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مخرج الخدمة

منح شهادة املطابقة للمنتجات لتسهيل دخول املنتجات إلى ألاسواق الخارجية.
 قطاع ألاعمال
 شهادة منشأ مختومة باألختام ألاصولية.
 فاتورة مختومة باألختام ألاصولية.
 أي وثائق رسمية أخرى
 .1تعبئة طلب الحصول على شهادة مطابقة وإرفاق الوثائق املطلوبة.
تتار العين تتات
 .2إذا كان تتش الش تتهادة س تتتمنح لعين تتة تم تتل ن س تتها (للغاي تتات امل)لي تتة  ،يق تتوم متلقت ت الخام تتة ب
املطلوبة لل )ص ولح ظ عينات ا ترازية.
 .3إذا كان تتش الش تتهادة س تتتمنح ل تتحنة م تتا ،ي تتت الت تت ت عل تتى ال تتحنة (م تتل قب تتل امل تشت ت ن املعتم تتايل لقست ت
شهادات املطابقة وسحب عينات لل )ص وعينات ا ترازية ،إذا دعش الحاجة.
 .4فتتح تتال كتتان املنتتت خا تتعا ملواص ت ة قياستتية خاصتتة بتتص ويمتتتل ف)صتتص ،يتتت ت)ويلتتص للمخت تتر املع ت ويلت ت م
متلق الخامة بافع أجور ال )ص.
 .5فتتح تتال كانتتش نتتتائ ال )تتص ب تتر مطابقتتة للمواص ت ة القياستتية الخاصتتة بتتاملنت  ،يتتت إعتتام متلق ت الخامتتة
خطيا.
 .6فح ال كانش نتائ ال )تص مطابقتة للمواصت ة القياستية الخاصتة بتاملنت  ،يتت إصتاار شتهادة املطابقتة عتا
أن يقوم متلق الخامة بافع أجور إصاار الشهادة.
يوم عمل عا استتمال كافة الوثائق املطلوبة وإلاجراءات الخاصة عملية املنح
 22( دينار رسوم إصاار الشهادة للمنتجات ألاردنية.
 5( دنان ر لكل نسخة إ افية للمنتجات ألاردنية.
 122( دينار رسوم إصاار شهادة مطابقة للمنتجات ب ر ألاردنية.
 22( دنان ر لكل نسخة إ افية للمنتجات ب ر ألاردنية.
 12( دنان ر أجور ت ت على منتجات أردنية أو ب ر أردنية.
 12( دنان ر أجور امل ت الذي يقوم بالتشف على منتجات ب ر أردنية أو أردنية.
 5( دنان ر أجور أي تعايل ال ق على ن س شهادة املطابقة الصادرة للمنتجات ألاردنية.
 12( دنان ر أجور أي تعايل ال ق على ن س شهادة املطابقة الصادرة للمنتجات ب ر ألاردنية .
 أجور ف)ص املنتجات.
 نقاا
 إي فوات رك
 مب ى املؤسسة الرئ س
 الح ور ال خص
 التترونيا مل خال ال ريا الالتترون ( manar.mayaah@JSMO.GOV.JOأو
(Abeer.abuKhader@JSMO.GOV.JO
ألا ا -الخم س مل الساعة  0332إلى 3332
شهادة مطابقة

