ـ ـ ــدة ،ﻓﺈﻧ ـ ـ ــﻪ ﻻ ﯾﺳ ـ ـ ــﻣﺢ ﺑوﺿ ـ ـ ــﻊ رﻣ ـ ـ ــز اﻟﺟﻬ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣ ـ ـ ــﺔ ﻟﺷ ـ ـ ــﻬﺎدات اﻟﻣطﺎﺑﻘ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﺗﻘ ـ ـ ــﺎرﯾر اﻟﺧ ـ ـ ــدﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣ ـ ـ ــدة.
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 ٣-٨ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت ﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﺗﻣدة وﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﻧظﻣﺔ ﻣن ﺟﻬـﺔ ﻣﺎﻧﺣـﺔ ﻟﺷـﻬﺎدات اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ
ﻣﻌﺗﻣــدة ﻣــن ﻗﺑــل وﺣــدة اﻻﻋﺗﻣــﺎد ،ﻓــﺈن اﺳــﺗﺧدام رﻣــز اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻣﺣﺻــور ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣــﺔ ﻟﺷــﻬﺎدات اﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ،وﯾوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺟﻧﺑﺎً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ رﻣز اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ.

 ٤-٨ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ ﺟﻬــﺔ ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﻋــدم اﺳــﺗﺧدام اﻟرﻣــز ﻛدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أن وﺣــدة اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﺗﺗﺣﻣــل ﺻــﺣﺔ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣوﺻــﺎت أو
اﻟﻣﻌﺎﯾرة أو ﻧﺷـﺎطﺎت ﻣـﻧﺢ اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ أو اﻟﺗﻔﺗـﯾش اﻟﻣﻌﺗﻣـدة أو أي ﺗﻔﺳـﯾر ﻟﻠﻧﺗـﺎﺋﺞ أو ﻛﻣواﻓﻘـﺔ ﻣـن اﻟوﺣـدة ﻋﻠـﻰ ﻣطﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻣﻧـﺗﺞ
اﻟذي ﺗم ﻓﺣﺻﻪ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة.

 ٥-٨ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم ﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺎﻟﺗروﯾﺞ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ إﺑـراز أو اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ ﻣﺟـﺎل اﻻﻋﺗﻣـﺎد
ﯾﻔﺻــل اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣــدة واﻟــذي ﯾﻛــون ﻣﻠﺣﻘ ـﺎً ﺑﺷــﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣــﺎد .وﺗﺳــﺗﺧدم ﺷــﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻷﻏـراض اﻟﻌــرض ﻓﻘــط
اﻟــذي ّ
ﺑﺷرط إرﻓﺎق ﻣﺟﺎل اﻻﻋﺗﻣﺎد.

 ٦-٨ﯾﺣق ﻟﻣﺧﺗﺑرات اﻟﻣﻌﺎﯾرة اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﺳﺗﺧدام رﻣز اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾرة ﻟﻸﺟﻬزة اﻟﻣﻌﺎﯾرة ﺿﻣن ﻣﺟﺎل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻘط.

 
ﯾﻣﻛن ﻟﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﺳﺗﺧدام اﻟرﻣز ﻋﻠﻰ أﯾﺔ وﺛﺎﺋق ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻛﺎﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﺗـب
اﻟرﺳﻣﯾﺔ؛ ﺷرﯾطﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن وﺣدة اﻻﻋﺗﻣﺎد.

 ٢-٧-٨ﯾﺣق ﻟﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة اﺳـﺗﺧدام اﻟرﻣـز ﻋﻧـد اﻹﻋـﻼن ﻓـﻲ وﺳـﺎﺋل اﻹﻋـﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ،ﻣـﻊ ﻣ ارﻋـﺎة اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت
اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗف اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻠﻲ )ﻟﻛل ﻣﺟﺎل اﻻﻋﺗﻣﺎد( أو اﻧﺗﻬﺎء ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺷـﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣـﺎد ،ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ ﺟﻬـﺔ ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﺗوﻗف ﻓو اًر ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدات /اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻷوراق واﻟﻣواد اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ .وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﻗـف
اﻻﻋﺗﻣــﺎد اﻟﺟزﺋــﻲ )ﻟﺟــزء ﻣــن ﻣﺟــﺎل اﻻﻋﺗﻣــﺎد( ،ﯾــﺗم اﻟﺗوﻗــف ﻓــو اًر ﻋــن اﺳــﺗﺧدام اﻟرﻣــز ﻓــﻲ اﻷﺟ ـزاء اﻟﺗــﻲ ﺗــم وﻗــف اﻻﻋﺗﻣــﺎد

اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻬﺎ.

 ٩-٨ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗوﻗــف اﻻﺧﺗﯾــﺎري ﻋــن اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﺑطﻠــب ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة أو ﺗــم ﺳــﺣب اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻣــن ﻗﺑــل وﺣــدة
اﻻﻋﺗﻣــﺎد ،ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ ﺟﻬــﺔ ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘ ــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة اﻟﺗوﻗــف ﻓــو اًر ﻋــن اﺳ ــﺗﺧدام اﻟرﻣــز ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺗﻘــﺎرﯾر واﻟﺷــﻬﺎدات

واﻷوراق واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣواد اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ وﺟـوب اﻟﺗوﻗـف ﻧﻬﺎﺋﯾـﺎً ﻋـن ﺗوزﯾـﻊ اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣوﺟـودة ﺳـﺎﺑﻘﺎً ﻟـدى ﺟﻬـﺔ ﺗﻘﯾـﯾم

اﻟﻣطﺎﺑﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻛﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ﺗﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اﻟرﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز.
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 ١-٩ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﺧدام اﻟرﻣز ﻣن ﻗﺑل ﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺷﻛل ﯾﺧﺎﻟف ﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت وﻟـم ﯾـﺗم ﺗﺻـﺣﯾﺢ ﻫـذﻩ

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﻌد إﻧذارﻩ ﺧطﯾﺎً ،ﯾﺗم وﻗف اﻻﻋﺗﻣﺎد )ﻛﻠﯾﺎً أو ﺟزﺋﯾﺎً( ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل وﺳﺣﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻘﺿـﺎء ) (٩٠ﯾوﻣـﺎً

ﻣن وﻗف اﻻﻋﺗﻣﺎد دون أن ﺗﻘوم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ وﺿﻌﻬﺎ.

 ٢-٩ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﺳــﺗﺧدام اﻟرﻣــز ﻣــن ﻗﺑــل ﺟﻬــﺔ ﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﺑطﻠــب ﻟﻼﻋﺗﻣــﺎد وﻟــم ﺗﻌﺗﻣــد ﺑﻌــد ،ﻓﺈﻧــﻪ ﯾــﺗم إﻟﻐــﺎء ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ورﻓــض
اﻟطﻠب.
 ٣-٩ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﺟﻬﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣـدة اﺳـﺗﺧدام اﻟرﻣـز وﻓـﻲ ﺣـﺎل اﺳـﺗﺧدام اﻟرﻣـز ﻣـن ﻗﺑـل ﺟﻬـﺔ ﻏﯾـر ﻣﻌﺗﻣـدة وﻏﯾـر ﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﺑطﻠـب
اﻻﻋﺗﻣـ ــﺎد ،ﺗطﺑـ ــق اﻟﻌﻘوﺑـ ــﺎت اﻟﻣﻧﺻـ ــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻗـ ــﺎﻧون اﻟﻣواﺻـ ــﻔﺎت واﻟﻣﻘـ ــﺎﯾﯾس رﻗـ ــم ) (٢٢ﻟﺳـ ــﻧﺔ  ٢٠٠٠وﺗﻌدﯾﻼﺗـ ــﻪ.
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