
 
 املطابقة شهادة منحخدمة 

  .ألاسواق الخارجية تسهيل دخول املنتجات إلىل  املطابقة للمنتجات شهادة منح وصف الخدمة

 عمال  قطاع ألا   فئة متلقي الخدمة

 مختومة باألختام ألاصولية. شهادة منشأ  الوثائق املطلوبة

 باألختام ألاصولية. مختومة فاتورة 

  أي وثائق رسمية أخرى 

 تعبئة طلب الحصول على شهادة مطابقة وإرفاق الوثائق املطلوبة.   .1 مراحل تقديم الخدمة

 عينتتتتاتال، يقتتتتوم متلقتتتت  الخامتتتتة ب   تتتتار )للغايتتتتات امل(ليتتتتة  إذا كانتتتتش الشتتتتهادة ستتتتتمنح لعينتتتتة تم تتتتل ن ستتتتها .2

 .ا ترازيةعينات  ظلح و لل (ص املطلوبة 

قستتتت  ن املعتمتتتتايل ل تشتتتت املمتتتتل قبتتتتل ) إذا كانتتتتش الشتتتتهادة ستتتتتمنح ل تتتتحنة متتتتا، يتتتتت  الت تتتتت   علتتتتى ال تتتتحنة .3

 .، إذا دعش الحاجةا ترازيةعينات لل (ص و عينات وسحب   شهادات املطابقة

 فتتح  تتتال كتتان املنتتتت  خا تتتع .4
 
ملواصتت ة قياستتتية خاصتتتة بتتص ويمتتتتل ف(صتتص، يتتتت  ت(ويلتتتص للمخت تتر املع تتت  ويلتتتت م  ا

 متلق  الخامة بافع أجور ال (ص.

الخاصتتة بتتاملنت ، يتتتت  إعتتام متلقتت  الخامتتتة  كانتتتش نتتتائ  ال (تتص ب تتتر مطابقتتة للمواصتت ة القياستتتية فتتح  تتال .5

.
 
 خطيا

ملنت ، يتت  إصتاار شتهادة املطابقتة  عتا فح  ال كانش نتائ  ال (تص مطابقتة للمواصت ة القياستية الخاصتة بتا .6

 الشهادة. إصاار  أن يقوم متلق  الخامة بافع أجور 

الزمن املستغرق لتقديم 

 الخدمة

  عا استتمال كافة الوثائق املطلوبة وإلاجراءات الخاصة  عملية املنح يوم عمل     

 للمنتجات ألاردنية.  دينار رسوم إصاار الشهادة   (22 ألاجور )بالدينار ألاردني( 

 (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   

 (12لذي يقوم بالتشف على منتجات ب ر أردنية أو أردنية  دنان ر أجور امل ت  ا.   

 (5   ردنيةي تعايل ال ق على ن س شهادة املطابقة الصادرة للمنتجات ألا أدنان ر أجور.  

 (12  ردنيةألا  ملطابقة الصادرة للمنتجات ب ري تعايل ال ق على ن س شهادة اأأجور  دنان ر . 

 .أجور ف(ص املنتجات 

      ألاجور طريقة استيفاء 
 
 نقاا

  إي فوات رك  

 مب ى املؤسسة الرئ س    مكان تقديم الخدمة

  ال خص  الح ور   طريقة التقديم للخدمة

  
 
  أو  manar.mayaah@JSMO.GOV.JOخال ال ريا الالتترون  ) مل  التترونيا

(Abeer.abuKhader@JSMO.GOV.JO    

 3332إلى  0332الخم س مل الساعة  -ألا ا أوقات تقديم الخدمة

 شهادة مطابقة مخرج الخدمة
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