
 

 

 ألاردنية غير املواصفات القياسية خدمة بيع

 (ASTMوألامريكية  DIN/DIN-EN وألاملانية BS/BS-ENوالبريطانية  IEC،ISO)الدولية  بيع املواصفات القياسية غير ألاردنية وصف الخدمة

 قطاع ألاعمال           الجهات الحكومية  ألافراد                  فئة متلقي الخدمة

 ال يوجد     الوثائق املطلوبة

مراحللللللللللللللللللللللللللللللللل   قلللللللللللللللللللللللللللللللللد   

 الخدمة

  ألافراد أو  قطاع ألاعمال مث  املصانع والشركات )مبنى املؤسسة الرئيس ي أو في حال    طلب الوثائق عن طريق

 أحد فروع املؤسسة(:

 غير ألاردنية املطلوبة.املواصفات طلب شراء  .1

 تزويد متلقي الخدمة بعرض سعر. .2

 .تسديد ألاجور  .3

 .الوثائق املطلوبة استالم .4
 

 في حال كان متلقي الخدمة من جهة حكومية أو رسمية: 

 املواصفات غير الاردنية.شراء  لغايات طلبتقديم  .1

 . بعرض سعر متلقي الخدمةتزويد  .2

 . من قبل متلقي الخدمة الوثائق شراء على طلب التأكيد  .3

 حسب ألاصول وإلاجراءات املتفق عليها. تزويد الجهة الحكومية أو الرسمية بمطالبة مالية الستيفاء ألاجور  .4

 لوثائق املطلوبة.الجهة مقدمة الطلب با تزويد .5
 

 :في حال    طلب الوثائق من جهة خارج اململكة 

 ألاردنية.غير طلب شراء املواصفة القياسية   .1

 بعرض سعر يحتوي على أرقام وعناوين املواصفات املطلوبة باإلضافة إلى معلومات البنك. متلقي الخدمةتزويد  .2

  املطلوبة الوثائق التأكيد على .3
 
 .من قبل متلقي الخدمة رسميا

 .تسديد ألاجور  .4

 لوثائق املطلوبة تزويد الجهة با .5
 
 عند وصول إشعار من البنك بدفع ألاجور.إلكترونيا

ق الللللللللللللللللللللللل من املسلللللللللللللللللللللللت ر 

 لتقد   الخدمة

 حال الحضور الشخص ي. يوم عمل في 

 3 أيام عمل في حال استخدام البريد أو الفاكس أو البريد إلالكتروني.  

ألاجلللللللللللللللللللللللور )باللللللللللللللللللللللللد  ار  

 ألاردني(

 رة للمواصدفة سعر املواصفة القياسية غير ألاردنية محدد بناء  على الاتفاقية املبرمة مع هيئة التقييس املعنية املصدد  
 
لد   مضدافا

 قيمة أجور الخدمة وضريبة املبيعات.

طريقللللللللللللللللللللللللللة اسلللللللللللللللللللللللللل يفا  

 ألاجور 

 إي فواتيركم 

 حوالة بنكية للجهات من خارج ألاردن 

 مركز املؤسسة الرئيس ي والفروع   مكان  قد   الخدمة

طريقلللللللللللللللللللللللللللة التقلللللللللللللللللللللللللللد   

 للخدمة

 الحضور الشخص ي 

 +( 1152أو  1151أو  1552(  فرعي )51215351225عبر الهاتف) 

  +( 51215351245الفاكس ) 

 ( البريد الالكترونيjsmo.gov.jojsmo@  ) أو(enquiry@jsmo.gov.jo) 

 3335إلى  0335الخميس من الساعة  -ألاحد         أوقات  قد   الخدمة

 )ورقية أو إلكترونية( حسب الاتفاقيات مع هيئات التقييس.وثيقة   مخرج الخدمة
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