
 

 احمللية واملس توردة املصوغات اذلهبية املشغوةل. خدمة دمغ 1

  وأصحاب محالت بيع المصوغات الذهبية ، المستوردون،أصحاب مشاغل الصاغة الفئات المستفيدة من الخدمة
 مديرية المصوغات -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

  الوثائق المطموبة

 الوزن والصنف ، نوع المصوغات المقدمة لمدمغيبين  صاحب العالقةمن  إقرار خطي
 محمية.المصوغات وعدد الصبات والعيار المصرح به في حال كانت 

  في حال كانت المصوغات مستوردة. الفواتيرو البيان الجمركي 
 :إرفاق الوثائق التالية سارية المفعوليتم   في حال طمب الخدمة ألول مرة:  

o السجل التجاري 
o العالمة التجارية لممشغل المسجمة رسميا 
o موافقة األمانة أو الجهة التنظيمية المسؤولة حسب المنطقة 
o موافقة البنك المركزي 
o  لنقابة العامة ألصحاب محالت الحمي يكون المشغل مسجال في اومن المفضل أن

 والمجوهرات
  األونصات والميرات اإلنجميزي صياغة إرفاق موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس عمى

 والرشادي.

 إجراءات تقديم الخدمة

مدموغة بختم تسميم المصوغات لموظف قسم التداول والدمغ، عمى أن تكون البضاعة  .1
بوضع الرصاص المشغل في حال كانت محمية، وفي حال كانت المصوغات مستوردة فيتم تسميمها 

 مع البيان الجمركي. ومرفقة الجمركي
 فحص العينات في مديرية المصوغات. .2
 لمعيار القانوني المصرح به في حال مطابقة نتائج الفحص: 

o ور الخاصة بالدمغ وحسب يتم تحرير بيان اإليداع وأمر القبض بقيمة األج
 .التعميمات النمعمول بها

o قة في الصندوق.يقوم صاحب العالقة بتسديد األجور المستح 
o  يقوم صاحب العالقة بإستالم المصوغات المقدمة لمدمغ بعد دمغها والتوقيع عمى

 إستالمها.
 لمعيار القانوني المصرح به في حال عدم مطابقة نتائج الفحص : 

o :بعد استيفاء اجور  المخالفة المصوغات كسريتم  في حال المصوغات المحمية
  .واجور فحص العينات الكسر

o إعادة التصدير أو عمى كسر المصوغاتيتم  :في حال كانت المصوغات مستوردة 
 بعد استيفاء

تقديم الخدمةالمؤسسات الشريكة في   ال يوجد 

 رسوم الخدمة

 353  لممصوغات الذهبية المشغولة المحمية  أجور دمغدينار / كيمو غرام
 )في حال مطابقة الفحص(.

 053 لممصوغات الذهبية المشغولة  أجور دمغ دينار / كيمو غرام
 المستوردة )في حال مطابقة الفحص(.

 133 لممسكوكات الذهبية المصنعة محميا. أجور دمغ دينار / كيمو غرام 
 233  لممسكوكات الذهبية المستوردة. أجور دمغ دينار / كيمو غرام 

 دقيقة/ واحد كيموغرام 03 وقت إنجاز الخدمة


