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  شمسًعالمة شهادة ومنح طلب 
Application for Granting SHAMCI Certificate and Mark 

 مؤسسة المواصف ات والمق اييس
 مديرية شهادات المطابقة/ 

JSMO / Certification 
Department 

 

 الصادرة بموجب  9112 ( لسنة1منح شهادة وعالمة شمسً رقم )على تعلٌمات  بناء   شمسً وعالمة ادةهذا الطلب مقدم لمنح شه 
 وتعدٌالته. 99/9111رقم قانون المواصفات والمقاٌٌس  

  األردنٌةشمسً عالمة ولقد تم إعداد هذا النموذج من أجل دراسة إمكانٌة توقٌع العقد مع المنشأة للبدء بإجراءات منح شهادة. 

 ٌرٌة شهادات المطابقةمد  -المواصفات و المقاٌٌس  مؤسسةإلى:  ٌسلم هذا الطلب معبأ مع المرفقات. 
 .(5211972فاكس    5211995األردن، هاتف  11127عمان  2719141)ص.ب 

  أعالهألي استفسار ٌرجى مراجعة المدٌرٌة على العنوان. 

  أٌام من تارٌخ االستالم 11ٌتم إبالغ المنشأة بنتٌجة الدراسة واإلجراءات التً تلً ذلك خالل. 

This application is for granting SHAMCI certificate and mark according to the SHAMCI certificate and 
mark granting instructions no. 1:2019 issued by the organization law no. 22:2000 and its amendments. 
This application aims at evaluating the capability of signing contract with the organization to start the 

procedures for granting SHAMCI certificate and mark. 
The  filled application and the attachments are to be submitted to: JSMO – Certification Department, 
    (P.O. Box: 9412870, Amman 11194, Jordan, Tel.: 5301225 Fax: 5301249) 
For any more information please contact the certification department on the above address 
The organization will be informed of the study results and the following procedures within 10 days after 

receiving the application. 
  :فً الشهادة( كتب)كما ٌجب أن ٌ منشأةاسم ال

 
Organization name (as to be written in the 

certificate): 

 :Headquarters address  :عنوان اإلدارة

 :Fax  فاكس: :Telephone  هاتف اإلدارة:

 :Factory address  :عنوان المصنع

 :Fax  فاكس: :Telephone  هاتف اإلدارة:

 :Website  الموقع اإللكترونً:

 :Email  رونً:البرٌد االلكت

 :General Manager  المدٌر العام:

  نائب المدٌر العام:
Deputy General 

Manager: 

  مدٌر اإلنتاج:
Production 

manager: 
  مدٌر الجودة:

Quality 

manager: 

  شمسً:لمشروع  ضابط االرتباط

SHAMCI 

contact 

person: 

المسمى الوظٌفً 
 لضابط االرتباط:

 

contact 

person job 

title: 

  الشركة األم )إن وجدت(:
Mother company (if 

exist): 

 :Address  عنوانها:

                                                                                                             :Organization work scope مجال عمل المنشأة:

  

 أقل من دبلوم:  دبلوم:  بكالورٌوس: عدد الحاصلٌن على درجة:  عدد الموظفٌن:

Bachelor: Diploma: Less than diploma: 
Education of 

employees: 
 

No of 

Employees: 

 

 

 

 



CTqf-099-01,rev.a Page 2 of 3 
 

 

 

 

 

 

 وعناوٌنها:( ...نشاطات للشركة )مثل: معارض، مستودعات، مراكز صٌانة

Organization activities ( as: showrooms, warehouses, maintenance centers…) and its addresses:     

 Activity  النشاط 
 عدد المراكز

Centers No. 
 Location   الموقع

   

   

   

 :Information about production and lab                                                            : والمختبرعن اإلنتاج  معلومات

  :عدد الوردٌات متقطع مستمر      اإلنتاج : نوع

 No. of shifts:   Production type:         continuous      batch 

 نعم:اسم المختبر:      ال  للفحص؟خارجً  هل تتعاقد المنشأة مع مختبر     ال:  ؟  مختبر منشأةفً الفر وتهل ٌ

   :ول عن المختبر:ؤاسم المس نعم  

 المواصفات المستخدمة للفحص و االختبار:  

 No:   Is there a contract with external lab:  No   yes: lab name: 
Is there a lab in 

the org.? 

 Yes:   Name of the lab head: 

 Standards of testing methods: 
 

 

                                                               هل تتعاقد المنشأة مع جهات للتصنٌع الجزئً؟                          

 ال      :الجهة المصّنعةاسم  نعم: 

 Does the Organization contract with partial manufacturers? 

:  No   yes: manufacturer name: 

 

واسم ورقم المواصفة التً ٌتم التصنٌع بناء  (لتسخٌن المٌاه  شمسً )القط شمسً/نظام شمسًعالمة شهادة و مطلوب منحه ال نوع المنتج
 علٌها:

Product type requesting for SHAMCI certificate and mark ( solar collector/solar water heating system), and 

no. of standard used in processing: 

# 
 Product type   المنتج نوع

  Standard title  المواصفة  عنوان .Standard no المواصفةرقم  (لتسخٌن المٌاه  )القط شمسً/ نظام شمسً

    

  شهادات الجودة/أنظمة اإلدارة التً حصلت علٌها الشركة:
Organization's quality / management systems 

certificates: 

# 
 /نظام اإلدارةاسم الشهادة

Cert. name/ management system 
 الجهة المانحة

Granting body 

 تارٌخ اإلصدار
Issuance 

Date 

 تارٌخ االنتهاء
Expiry 

Date 

     

     

     

 ٌمكن إرفاق وثائق توضٌحٌة: ......( )تارٌخ التأسٌسنبذة عامة عن المنشأة 
Brief about the organization (foundation date ...): documents may be attached  
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 وأهم المنتجات المنافسة للمنتج فً السوق المحلً:أهم األسواق الداخلٌة والخارجٌة التً ٌتم بها توزٌع المنتجات 
Major local and international markets for the products and major competing products in the local market 

 

 

المواصفات الدولٌة أو الخاصة التً ٌتم االعتماد علٌها فً 
 :اإلنتاج

National or special standards used in production: 

 

 

 

تشهد الشركة أن جمٌع المعلومات الواردة فً هذا 
االستبٌان صحٌحة ودقٌقة، وعلى هذا ٌتم التوقٌع 

 :أدناه
 

The organization confirm that all information mentioned above in 

this application is precise and correct, and signs on that: 

المدٌر العام اسم 
 والتوقٌع:

 
General Manager 

name and signature: 
 :Date  التارٌخ:

 

 

 
 

 
 

 خاص بالمدٌرٌة :

 :Receiving date االستالم: تارٌخ  :recipient المستلم :

 :Decision related to evaluating the application                                               القرار الخاص بتقٌٌم الطلب:

 قبول الطلب  قبول الطلب كما هو موضح أدناه مع المبررات  رفض الطلب لألسباب المبٌنة أدناه 

 Approving application 
 Approving application as shown 

below and the justifications 

 Rejecting application for the  

following reasons 

 

 
 

   توقٌع مدٌر المدٌرٌة:
CT director 

signature: :التارٌخ  Date: 
  : Employee assigned for following up الموظف المكلف بالمتابعة:


