
 
 

 املشغولة والبالتينية والفضية الذهبية املصوغات دمغخدمة 

 املشغولة واملطابقة للعيارات القانونية. والبالتينية والفضية الذهبية املصوغات دمغ       وصف الخدمة

 قطاع الاعمال          فئة متلقي الخدمة

 لرررر   امل مل رررة  إقررر ار  طررررح مرررال ةررررا   العالقرررة  الوثائق املطلوبة
 
يبرررروع نرررروع  )ةرررا   مشررررغر ميرررردر رملرررميا

املصررروغات املق مرررة للررر مغا الرررودع والصررروا وعررر د الصررربات والعيرررار املصررر   بررر   ررر   رررال  انررر  

 املصوغات محلية.

 الفواتور     ال  ان  املصوغا 
 
 ت م توردة.البياع الدم  ح متضموا

 :ال طل  الخ مة ألول م ة يتم إرفاق الوثائق التالية ملارية املفعول     

 .)يبوع غايات املشغر  اليدر التجاري  .1

2.  
 
 .   ودارة الصواعة والتجارة  العالمة التجارية للمشغر امليدلة رملميا

 الدهة التوظيمية امل  ولة     املوطقة. ر صة مهال مال .3

    ا يفضر أع -
 
 لوقابة العامة ألصحاب محالت الحل  واملجوه ات.يكوع املشغر ميدال

ا على أع تكوع البضاعة م موغة بختم الاملتالم وتجهوز العيوات ت ليم املصوغات ملوظا ق م .1 مراحل تقديم الخدمة

 مختومةاملشغر     ال  ان  محليةا و    ال  ان  املصوغات م توردة فيتم ت ليمها 

 الدم  ح وم فقة مع البياع الدم  ح.ال ةاص ب

 فحص العيوات    م ي ية املصوغات. .2

     ال مطابقة نتائج الفحص للعيار القانونح املص   ب : .3

 .تح ي  بياع إلاي اع وأم  القبض بقيمة ألاجور الخاةة بال مغ و    التعليمات املعمول بها 

 .ت  ي  ألاجور امل تحقة 

  املرتالمها مرال قبرر ةرا   العالقرة املتالم املصوغات املق مرة للر مغ دعر  دمغهرا والتوقيرع علرى

 او مال يووب عو .

 نتائج الفحص للعيار القانونح املص   ب :  مطابقة ع م    ال  .4

  ررر   رررال املصررروغات املحليرررة: يرررتم ا ررر  املصررروغات املخالفرررة دعررر  املررر يفا  أجرررور ال  ررر  وأجرررور 

 فحص. ال

   أجرور املصوغات م رتوردة: يرتم إعرادة التصر ي  أو ا ر  املصروغات دعر  املر يفا      ال  ان

 الفحص و اجور ال    .

الزمن املستغرق لتقديم 

 الخدمة

 دقيقة/ اغم 121و بمع ل)متوملط  يعتم  على شكر املصاغ واميت  وحدم العمر       

 ملارية املفعول  الذهبية والفضية والبالتينية    تعليمات ال قابة على املصوغات  ألاجور )بالدينار ألاردني( 

      طريقة استيفاء ألاجور 
 
 نق ا

  فواتورام إي 

 مبنى امل مل ة ال ئيس ي مكان تقديم الخدمة

 الحضور الشخص ي طريقة التقديم للخدمة

 3:31إلى  0:31الخميس مال ال اعة  -ألا   أوقات تقديم الخدمة

 مطابقتها للعيارات القانونيةمصوغات م موغة     ال  مخرج الخدمة


