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 قدمةامل

من خالل جلان  ةهيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية هي اهليئة الوطنية املخولة إبعداد املواصفات القياسية يف سوري
فنية مشكلة من أعضاء ممثلني للجهات الرئيسية املعنية مبوضوع املواصفة ويكون جلميع اجلهات املعنية احلق يف إبداء 

 حول هذه املواصفة وذلك أثناء فرتة تعميم مشروع املواصفة .الرأي وتقدمي املالحظات 

اخلاص بقواعد هيكلة وصياغة الواثئق  1/2010تتم هيكلة وصياغة املواصفات القياسية السورية وفقًا للدليل السوري 
القياسية ، قواعد هيكلة وصياغة املواصفات 2/2004، اجلزء ISO/IECالتقييسية السورية استنادًا إىل إرشادات 

 الدولية.

 ملواصفة القياسية السوريةا مشروع بدراسة وإعدادهيئة املواصفات و املقاييس العربية السورية  وبناًء على ذلك فقد قامت
كمواصفة قياسية  أوصت ابعتماده و) املبادئ التوجيهية إلنتاج و تصنيع و تسويق األغذية املنتجة عضو�ً (اخلاصة بـ 

استنادًا للقانون اخلاص هبيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية الذي خيوهلا وضع  )2017:3866(رقم سورية 
 املواصفات واملقاييس الوطنية للمنتجات واملواد واخلدمات ونشرها وتعديلها.
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