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 المواصفة القياسية العراقية إعداد دليل
 المجال -1
 . العراقيةعداد المواصفات القياسية إ  اسلوا الدليلهذا  حددي
 التعاريف  -2 

  . حوكمة المواصفات القياسية العراقية دليل في الواردة التعاريف تطبق
 المواصفات إلعداد الفني العمل -3
 عامةال مبادئال 3-1
الصناعة  لدعم موجهة واضحة أسس على مبنًياعراقية ال القياسية المواصفات إعداد يكون   3-1-1

 الحرة التجارة ومنطقة العالمية التجارة منظمة متطلبات وتلبية الدولية األسوا  إلى وصولها وتسهيل الوطنية
 : العراقية القياسية المواصفات تكون  بما يطابق الضوابط النافذة في العرا  وو قدر االمكان   الكبرى  العربية

 .    الع قة ذات األطراف وجميع السو   باحتياجات وارتباط ع قة ذات 3-1-1-1
 قدر االمكان . الدولية المواصفات مع ةنسجممو  ةتوافقم 3-1-1-2
 . للتجارة فنية معوقات ال تشكل اي 3-1-1-3
 . المطابقة من التحقق ألغراض مناسبة 3-1-1-4
 الفنية اللجانقسم المواصفات و  فنيي من كل المواصفات إعداد مجال في الفني بالعمل قومي 3-1-2

 إن وجدت . الفرعية ولجانها
 الفنية اللجان 3-2
 الفنية اللجان شكيلت 3-2-1
من الجهات ذات  أي قبل من ةفني بتشكيل لجنة للمواصفات الفني المجلسالى  اقتراح يقدم 3-2-1-1

 .القائمة  الفنية اللجان اوبموضوع اللجنة المقترح  الع قة
الجهات  تشكيل لجنة فنية جديدة على اقتراح تعميمالشعبة المعنية في قسم المواصفات ب تقوم 3-2-1-2

 . عنهم ينلترشيح ممثل ذات الع قة
 .اللجنة تشكيلب قرارو التخاذ للمواصفات الفني المجلس لىا الواردةالترشيحات  تعرض 3-2-1-3
 أخرى  فنية لجنة إلى الرقم يعطى وال تشكيلها تسلسل وفق متسلسلة أرقاما الفنية اللجان تعطى 3-2-1-4

 . اللجان إحدىفي حالة حل 
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بشكل  نةللمشاركة في اعمال اللج المطلوامجال الالفنية استضافة خبراء في يجو  للجنة  3-2-1-5

 . مؤقت
 اللجنة مقرر 3-2-2 

 .مواصفات للمن قبل المجلس الفني من الشعبة المعنية وتتم الموافقة عليه الفنية  اللجنة مقرر يرشح
 سكرتير اللجنة 3-2-3

 يحدد سكرتير اللجنة الفنية من منتسبي قسم المواصفات وبموافقة المجلس الفني للمواصفات .
 الفرعية اللجان 3-3
 الفرعية اللجان تشكيل 3-3-1
 معينة منمواضيع  بدراسة تكلف فرعية لجان بتشكيل ةالضرور  عند الفنية اللجنة توصي 3-3-1-1

 . للمواصفات الفني بموافقة المجلس الفنية اللجنة عمل برنامج
 اللجنة رقم والثاني الفنية اللجنة رقم مرجعها األول ويكون  1 بالرقم بدءا الفرعية اللجان ترقم 3-3-1-2

 ( . -ويفصل بين الرقمين شارحة )  الفرعية
 .اها إحدفي حالة حل  أخرى  فرعية لجنة إلى رقمها يخصص ال 3-3-1-3
 بموافقة يكون  العمل برنامج في تغيير وأي الفرعية اللجنة عمل وبرنامج سما الفنية اللجنة تحدد 3-3-1-4

 ة والمجلس الفني للمواصفات .لفنيا اللجنة
 عمل اللجان الفنية  مسؤوليات -4 
 العمل برنامج 4-1
ولغاية اعتماد  العمل مسودة ابتداءا من إعداد امجهانلبر  العام اإلطار فنية لجنةتضع كل  4-1-1

 .المواصفة 
 . العمل برنامج في موضوع كل على  الفنية اللجنة أعضاء يوافق 4-1-2
  .إلقرارو للمواصفات المجلس الفني ىعل لكل لجنة العام البرنامج يعرض 4-1-3
الفني  المجلس إلى دورية تقارير قدميو ،  ةاللجن لتلك العمل فنية تقدم ةلجنكل  يرسكرتراقب ي 4-1-4

     .للمواصفات
 اللجان أعضاء التزام 4-2
 الفرعية أو الفنية اللجنة عمل في الفعالة بالمشاركة االلتزام والفرعية الفنية جنةالل اعضاء على 4-2-1

 .االجتماعات وحضور
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 الفنية اللجنة في عمل الفعالة بالمشاركة الملتزم غير العضو تغييرا لطلب الفنية اللجنة مقرريقدم   4-2-2
 ها ويغير العضو بموافقة المجلس الفني للمواصفات . اجتماعات وحضور الفرعية أو
 ةالفني في اللجان العمل تنظيم 4-3
 لو ائقاواست م  تو يع 4-3-1
كل  وعن هاأعمال وجداول أعضاء اللجنة ل جتماعات دعوة عن والؤ مس الفنية لجنةال يرسكرت كون ي

  .العراقية المواصفات مسوداتب المراس ت الخاصة
 بالمراسلة العمل دارةا 4-3-2

 . اإلمكان قدر الكترونيا أعمالها تؤدي أن الفنية اللجان على
 إخراج المواصفة 4-3-3

 طبع وتنقيح وإخراج المواصفة بكل مراحلها من مسؤولية سكرتير اللجنة الفنية . يكون 
 اعتمادها و العراقية القياسية المواصفات إعداد -5
 عام 5-1
 منو ا وتحديثه واعتمادها عدادهامبررا إلالمواصفة  عن الناجمة واالقتصادية االجتماعية الفوائد ن تكو 

 السريع للتقادم عرضة تكون  الو   منيا وم ئمة عمليا للتطبيق قابلة المقترحة المواصفة تكون  أنالضروري 
 .التطور هذا مستخدمي أمام عائًقا تصبح الو  التقني التطور بسبب

 المراحل 5-2 
 وفق المراحل االتية :العراقية يتم اصدار المواصفة القياسية 

 المرحلة األولى : اعداد مسودة العمل 
، وتدقق من قبل مسؤول  بإعدادهااو اي جهة اخرى في قسم المواصفات  يقوم فني من الشعبة المختصة

 . الشعبة 
 المرحلة الثانية : اعداد مسودة اللجنة  

 مسودة اللجنة . لوضع  العملمسودة  دراسةالمختصة ب فنيةتقوم اللجنة ال
 حولها . والم حظات  اآلراء إلبداءالمرحلة الثالثة : ارسال مسودة اللجنة الى الجهات ذات الع قة 
 المسودة النهائية .  وضعاللجنة ومناقشتها و  المرحلة الرابعة : قيام اللجنة بدراسة الم حظات على مسودة

بعد موافقة مدير قسم المواصفات الى الجهات ذات الع قة النهائية المرحلة الخامسة : ارسال المسودة 
للتصويت بالموافقة او الرفض وفي حالة موافقة  لثي الجهات ذات الع قة مع عدم وجود اصوات سلبية 
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كمواصفة هيئة اعتماد المواصفات العتمادها الى النهائية رفع المسودة ت الكليةاكثر من ربع االصوات 
 عراقية .قياسية 

 من قبل هيئة اعتماد المواصفات  عراقيةقياسية كمواصفة المرحلة السادسة : اعتماد المسودة النهائية 
 التأخير تجنبل تتخذ التي إلجراءاتا 5-3

تعديلها بشكل جذري من قبل اللجنة الفنية او الفرعية تبذل كل الجهود عند إعداد مسودة العمل لتجنب 
وذلك باالهتمام منذ البداية بان تكون المسودة متوافقة مع االرشادات الخاصة بالمواصفة القياسية العراقية 

 رقم )صفر( الخاصة بل )قواعد نسق وعرض المواصفة القياسية العراقية( .
     اقيةالعر  القياسية المواصفات مسودات تهيئة 5-4
 . مسودة العمل بإعدادني او اي جهة يقوم الف 5-4-1
واست م رسال مسودة العمل الى اعضاء اللجنة الكترونيا لدراستها إبالفنية اللجنة  يرقوم سكرتي 5-4-2

 .  الردود وحولها
مسودة  العدادفي اللجنة الفنية وتناقش هذو الم حظات  السكرتيرتجمع م حظات اللجنة من قبل  5-4-3

 اللجنة .
من قبل السكرتير للتصويت واست م نتائج ترسل المسودة النهائية الى الجهات ذات الع قة  5-4-4

 التصويت  .
تحسب نتائج التصويت من قبل المقرر وترفع المسودة النهائية الى هيئة اعتماد المواصفات إذا  5-4-5

 جنة إلعادة دراستها . كانت النتيجة ايجابية وإن كانت سلبية تعاد الى الل
 المصادر والمراجع -6
 2014الجزء االول / –الكهروتقنية الدولية اللجنة   / المنظمة الدولية للتقييس توجيهات 6-1
 2011الجزء الثاني / –الكهروتقنية الدولية اللجنة   / المنظمة الدولية للتقييس توجيهات 6-2
  2014/دليل حوكمة المواصفات القياسية العراقية  6-3
2013/(  صفر المواصفة القياسية العراقية رقم ) 6-4  

 

 

 

 


