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 نبذة غن املؤسسة 

 
داري بموجب قانوف المواصفات والمقاييس رقـ  األردنية تأسست مؤسسة المواصفات والمقاييس كمؤسسة عامة ذات استقالؿ مالي وا 

، بعد أف كانت إحدى مديريات وزارة الصناعة والتجارة منذ عاـ 1111( لسنة 11المعدؿ بموجب القانوف رقـ ) 0883( لسنة 04)
 . 0883ولغاية  0861

 رؤية املؤسسة

قميميًا "  البنية التحتية لمجودة".في حقوؿ  ودولياً "مؤسسة رائدة ومتميزة وطنيًا وا 

 رساةل املؤسسة

المنتجات المطروحة في بخدمات الفحص والمعايرة الوطنية و وحماية البيئة، وتعزيز الثقة وحقوؽ المواطف "حماية صحة وسالمة 
مع أفضؿ  ،ومسح األسواؽ واالعتمادمف التقييس والمقاييس وتقييـ المطابقة مف خالؿ موائمة أنظمة البنية التحتية لمجودة، األسواؽ 

 .بالتعاوف مع الشركاءو  الممارسات الدولية

وايت الاسرتاتيجية اًيت تسامه مؤسسة املواظفات وامللاييس يف حتليلها يف "وجيلة الأردن  رؤية  -0205الأًو

 واسرتاتيجية وطنية"

 المستيمؾ حماية آليات تعزيز 
 العالمية األسواؽ في األردنية المنتجات جودة رفع 
 األردني المواطف طموحات يمبي بما الحكومية الخدمات تطوير 
 العاـ القطاع مؤسسات في  والمساءلة الشفافية ممارسات تعزيز 

 ة الاسرتاتيجيةأأهداف املؤسس

 لحماية اإللزامية والمتطمبات الفنية لمقواعد األسواؽ في المطروحة المنتجات مطابقة ضماف: األوؿ المؤسسي اليدؼ
 .وحقوقو المواطف وسالمة صحة
 .الوطنية والخدمات بالمنتجات الثقة لتعزيز عالية جودة ذات ومنتجات خدمات تقديـ: الثاني المؤسسي اليدؼ
 .وتطويرىا أنشطتيا استدامة يحقؽ بما المؤسسة موارد إدارة فعالية زيادة: الثالث المؤسسي اليدؼ

 مبوجب اًلانوناًرئيس ية املؤسسة همام 

المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادىا ومراجعتيا وتعديميا ومراقبة تطبيقيا، وذلؾ لجميع إصدار  .1
 المنتجات والخدمات باستثناء المنتجات الصيدالنية واألدوية البشرية والبيطرية واألمصاؿ والمطاعيـ.

 وضع نظاـ وطني لمقياس واإلشراؼ عمى تطبيقو. .2
 مراقبتيا.معايرة أدوات القياس وضبطيا و  .3
مراقبة جودة مصوغات المعادف الثمينة واألحجار الكريمة والمجوىرات حسب العيارات المقررة وفحص  .4

 المصوغات والمجوىرات ودمغيا.
 منح شيادات المطابقة وعالمة الجودة األردنية. .5
لمممارسات الدولية اعتماد مختبرات الفحص واالختبار والمعايرة والجيات المانحة لشيادات المطابقة وفقًا  .6

 المتبعة.
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 التزاماتناىاتجاهكم:
 التحمي باألمانة والعدالة والمساواة والحيادية عند تقديـ الخدمة لكـ. .1
 ضماف التعامؿ بسرية مع المعمومات المقدمة مف قبمكـ..2
 إعطاء األولوية لذوي االحتياجات الخاصة وكبار السف في تقديـ الخدمة. .3
 توفير بيئة مناسبة لكـ لتقديـ الخدمة..4
تدريب الموظفيف وتزويدىـ بالميارات والمعارؼ والموارد المطموبة، وتفويضيـ الصالحيات الالزمة .5

 لتقديـ خدمات متميزة.
السعي الدائـ لتبسيط إجراءات تقديـ الخدمة بيدؼ انجازىا بصورة سريعة وفعالة، ورفع قيمة .6

 الخدمة المقدمة لكـ.
 معايير تقديـ الخدمة وضماف اطالعكـ عمى أي تحديث حوليا.نشر .7
بناء جسور تواصؿ فعالة معكـ بما يضمف تزويدكـ بالقرارات والمعمومات التي تيمكـ في الوقت .8

 المالئـ. 
 المتابعة المستمرة النطباعاتكـ والسعي الدائـ لتمبية احتياجاتكـ وتوقعاتكـ المستقبمية..9

 دمة مف قبمكـ بسرية وحيادية ومينية ومعالجتيا خالؿ الوقت المستيدؼ.التعامؿ مع الشكاوى المق.11

 ماىنرجوهىمنكمىلتوفورىخدمةىمتموزةىلكم:

 التعامؿ معيـ باحتراـ. قدير جيود موظفي المؤسسة مف خالؿت.1
 احتراـ متمّقي الخدمة اآلخريف وحقوقيـ..2
 توفير الوثائؽ الالزمة لتقديـ الخدمة خالؿ الوقت المستيدؼ..3
 تزويد المؤسسة بانطباعاتكـ مف خالؿ كافة قنوات االتصاؿ المتاحة..4
عالميـ بأي تعديؿ في البيانات والوثائؽ ال.5 متعمقة بكـ وبمتطمبات الرد عمى استفسارات موظفي المؤسسة، وا 

 تقديـ الخدمة.
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ػداد أأو مراجؼة )تؼديي أأو حتديث أأو حسب( مواظفة كياس ية/ كاػدة فنية أأردنية أأو تبين مواظفة خدمة . 1 ا 

ية كلميية أأو وطنية مكواظفة كياس ية أأردنية كياس ية دًو   بناًء ػىل اًطلب أأو ا 

، النقابات والجمعيات ذات العالقة بمديرية التجار، المصنعيف، المختبرات، القطاع العاـ الفئات المستفيدة من الخدمة
 التقييس

مديرية التقييس -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة  
يوجدال  شروط الحصول عمى الخدمة  

 الوثائق المطموبة 
 .)نسخة مف المشروع المقترح لممواصفة القياسية )إذا توفر 
 .المرجع الذي تـ االعتماد عميو عند وضع المشروع المقترح 

 إجراءات تقديم الخدمة

مف أجؿ طمب إعداد أو مراجعة )تعديؿ أو تحديث أو  تقديـ كتاب رسمي لممؤسسة .1
 .أردنيةقاعدة فنية  سحب( مواصفة قياسية/

ؾ قبػػؿ البػػدء بدراسػػة الطمػػب دفػػع رسػػـو الخدمػػة المدرجػػة فػػي دليػػؿ الخػػدمات، وذلػػ .2
إعػػداد أو مراجعػػة )تعػػديؿ أو تحػػديث أو سػػحب( مواصػػفة قياسػػية/ المقػػدـ مػػف أجػػؿ 
 .قاعدة فنية أردنية

دراسػػة الطمػػب مػػف قبػػؿ قسػػـ الدراسػػات الفنيػػة بالتعػػاوف مػػع المينػػدس المخػػتص فػػي  .3
 المديرية.

بػػردراج مشػػػروع  الدراسػػات الفنيػػةفػػي حػػاؿ الموافقػػة عمػػػى الطمػػب المقػػدـ يقػػـو قسػػػـ  .4
 .المديريةالقاعدة الفنية األردنية عمى خطة عمؿ  المواصفة القياسية/

دراسػػػة المشػػػروع المبػػػدئي مػػػف قبػػػؿ المجنػػػة الفنيػػػة الدائمػػػة أو المتخصصػػػة، وتػػػوفير  .5
 الخدمة بو عند الطمب.نسخة منو في مديرية إدارة المعرفة لتزويد متمقي 

تعميـ مشروع التصويت عمى الجيات ذات العالقة إلبداء الرأي وتوفير نسػخة منػو  .6
 في مديرية إدارة المعرفة لتزويد متمقي الخدمة بو عند الطمب.

 توفير نسخة مف المشروع النيائي في مديرية إدارة المعرفة. .7
 رفع المشروع النيائي لمجمس إدارة المؤسسة لالعتماد. .8
القاعػػػدة  المواصػػػفة/القاعػػػدة الفنيػػػة األردنيػػػة )اسػػػـ ورقػػػـ  نشػػػر المواصػػػفة القياسػػػية/ .9

فػػػي مديريػػػة إدارة المعرفػػػة  ا( فػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية، وتوفيرىػػػاوسػػػنة إصػػػدارى الفنيػػػة
 عند الطمب. التزويد متمقي الخدمة بي

 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

 رسوم الخدمة

 411  دينار بدؿ طمب إصدار مواصػفة قياسػية أو قاعػدة فنيػة أردنيػة، مضػافًا
 ليا ضريبة المبيعات.

 111  دينػػار بػػدؿ طمػػب تعػػديؿ مواصػػفة قياسػػية أو قاعػػدة فنيػػة أردنيػػة، مضػػافًا
 ليا ضريبة المبيعات.

 وقت إنجاز الخدمة

 .سنتيف إلعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية 
 6  الخاصة بطرؽ الفحص القياسية لمواصفاتإلصدار اشيور.  
 8  تبني.والقواعد الفنية القياسية لمواصفاتإلصدار اشيور / 
 07 تبني مع الترجمة.والقواعد الفنية القياسية لمواصفاتشير إلصدار ا / 
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 الاستضارات اًفنية حول املواظفات اًلياس ية واًلواػد اًفنية الأردنيةخدمة تلدمي . 0
 التجار، المصنعيف، القطاع العاـ الفئات المستفيدة من الخدمة

الفنية  الدراساتقسـ  -مديرية التقييس -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة  
 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

رير فحصعينات، بطاقات بياف، تق  الوثائق المطموبة  

 إجراءات تقديم الخدمة

"طمب استشارة فنية" لتحديد نوع االستشارة الفنية مع إرفاؽ العينات وأي  تعبئة .1
 وثائؽ أخرى وذلؾ حسب الحالة لمدراسة والرد.

الستيفاء األجور تحويؿ طمب االستشارة الفنية إلى رئيس قسـ الدراسات الفنية  .2
 تحويمو لمميندس المختص في المديرية.مف متمقي الخدمة و 

 دراسة الطمب مف قبؿ الميندس المختص وتجييز كتاب الرد حسب األصوؿ. .3
مراجعة متمقي الخدمة لممؤسسة حسب الموعد الذي يحدده الميندس المختص  .4

 الـ كتاب الرد.ستال
 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 رسوم الخدمة

باإلضافة إلى ضريبة المبيعات عف كؿ منتج وارد في طمب  دينار (11) 
 ، وذلؾ بالمغة العربية أو اإلنجميزية.االستشارة الفنية

وفي حاؿ تـ طمب نسختيف مف االستشارة الفنية بالمغة العربية والمغة اإلنجميزية 
 دينار.( 31)فيتـ استيفاء 

الوقت الالـز لعرضيا عمى المجنة الفنية أو مراسمة جيات باستثناء  أياـ عمؿ( 4) الخدمة إنجازوقت 
 .الخدمةخارجية )لغايات خاصة باالستشارة الفنية( أو طمب وثائؽ مف متمقي 
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 خدمة بيع املواظفات اًلياس ية واًلواػد اًفنية الأردنية وادلًيي اخلاص هبام. 1

 الفئات المستفيدة من الخدمة
خدمات، مكاتب ىندسية الالتجار، المصنعيف، المختبرات، القطاع العاـ، مقدمو 

 .ىيئات مينية )جمعيات ونقابات(، يةواستشار 
 قسـ نقطة االستعالـ  -مدرية إدارة المعرفة  -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة
 ال يوجد  الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة

سمية أو في حاؿ تـ طمب الوثائؽ/ الدليؿ اإللكتروني مف قبؿ جية حكومية أو ر  .1
 :مف قبؿ الشركات والمصانع

أو القاعدة الفنية األردنية المطموبة أو  طمب شراء المواصفة القياسية و/ -
 الدليؿ اإللكتروني الخاص بيما.

 تزويد الجية بعرض سعر. -
إرساؿ كتاب رسمي لمتأكيد عمى طمب الوثائؽ/ الدليؿ اإللكتروني بعد  -

 االطالع عمى عرض السعر.
ومية أو الرسمية بمطالبة مالية الستيفاء األجور، أما تزويد الجية الحك -

 الشركات والمصانع فعمييـ تسديد األجور عف طريؽ الحضور شخصيًا.
 الوثائؽ المطموبة. استالـ -
 في حاؿ تـ طمب الوثائؽ أو الدليؿ اإللكتروني مف جية مف خارج المممكة: .2

األردنية المطموبة أو أو القاعدة الفنية  طمب شراء المواصفة القياسية و/ -
 الدليؿ اإللكتروني الخاص بيما.

تزويد الجية بعرض سعر يحتوي عمى أرقاـ وعناويف المواصفات المطموبة  -
 باإلضافة إلى معمومات البنؾ.

 طمب الوثائؽ/ الدليؿ اإللكتروني رسميًا. -
 تسديد األجور )حوالة مالية(. -
 ؾ بدفع األجور.الوثائؽ المطموبة عند وصوؿ إشعار مف البن استالـ -
 في حاؿ تـ طمب الوثائؽ أو الدليؿ اإللكتروني عف طريؽ الحضور شخصيًا: .3

أو القاعدة الفنية األردنية المطموبة أو  طمب شراء المواصفة القياسية و/ -
 الدليؿ اإللكتروني الخاص بيما.

 تسديد األجور باستخداـ أمر القبض. -
 .نيائؽ المطموبة/ الدليؿ اإللكترو الوث استالـ -

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة 

 ال يوجد
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 رسوم الخدمة

الصادرة بموجب  1104( لعاـ 2سعار المطبوعات رقـ )حسب تعميمات أ
 وتعديالتو: 1111( لسنة 11قانوف المواصفات والمقاييس رقـ )

 
 األجور )دينار( عدد الصفحات

0-41 11 

40-011 21 

010-041 24 

040-111 31 

110-141 34 

140-211 41 

210-241 44 

240-311 51 

310-341 54 

340-411 61 

410-441 64 

440-511  1 

510-541 74 

540-611 81 

610-641 84 

640-711 011 

710-741 014 

740-811 001 

810-841 004 

840-0111 011 
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0110-0141 014 

0140-1111 021 

( دنانير لكؿ 4يتـ زيادة )
 1111فوؽ  خمسيف صفحة

 

 وقت إنجاز الخدمة
 21 .دقيقة في حاؿ الحضور الشخصي 
 2 .أياـ عمؿ في حاؿ استخداـ البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني 
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ية   بيع املواظفات اًلياس ية غري الأردنية. خدمة 0 والأملانية  BS/BSENواًربيطانية  IEC-ISO)ادلًو

DIN/DINEN  والأمريىيةASTM) 

 الفئات المستفيدة من الخدمة
خدمات، مكاتب ىندسية الالتجار، المصنعيف، المختبرات، القطاع العاـ، مقدمو 

 .، ىيئات مينية )جمعيات ونقابات(يةواستشار 
 قسـ نقطة االستعالـ -مديرية إدارة المعرفة -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة
 ال يوجد  الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة

في حاؿ تـ طمب الوثائؽ مف قبؿ جية حكومية أو رسمية أو مف قبؿ الشركات  .1
 والمصانع:

 طمب شراء المواصفة القياسية غير األردنية. -
 تزويد الجية بعرض سعر. -
عرض  إرساؿ كتاب رسمي لمتأكيد عمى طمب الوثائؽ بعد االطالع عمى -

 السعر.
تزويد الجية الحكومية أو الرسمية بمطالبة مالية الستيفاء األجور، أما  -

 الشركات والمصانع فعمييـ  تسديد األجور عف طريؽ الحضور شخصيًا.
 الوثائؽ المطموبة. استالـ -

 في حاؿ تـ طمب الوثائؽ عف طريؽ الحضور شخصيًا: .2 
 طمب شراء المواصفة القياسية غير األردنية. -
 سديد األجور باستخداـ أمر القبض في صندوؽ المؤسسة.ت -
  الوثائؽ المطموبة. استالـ -

 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

المبرمة مع ىيئة  تفاقيةاالير األردنية محددًا بناًء عمى سعر المواصفة القياسية غ رسوم الخدمة
 لو قيمة أجور الخدمة وضريبة المبيعات. مضافاً رة لممواصفة التقييس المعنية المصدّ 

 .دقيقة في حاؿ الحضور الشخصي  21 وقت إنجاز الخدمة
 2 أياـ عمؿ في حاؿ استخداـ البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني. 

 

 

 

 



16 
  

 الاس تفسار غن املواظفات اًلياس ية/ اًلواػد اًفنية الأردنية وغري الأردنية. خدمة 3

خدمات، مكاتب ىندسية المقدمو ، ومراكز البحث التجار، المصنعيف، المختبرات الفئات المستفيدة من الخدمة 
 .، نقاط استعالـجامعات، ىيئات مينية، يةواستشار 

 قسـ نقطة االستعالـ -مديرية إدارة المعرفة -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة 

 ال يوجد الوثائق المطموبة 

 إجراءات تقديم الخدمة

 تقديـ االستفسار برحدى الطرؽ التالية: .1
 الحضور الشخصي -
 الياتؼ أو الفاكس -
 البريد الرسمي  -
أو   enquiry@jsmo.gov.joأو   jsmo.gov.jo@jsmoالبريد اإللكتروني  -

basma.assaf@jsmo.gov.jo 
 استالـ اإلجابة. .2

 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 ال يوجد رسوم الخدمة

 وقت إنجاز الخدمة
 21 .دقيقة في حاؿ الحضور الشخصي أو استخداـ الياتؼ 
 2  حاؿ استخداـ البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني.أياـ عمؿ في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jism@jism.gov.jo
mailto:enquiry@jism.gov.jo
mailto:basma.assaf@jsmo.gov.jo
mailto:basma.assaf@jsmo.gov.jo
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 ادلمع اًفين. خدمة 4
 المصّنعوف، التجار الفئات المستفيدة من الخدمة

 قسـ نقطة االستعالـ -مديرية إدارة المعرفة -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة
 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

 يوجدال   الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة

طمب خدمة الدعـ الفني عف طريؽ الحضور الشخصي أو إرساؿ كتاب  .1
 رسمي أو بريد إلكتروني لممؤسسة.

 (.إف لـز األمر) جر وزيارة موقع المصنع أو المعرضمقابمة المصّنع أو التا .2
 تقديـ الدعـ الفني كالتالي: .3
 تصنيؼ المنتج؛ -
 الفنية التي تنطبؽ عمى المنتج.تحديد التشريعات والقواعد  -
 ENتحديد المواصفات ذات العالقة )المواصفات األردنية واألوروبية  -

 .....(.  ISOوالدولية 
تزويد المعمومات الخاصة بالوثائؽ الفنية المطموب تجييزىا مثؿ تعميمات  -

عالف المطابقة لمتشريعات.  االستخداـ وا 
ت والعالمات الواجب وضعيا عمى تزويد المعمومات الخاصة بالتحذيرا -

 المنتج و/ أو العبوة.
تقييـ الوثائؽ الفنية المقدمة مف الجية المعنية والخاصة بالمنتج و/ أو  -

 تصنيعو.
تزويد أي معمومات أخرى مطموبة بيدؼ تحقيؽ االشتراطات التي تنطبؽ  -

 عمى المنتج.
 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

الخدمةرسوم   ال يوجد 
 أياـ عمؿ لممنتج الواحد 4 وقت إنجاز الخدمة
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ركابة احلدوديةخدمات مديرية اً  
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  خدمة اًركابة ػىل اًبضائع املس توردة. 1

 الشركات المستوردة، شركات التخميص الفئات المستفيدة من الخدمة

 أماكن تقديم الخدمة
 الحدودية.ديرية الرقابة م 
  .مكاتب المؤسسة في المراكز الجمركية 
  الشماؿ. مكتب المؤسسة فيفروع المؤسسة في إقميـ الجنوب و 

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

  الوثائق المطموبة

 .البياف الجمركي 
  فاتورة مصدقة مف دائرة الجمارؾ األردنية ومف الجيات الرسمية في بمد

 المنشأ.
 أو صورة معتمدة عنيا مصدقة مف دائرة الجمارؾ  شيادة منشأ أصمية

 األردنية ومف الجيات الرسمية في بمد المنشأ.
 خطية واضحة صادرة عف المؤسسة. أي وثائؽ تستجد حسب تعميمات 

 إجراءات تقديم الخدمة

 تدقيؽ البياف الجمركي والوثائؽ المرفقة بو. .1
الواردة حسب البياف الكشؼ العاـ )الحسي أو الظاىري( عمى البضاعة  .2

 الجمركي كالتالي:
 .التحقؽ مف عدـ وجود مخالفة تتعمؽ بالقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البياف -
التحقؽ مف عدـ وجود مخالفة فنية واضحة يمكف تحديدىا بالكشؼ  -

 .الحسي
 العالمات التجارية. التأكد مف -
 سحب عينات ممثمة إلرساليا لمفحص. .3
 وصالحية التقارير والوثائؽ المرفقة.التحقؽ مف صحة  .4
 تقييـ نتائج الفحص. .5
إنجاز المعاممة الجمركية في حاؿ مطابقة بطاقة البياف )بما فييا العالمة  .6

التجارية(، ونتائج الفحص الشتراطات القواعد الفنية األردنية الخاصة بيا، وصحة 
  .وصالحية وثائؽ تقييـ المطابقة المرفقة

 في حاؿ عدـ المطابقة.عدـ إدخاؿ البضائع  .7

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  دائرة الجمارؾ العامة: التعامؿ مع البضائع حسب قرار المؤسسة النيائي
 حوؿ المعاممة الجمركية.

  المختبرات المعتمدة والمقبولة لدى المؤسسة: فحص عينات مف البضائع
 الواردة ضمف المعاممة الجمركية.

 .وزارة الزراعة 
 .المؤسسة العامة لمغذاء والدواء 

 رسوم الخدمة
دينار أجور بدؿ خدمات عف كؿ معاممة جمركية تزيد قيمتيا عمى  11 -

 ألؼ دينار.
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ألؼ عف قيمتيا  جمركية تقؿ دنانير أجور بدؿ خدمات عف كؿ معاممة 01 -
 دينار.

دنانير أجور نقؿ عينات مف المراكز الجمركية ومركز المؤسسة إلى  01 -
 .أو نقؿ عينات إعادة الفحص المختبرات المعتمدة

 المعتمدة دينار أجور نقؿ عينات مف فرع إقميـ الجنوب إلى المختبرات 11 -
 .أو نقؿ عينات إعادة الفحص

دينار بدؿ التحقؽ عف كؿ عالمة تجارية يتـ التحقؽ منيا مف قبؿ  11 -
 المؤسسة.

إلطارات السيارات التي يتـ  Emarkدينار بدؿ تحقؽ عف كؿ شيادة  11 -
 التأكد منيا.

 دينار بدؿ التحقؽ مف أي فحص خارجي. 11 -
 .دنانير بدؿ صورة طبؽ األصؿ عف أي وثيقة صادرة مف المؤسسة 4 -
في حاؿ في مكاف تقديـ الخدمة أجور التحميؿ الخاصة بكؿ عينة، ويتـ استيفاؤىا  -

ختبر الفاحص في حاؿ تـ تـ فحص العينة في مختبرات المؤسسة، ومف ِقبؿ الم
 فحص العينات خارج المؤسسة.

 وقت إنجاز الخدمة
يعتمد عمى نوع البضائع الواردة ضمف اإلرسالية ومدى حاجتيا إلجراء فحص أو 

 أكثر.
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تفتيشخدمات مديرية اً   
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 صاكوى املواطنني احمللية بناًء ػىل اًركابة ػىل املنتجات املطروحة يف الأسواق. خدمة 1

 المواطف الفئات المستفيدة من الخدمة

 أماكن تقديم الخدمة
مسح  الت التفتيشية الميدانية مف موظفييتـ متابعة شكاوى المواطنيف مف خالؿ الجو 

 .الشماؿ مكتب المؤسسة فيإقميـ الجنوب و  وفرعالمؤسسة  األسواؽ في مركز
 ال يوجد الخدمةشروط الحصول عمى 

 ال يوجد الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة

عف طريؽ  أو التبميغ عنيا رسمياً  مف ِقبؿ المشتكي تعبئة نموذج الشكوى .1
 .وسائؿ االتصاؿ المختمفة

  مف ِقبؿ قسـ مسح األسواؽ. التحقؽ مف موضوع الشكوى .2
 لممواصفاتحجز األصناؼ المخالفة أو المشكوؾ في مدى مطابقتيا  .3

 .الخاصة بيا القياسية/ القواعد الفنية
جراء  .4 التحقؽ مف الوثائؽ الخاصة بالمنتجات موضوع الشكوى، وا 

 منتج.الفحوصات إف لـز األمر، وحسب طبيعة ال
عادتيا ألصحابيا .5  .فؾ الحجز عف األصناؼ المطابقة وا 
 .إصدار قرار برتالؼ األصناؼ المخالفة .6

اإلدارة الممكية لحماية البيئة، المؤسسة العامة لمغذاء والدواء، البحث الجنائي، األمف  الخدمةالمؤسسات الشريكة في تقديم 
 .العاـ

 ال يوجد رسوم الخدمة 
 .الالـز لفحص المنتج )إف لـز األمر(أياـ عمؿ باستثناء الوقت  01 وقت إنجاز الخدمة
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 اًركابة ػىل املعاػد اًىهرابئية املرهبة. خدمة 2
 شركات المصاعد الفئات المستفيدة من الخدمة

 أماكن تقديم الخدمة

 قسـ الرقابة عمى المصاعد  -مركز المؤسسة الرئيسي )مديرية التفتيش
 الكيربائية(.

  الشماؿ. مكتب المؤسسة في 
 .فرع إقميـ الجنوب 

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

  الوثائق المطموبة

  .ألغراض الكشؼ المبدئي: مخطط موقع ساري المفعوؿ+ كتاب الضريبة 
  ألغراض االستالـ النيائي: كتاب التزويد بالتيار الكيربائي )في حاؿ تـ

 *الكشؼ المبدئي عمى المصعد(، أو مخطط موقع ساري المفعوؿ + كتاب الضريبة
 )في حاؿ لـ يتـ الكشؼ المبدئي عمى المصعد(.

سة بكتاب الضريبة مف قبؿ دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات، بعد مراجعة متمقي * يتـ تزويد المؤس
 الخدمة ليـ.

 إجراءات تقديم الخدمة

تعبئػػػة نمػػػوذج "طمػػػب كشػػػؼ مبػػػدئي لممصػػػعد" أو "طمػػػب االسػػػتالـ النيػػػائي  .1
 لممصعد".

 دفع أجور الكشؼ عمى المصعد.  .2
 تحديد موعد لمكشؼ. .3
عػالـ الكشؼ عمى المصػعد وتعبئػة التقػارير  .4 وتحديػد النػواقص إف وجػدت وا 

 مندوب شركة المصاعد بيا.
في حاؿ عدـ المطابقة يتـ إعادة الكشؼ عمى المصػعد بعػد أف يػتـ تسػديد  .5

 2يػتـ إعػادة الكشػؼ عمػى المصػعد الرسـو وتحديػد موعػد إلجػراء الكشػؼ التكميمػي )
 .مرات كحد أقصى(

إصػػدار كتػػاب فػػي حػػاؿ المطابقػػة عنػػد تنفيػػذ عمميػػة الكشػػؼ المبػػدئي؛ يػػتـ  .6
 رسمي لشركة الكيرباء المعنية بريصاؿ التيار الكيربائي ثالثي األطوار لمبناية.

فػػي حػػاؿ المطابقػػة عنػػد تنفيػػذ عمميػػة االسػػتالـ النيػػائي؛ يػػتـ إصػػدار كتػػاب  .7
 رسمي لمشركة لمسماح بوضع المصعد تحت االستخداـ العاـ.

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
 خدمة توصيؿ التيار الكيربائي.نيةشركة الكيرباء األرد :  
 :استقباؿ الشكاوي  البمديات والمحافظات وما يتبع ليا مف المتصرفيات

 والفصؿ بيف المتنازعيف.

 رسوم الخدمة
 211  ضريبة المبيعات )تشمؿ الكشؼ المبدئي والنيائي(.دينار + 
 41 دينار عف كؿ إعادة كشؼ لممصعد 

.عمؿ  أياـ 01 وقت إنجاز الخدمة  مف تاريخ دفع الرسـو
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 خدمات وحدة ماكحفة اًتلليد واًتحلق واًتبليؽ
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 من حصة اًؼالمة اًتجارية أأنداًت. خدمة 1
 المواطف، التاجر الفئات المستفيدة من الخدمة

  والتحقؽ والتبميغ وحدة مكافحة التقميد -مركز المؤسسة الرئيسي أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد الحصول عمى الخدمةشروط 

 ال يوجد  الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة

رفاؽ العينة المطموب  .1 مف عالمتيا  التأكدتعبئة طمب التحقؽ، وا 
 التجارية.

 تسديد األجور في صندوؽ المؤسسة. .2
بؿ الوحدة عينة مف قِ مالجيات المعنية حسب العالمة التجارية ل راسمةم .3

 .العالمة التجاريةلمتأكد مف صحة 
 .التأكدتسميـ متمقي الخدمة كتاب رسمي بنتيجة  .4

 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

أردني لكؿ صنؼ لكؿ منتج بدؿ أجور التأكد مف صحة العالمة دينار  (11)  رسوم الخدمة
 التجارية.

 أياـ عمؿ  7 وقت إنجاز الخدمة
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 من حصة وظالحية واثئق تليمي املطابلةاًتحلق اذلايت . خدمة 0
 التجار )المستوردوف( الفئات المستفيدة مف الخدمة

 والتحقؽ والتبميغ وحدة مكافحة التقميد -مركز المؤسسة الرئيسي أماكف تقديـ الخدمة

 شروط الحصوؿ عمى الخدمة
مبضاعة المراد التحقؽ مف صحة ليكوف ىناؾ بياف جمركي  أف ال

باستثناء المعامالت التي يتـ تحويميا لموحدة عف طريؽ يا، وصالحية وثائق
 العميا. دارةاإل

 لكتروني إوثائؽ تقييـ المطابقة بشكؿ   الوثائؽ المطموبة

 إجراءات تقديـ الخدمة

رفاؽ الوثائؽ المطموب التحقؽ منيا. .1  تعبئة طمب التحقؽ، وا 
 تسديد األجور في صندوؽ المؤسسة. .2
مف قبؿ الوحدة ألخذ قرار بشأف الوثائؽ مراسمة الجيات المعنية  .3

 المطموب التحقؽ منيا.
 تسميـ متمقي الخدمة كتاب رسمي بنتيجة التحقؽ. .4

 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديـ الخدمة

 دينار عف كؿ وثيقة يتـ طمب التحقؽ منيا 11 رسـو الخدمة

 أياـ عمؿ 7 وقت إنجاز الخدمة
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ىل برانمج اًتاجر امللزتم1  . خدمة الانضامم ا 

 لمستوردوفا الفئات المستفيدة من الخدمة
 وحدة إدارة المخاطر  -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

  الوثائق المطموبة

 شيادة تسجيؿ الشركة/ المؤسسة. 
  التسجيؿ الضريبيشيادة. 
 بطاقة المستورد. 
 قائمة المصانع والشركات الموردة. 
 البيانات الجمركية وفواتيرىا وشيادات المنشأ. 
 تقارير الفحص الفنية. 
 كتب التحقؽ مف تقارير الفحص. 
 أي وثائؽ أخرى تتطمبيا طبيعة المعاممة. 

 إجراءات تقديم الخدمة

برنامج التاجر الممتـز مع إرفاؽ تقديـ متمقي الخدمة طمب االنضماـ إلى  .1
 الوثائؽ الضرورية، وذلؾ لمدراسة والرد مف قبؿ موظؼ الوحدة.

 تسديد األجور في صندوؽ المؤسسة. .2
 تسميـ نسخة مف سند القبض المختـو مف ِقبؿ الصندوؽ لمموظؼ. .3
دراسة الطمب مف قبؿ الموظؼ لمتأكد مف مدى المطابقة مع الشروط  .4

 رنامج وتجييز كتاب الرد حسب األصوؿ. المحددة في تعميمات الب
 مراجعة متمقي الخدمة لممؤسسة حسب الموعد الذي يحدده الموظؼ. .5
اطالع متمقي الخدمة عمى الرد، ومناقشة أسباب عدـ الموافقة أو متطمبات  .6

 سرياف االنضماـ إلى البرنامج مع الموظؼ.
 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 رسوم الخدمة
  :دينار  0111الفئة األولى 
  :دينار 411الفئة الثانية 
  :دينار 141الفئة الثالثة 

 أياـ عمؿ ( 01) وقت إنجاز الخدمة
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 اًتحلق من أأدوات اًلياس اًلانونية املس توردةخدمة  .1

 التجار الفئات المستفيدة من الخدمة

تقديم الخدمةأماكن   قسـ الضغط والحرارة والطوؿ -مديرية المقاييس  -مركز المؤسسة 
 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

 البياف الجمركي الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة

 إلى موظؼ قسـ الضغط والحرارة والطوؿ. الجمركية تسميـ المعاممة .1
إلى المختبر المختص في حاؿ وجود إمكانية  القياس أدواتتحويؿ  .2

 .لمتحقؽ منيا
في حاؿ عدـ وجود إمكانية لمتحقؽ مف األدوات يتـ استالـ تقارير فحص  .3

مكافحة  وتحويميا إلى وحدة خاصة بيا صادرة عف مختبرات معترؼ بيا دولياً 
 .لمتأكد مف صحتيا وصالحيتيا والتحقؽ والتبميغ التقميد

عطاء متمقي الخدمة إعداد أمر قبض باألج .4 ور المترولوجية المستحقة وا 
 موعد الستالـ النتائج.

 تسديد األجور في صندوؽ المؤسسة. .5
استالـ تقرير التحقؽ مف أدوات القياس القانونية الموقع والمختـو مف  .6

 مدير مديرية المقاييس واستالـ العينات.
 .يةالرقابة الحدودفي مديرية  الجمركية استكماؿ إنجاز المعاممة .7

 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
 وتعديالتيا. 1104( لعاـ 8حسب تعميمات الرقابة المترولوجية رقـ ) رسوم الخدمة

 عمؿ أسبوعي وبحد أقصىحسب حجـ العينات ونوعيا  وقت إنجاز الخدمة
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 مؼايرة أأدوات اًلياس اًلانونيةخدمة  .0

الخدمةالفئات المستفيدة من   
أي جية تمتمؾ أدوات قياس )المختبرات، المصانع، المستشفيات، محالت الصاغة، 

 الجيات الحكومية، ... إلخ(
 أو في مكاف تواجد أداة القياس  مديرية المقاييس -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة
 ال يوجد  الوثائق المطموبة

 تقديم الخدمةإجراءات 

( مف ِقبؿ متمقي الخدمة  .1 تقديـ طمب معايرة )أوزاف، موازيف، قبانات، حجـو
 متضمنًا المعمومات الكاممة عف األدوات المراد معايرتيا.

 .تحديد موعد مع متمقي الخدمة لتنفيذ المعايرة .2
 تسديد األجور في صندوؽ المؤسسة في حاؿ الدفع المباشر. .3
الستالـ شيادة المعايرة، واستالـ أدوات القياس إعطاء موعد لمتمقي الخدمة  .4

 الخاصة بو في حاؿ تمت المعايرة داخؿ المؤسسة.
 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 وتعديالتيا. 1104( لعاـ 8حسب تعميمات الرقابة المترولوجية رقـ ) رسوم الخدمة
 يـو عمؿ( 21حسب نوع أداة القياس )بحيث ال تتجاوز المدة  وقت إنجاز الخدمة
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 خدمة اًتحلق ادلوري من ػدادات ظهارجي احملروكات. 3
 محطات المحروقات، أصحاب الصياريج الفئات المستفيدة من الخدمة

 .+ مركز التحقؽ المترولوجي الزرقاء -مصفاة البتروؿ أماكن تقديم الخدمة
الحصول عمى الخدمةشروط   ال يوجد 

  الوثائق المطموبة

 .موافقة محطة المحروقات عمى التزويد 
  صيريج.الصورة عف رخصة 
  الوثائؽ التالية لمسائؽ )وكذلؾ لصاحب الصيريج في حاؿ كاف يريد قيادة

 الصيريج بالتناوب مع السائؽ(:
 .اليوية الشخصية 
 .عدـ محكومية 
 .صورة عف رخصة قيادة الصيريج 
  1صورة شخصية عدد. 
 .شيادة صالحية منظومة القياس المنتيية الصالحية 

 إجراءات تقديم الخدمة

 .التحقؽ مف منظومة قياس صيريج المحروقات تنفيذ عممية .1
 بختـ المؤسسة. أو المضخة ختـ العداد .2
إصدار شيادة صالحية عداد صيريج محروقات مع مراعاة أف تنتيي مع  .3

  .انتياء رخصة الصيريج
 .استيفاء األجور المترتبة عمى عممية التحقؽ .4

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
 شركات تزويد المشتقات النفطية. 
 .مشاغؿ الصيانة المرخصة مف قبؿ المؤسسة 
 .مصفاة البتروؿ 

 وتعديالتيا. 1104( لعاـ 8حسب تعميمات الرقابة المترولوجية رقـ ) رسوم الخدمة
  .أسبوع عمؿ بعد تسميـ كافة الوثائؽ وتركيب العداد وقت إنجاز الخدمة
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 اًتحلق من اًؼبوات املؼبأأة مس بلاً خدمة  .4
 المصّنعوف، التجار الفئات المستفيدة من الخدمة

 قسـ العبوات المعبأة مسبقاً  –مديرية المقاييس  -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة
 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

 ال يوجد  الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة

 :في حاؿ طمبات التحقؽ الذاتي
 .استالـ العينات واستيفاء أجور التحقؽ مف العبوات المعبأة مسبقاً  .1
 استيفاء األجور المترولوجية. .2
 .إجراء التحقؽ مف العينات .3
 .تسميـ نتيجة التحقؽ بكتاب رسمي إلى صاحب العالقة .4
 الرقابة عمى البضائع المستوردة:ي حاؿ استكماؿ إجراءات ف
استالـ العينات والمعاممة الجمركية الواردة معيا واستيفاء أجور التحقؽ مف  .1

 .العبوات المعبأة مسبقاً 
أو المركز  الرقابة الحدوديةإجراء التحقؽ والرد بكتاب رسمي عمى مديرية  .2

 .معو المعاممة الجمركية الجمركي إلعالميـ بنتيجة التحقؽ مرفقاً 
 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 وتعديالتيا. 1104( لعاـ 8حسب تعميمات الرقابة المترولوجية رقـ ) رسوم الخدمة
 ثالثة أياـ عمؿ مف تاريخ استالـ المختبر لمعينة وقت إنجاز الخدمة
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ظالح . خدمة 5  وترهيب وظيانة أأدوات اًلياس اًلانونيةترخيط وجتديد تراخيط مضاغي ا 
 مشاغؿ صيانة عدادات التكاسي ومشاغؿ صيانة عدادات الصياريج الفئات المستفيدة من الخدمة

 مركز التحقؽ المترولوجي. أماكن تقديم الخدمة
 تمبية متطمبات وشروط الترخيص المحددة ضمف التعميمات المرجعية. شروط الحصول عمى الخدمة

 ال يوجد  الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة

 تعبئة نموذج "ترخيص مشغؿ" وتسميمو لمموظؼ المختص. .1
 إعطاء موعد لمتمقي الخدمة إلجراء التدقيؽ الفني في المشغؿ. .2
 تسديد األجور في الصندوؽ المؤسسة. .3
 استالـ شيادة الترخيص في حاؿ تمبية المتطمبات. .4

تقديم الخدمةالمؤسسات الشريكة في   ال يوجد 
 وتعديالتيا. 1104( لعاـ 8حسب تعميمات الرقابة المترولوجية رقـ ) رسوم الخدمة

 .أياـ عمؿ مف تاريخ استكماؿ الوثائؽ المطموبة 6 وقت إنجاز الخدمة
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 . خدمة اًتحلق ادلوري من ػدادات اًتىيس6
 أصحاب التكاسي الفئات المستفيدة من الخدمة

 أماكن تقديم الخدمة
صالح عدادات التكسي التي يتواجد بيا مركز التحقؽ المترولوجي+  مشاغؿ صيانة وا 

 مندوب المؤسسة في كافة أنحاء المممكة.
 المركبة والعداد وجود شروط الحصول عمى الخدمة

 .كرت العداد المنتيية صالحيتو   الوثائق المطموبة
 رخصة المركبة. 

 الخدمةإجراءات تقديم 
 المشغؿ.أو   مركز التحقؽ المترولوجيفي عداد التكسي  تنفيذ التحقؽ مف .1
صدار كرت العداد. .2  ختـ العداد وا 
 تسديد أجور التحقؽ. .3

 صحاب مشاغؿ صيانة واصالح عدادات التكسيأ المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
 وتعديالتيا. 1104( لعاـ 8حسب تعميمات الرقابة المترولوجية رقـ ) رسوم الخدمة

 .دقائؽ 01 وقت إنجاز الخدمة
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 منظومة كياس اًوكود دلى حمطات احملروكات . خدمة اًتحلق ادلوري من 7
 صحاب محطات المحروقات+ المواطفأ الفئات المستفيدة من الخدمة

 في المحطة أماكن تقديم الخدمة
 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

 ال يوجد  الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة
 تنفيذ التحقؽ مف المضخة في محطة المحروقات. .0
 المضخة.ختـ  .1
 .وفقًا لمتعميمات المرجعية تسديد أجور التحقؽ .2

 تزويد المحروقات.شركات  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
 وتعديالتيا. 1104( لعاـ 8حسب تعميمات الرقابة المترولوجية رقـ ) رسوم الخدمة

 دقائؽ 01 وقت إنجاز الخدمة
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 خدمات مديرية املعوغات
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 احمللية واملس توردة اذلهبية املضغوةلاملعوغات . خدمة دمؽ 1

  وأصحاب محالت بيع المصوغات الذىبية ف،، المستوردو أصحاب مشاغؿ الصاغة الفئات المستفيدة من الخدمة
 مديرية المصوغات -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

  الوثائق المطموبة

  والعيار المصرح بو في  والصنؼ وعدد الصباتإقرار خطي يبيف الوزف
 محمية.المصوغات حاؿ كانت 

  المصوغات مستوردة.البياف الجمركي في حاؿ كانت 
  خدمة جديد: يتـ طمب إرفاؽ الوثائؽ التالية سارية الفي حاؿ كاف متمقي

)موافقة البنؾ المركزي، ورخصة الميف والعالمة التجارية لمصائغ وشيادة  المفعوؿ
 التسجيؿ(.

  إرفاؽ موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس عمى األونصات والميرات
 اإلنجميزي والرشادي.

 إجراءات تقديم الخدمة

تسميـ المصوغات لموظؼ قسـ التداوؿ والدمغ، عمى أف تكوف البضاعة  .1
مدموغة بختـ المشغؿ في حاؿ كانت محمية، وفي حاؿ كانت المصوغات مستوردة 

 فيتـ تسميميا مع البياف الجمركي.
 استالـ بياف اإليداع ودفع األجور في صندوؽ المؤسسة.  .2
 المصوغات.فحص العينات في مديرية  .3
  في حاؿ مطابقة نتائج الفحص: تسميـ بياف اإليداع المختـو لمموظؼ عمى

الشباؾ في قسـ التداوؿ والدمغ، واستالـ البضاعة المدموغة بالعيارات القانونية، 
 والمعاممة الجمركية المنجزة )في حاؿ كوف المصوغات مستوردة(.

  التداوؿ والدمغ لمتوقيع في حاؿ عدـ مطابقة نتائج الفحص: مراجعة موظؼ قسـ
عمى موافقة كسر المصوغات واستالميا في حاؿ كانت المصوغات محمية. وفي 
حاؿ كانت المصوغات مستوردة فيتـ االتفاؽ عمى إعادة التصدير أو عمى كسر 

  .بعد استيفاء أجور فحص العينة المصوغات
 مراجعة المؤسسة الستالـ المصوغات. .4

الخدمةالمؤسسات الشريكة في تقديم   ال يوجد 

 رسوم الخدمة

)في حاؿ مطابقة الفحص أو الذىبية المشغولة المحمية  فمس/ غراـ لممصوغات 011
 مخالفتو(.

الذىبية المشغولة المستوردة )في حاؿ مطابقة الفحص  فمس/ غراـ لممصوغات 111
 المستوردة فقط(.

 دقيقة/ واحد كيموغراـ 51 وقت إنجاز الخدمة
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 اًس بائم اذلهبية احمللية واملس توردة. خدمة حفط 0

 أصحاب مشاغؿ الصاغة، المستوردوف، وأصحاب محالت بيع المصوغات الذىبية الفئات المستفيدة من الخدمة
 مديرية المصوغات -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

  الوثائق المطموبة
  والعيار المصرح بو في حاؿ كانت  والصنؼإقرار خطي يبيف الوزف

 السبائؾ محمية.
 .البياف الجمركي في حاؿ كانت السبائؾ مستوردة 

 إجراءات تقديم الخدمة

تسميـ السبائؾ لموظؼ قسـ التداوؿ والدمغ )مع البياف الجمركي في حاؿ  .1
 كانت مستوردة(.

 األجور في صندوؽ المؤسسة. دفعو استالـ بياف اإليداع  .2
 السبائؾ في مديرية المصوغات.فحص  .3
 مراجعة المؤسسة الستالـ نتيجة الفحص. .4
 التداوؿ والدمغ. قسـ تسميـ بياف اإليداع المختـو لموظؼ .5
 استالـ نتيجة الفحص في حاؿ كانت السبائؾ محمية. .6
 في حاؿ كانت السبائؾ الذىبية مستوردة: .7
  قسـ في حالة مطابقة نتائج الفحص: تسميـ بياف اإليداع المختـو لموظؼ

 التداوؿ والدمغ، واستالـ السبائؾ والمعاممة الجمركية المنجزة.
 .في حالة عدـ مطابقة نتائج الفحص: إعادة التصدير 

 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 رسوم الخدمة

 ديناراألجور/  وزف السبيكة/ غراـ
 5 غراـ 0111لغاية 
0110 - 1111 7 
1110 - 2111 01 
2110 - 3111 01 
3110 - 4111 03 
4110 – 5111 05 
5110 – 6111 07 
6110 – 7111 11 
7110 – 8111 11 
8110 – 01111 13 

  15 01111أكثر مف 

 وقت إنجاز الخدمة
  (51دقيقة باستخداـ جياز )X-ray  . 
  (2ساعات )  لمسبيكة الواحدة. باستخداـ طريقة التجفيف 
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 اًؼينات ٌلتحلق من اًؼيارات حفط. خدمة 3

 محالت بيع المصوغات، المواطفو أصحاب مشاغؿ الصاغة  الفئات المستفيدة من الخدمة
 مديرية المصوغات -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة
 والعيار المصرح بو في حاؿ كانت محمية. والصنؼإقرار خطي يبيف الوزف    الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة

  تسميـ المصوغات لموظؼ قسـ التداوؿ والدمغ، ليتـ وزف المصوغات
صدار بياف إيداع.  وا 

 المؤسسة صندوؽ في ودفع األجوراف اإليداع استالـ بي. 
  الفحص.مراجعة المؤسسة الستالـ المصوغات ونتيجة 
  تسميـ بياف اإليداع المختـو لموظؼ قسـ التداوؿ والدمغ ومف ثـ استالـ

 العينات.
 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 دنانير/ عينة  (01)  رسوم الخدمة

 وقت إنجاز الخدمة
 (51)  دقيقة لمفحص باستخداـ جيازX-ray . 
  (2) لعينات الذىب. ساعات باستخداـ طريقة التجفيف 
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 املضغوةل احمللية واملس توردة فضيةدمؽ املعوغات اً خدمة . 4

 الفئات المستفيدة من الخدمة ف ، وأصحاب محالت بيع المصوغاتو أصحاب مشاغؿ الصاغة، المستورد

 أماكن تقديم الخدمة   فرع العقبة مديرية المصوغات، –مركز المؤسسة 
 عمى الخدمةشروط الحصول  ال يوجد

  إقرار خطي يبيف الوزف والصنؼ وعدد الصبات والعيار المصرح بو في
 .حاؿ كانت المصوغات محمية

 .البياف الجمركي في حاؿ كانت المصوغات مستوردة 
  في حاؿ كاف متمقي خدمة جديد: يتـ طمب إرفاؽ الوثائؽ التالية سارية

والعالمة التجارية لمصائغ المفعوؿ )موافقة البنؾ المركزي، ورخصة الميف 
 وشيادة التسجيؿ(.

 طموبةالوثائق الم

 ،عمى أف تكوف البضاعة  تسميـ المصوغات لموظؼ قسـ التداوؿ والدمغ
المصوغات وفي حاؿ كانت  مدموغة بختـ المشغؿ في حاؿ كانت محمية، 

 .فيتـ تسممييا مع البياف الجمركي مستوردة
  المؤسسة في صندوؽاستالـ  بياف اإليداع ودفع األجور. 
 فحص العينات في مديرية المصوغات. 

لمموظؼ  المختـو في حالة مطابقة نتائج الفحص: تسميـ بياف اإليداع -
والدمغ، واستالـ البضاعة المدموغة  عمى الشباؾ في قسـ التداوؿ

في حاؿ كوف ) القانونية، والمعاممة الجمركية المنجزة بالعيارات
 .المصوغات مستوردة(

قسـ التداوؿ  مطابقة نتائج الفحص: مراجعة موظؼ ـحالة عدفي  -
المصوغات واستالميا في حاؿ كانت  لمتوقيع عمى موافقة كسروالدمغ 

االتفاؽ  محمية. وفي حاؿ كانت المصوغات مستوردة فيتـ المصوغات
بعد استيفاء أجور  المصوغات عمى إعادة التصدير أو عمى كسر

 .فحص العينة
 ستالـ المصوغاتمراجعة المؤسسة ال. 

 إجراءات تقديم الخدمة

 المؤسسات الشريكة في الخدمة ال يوجد
 رسوم الخدمة فمس/ غراـ لممصوغات الفضية المشغولة المحمية والمستوردة 21

 وقت انجاز الخدمة واحد كيموغراـ /دقيقة 011
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 خدمة دمؽ املعوغات اًبالتينية املضغوةل احمللية واملس توردة. 5

 الفئات المستفيدة من الخدمة  محالت بيع المصوغات ف وأصحابو المستوردأصحاب مشاغؿ الصاغة، 

 أماكن تقديم الخدمة  مديرية المصوغات –مركز المؤسسة 

 شروط الحصول على الخدمة ال يوجد

  إقرار خطي يبيف الوزف والصنؼ وعدد الصبات والعيار المصرح بو في حاؿ
 .كانت المصوغات محمية

 مستوردة البياف الجمركي في حاؿ كانت المصوغات. 
  خدمة جديد: يتـ طمب إرفاؽ الوثائؽ التالية سارية الفي حاؿ كاف متمقي

المفعوؿ )موافقة البنؾ المركزي، ورخصة الميف والعالمة التجارية لمصائغ 
 وشيادة التسجيؿ(.

 طلوبةالوثائق الم

 عمى أف تكوف البضاعة  تسميـ المصوغات لموظؼ قسـ التداوؿ والدمغ
المصوغات وفي حاؿ كانت ، مدموغة بختـ المشغؿ في حاؿ كانت محمية

 .فيتـ تسممييا مع البياف الجمركي مستوردة
 المؤسسة استالـ  بياف اإليداع ودفع األجور في صندوؽ. 
 فحص العينات في مديرية المصوغات. 

لمموظؼ عمى  المختـو في حالة مطابقة نتائج الفحص: تسميـ بياف اإليداع -
 والدمغ، واستالـ البضاعة المدموغة بالعيارات الشباؾ في قسـ التداوؿ

 .)في حاؿ كوف المصوغات مستوردة( القانونية، والمعاممة الجمركية المنجزة
والدمغ  قسـ التداوؿ مطابقة نتائج الفحص: مراجعة موظؼ ـفي حالة عد -

ا في حاؿ كانت المصوغات لمتوقيع عمى موافقة كسر المصوغات واستالمي
محمية. وفي حاؿ كانت المصوغات مستوردة فيتـ االتفاؽ عمى إعادة 
 .التصدير أو عمى كسر المصوغات بعد استيفاء أجور فحص العينة

 مراجعة المؤسسة الستالـ المصوغات. 

 إجراءات تقديم الخدمة

 المؤسسات الشريكة في الخدمة  ال يوجد

 رسوم الخدمة المحمية والمستوردة. المشغولة البالتينية لممصوغات غراـ/ فمس 011

 وقت انجاز الخدمة واحد كيموغراـ دقيقة/ 011
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 خدمة حفط اًس بائم اًفضية احمللية واملس توردة. 6

 الخدمة من المستفيدة الفئات أصحاب مشاغؿ الصاغة، المستوردوف، وأصحاب محالت بيع المصوغات

 أماكن تقديم الخدمة  المصوغاتمديرية  –مركز المؤسسة 

 شروط الحصول على الخدمة ال يوجد

  بو في حاؿ كانت السبائؾ  والعيار المصرحوالصنؼ إقرار خطي يبيف الوزف
  محمية.

 مستوردة. البياف الجمركي في حاؿ كانت السبائؾ 
 طلوبةالوثائق الم

 في حاؿ  تسميـ السبائؾ لموظؼ قسـ التداوؿ والدمغ/ )مع البياف الجمركي
 كانت مستوردة (.

 استالـ بياف اإليداع ودفع األجور في صندوؽ 
 المؤسسة. 
 فحص السبائؾ في مديرية المصوغات. 
 مراجعة المؤسسة الستالـ نتيجة الفحص. 
 تسميـ بياف اإليداع المختـو  لمموظؼ في قسـ التداوؿ والدمغ 
 . استالـ نتيجة الفحص في حاؿ كانت السبائؾ محمية 
 السبائؾ  مستوردة: في حاؿ كوف 
  في حالة مطابقة نتائج الفحص: تسميـ بياف اإليداع المختـو  لمموظؼ في

 قسـ التداوؿ والدمغ، واستالـ السبائؾ والمعاممة الجمركية المنجزة.
 وفي حاؿ عدـ مطابقة نتائج الفحص: إعادة التصدير 

 الخدمة تقديم إجراءات

 المؤسسات الشريكة في الخدمة  ال يوجد

 
 وزف السبيكة/ غراـ األجور/ دينار

 غراـ 0111لغاية  2,4
3 0110- 1111 
3,4 1110 – 2111 
4 2110 – 3111 
5 3110 – 5111 
6 5110 - 7111 
7 7110 - 01111 
 01111أكثر مف  01

 

 رسوم الخدمة 

 وقت انجاز الخدمة   X-Rayدقيقة باستخداـ جياز (51) 
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 املعوغات املدموغة ٌلغاايت اًرضيبيةظدار وضف بمكيات . خدمة ا  7
 أصحاب مشاغؿ الصاغة، المستوردوف، وأصحاب محالت بيع المصوغات الفئات المستفيدة من الخدمة

 مديرية المصوغات -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة
 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

 ال يوجد  الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة

تقديـ استدعاء رسمي لديواف المؤسسة لطمب كشؼ بكميات المصوغات  .1
 الذىبية المدموغة لمدة سنة أو أكثر.

المدفوعة مف قبؿ مديرية  المدموغة تجييز كتاب رسمي بالكميات .2
 المصوغات.

 .أدناهاستالـ الكشؼ مف الديواف بعد الفترة المحددة  .3
 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 ال يوجد رسوم الخدمة
 .خالؿ يـو عمؿ واحد وقت إنجاز الخدمة
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 خدمات مديرية صهادات املطابلة
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 منح ػالمة اجلودة الأردنيةخدمة . 1
 المصانع اصحاب  الفئات المستفيدة من الخدمة

 قسـ عالمة الجودة -مديرية شيادات المطابقة  -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 شروط الحصول عمى الخدمة

 .مطابقة المنتج لممتطمبات الفنية المعتمدة 
  أو أيزو( 8110)تطبيؽ المنشأة لنظاـ إدارة وفقا لمتطمبات مواصفة األيزو 
لمزارع الخضار ( 0316) لممنشأة الغذائية أو المواصفة األردنية رقـ( 11111)

 والفواكو.
  الفني لموقع اإلنتاج وفقا لإلجراءات الداخمية لممديرية.اجتياز المنشأة لمتقييـ 
 .التزاـ المنشأة بدفع األجور المترتبة عمى الشيادة 
  .التزاـ المنشأة بدفع األجور المترتبة عمى فحص المنتج لممختبرات المعنية 
  توفر إمكانية الفحص في المنشأة لضماف استمرار جودة المنتج ومطابقتو

أو إجراء الفحوصات في أحد المختبرات الموافؽ عمييا مف قبؿ لممتطمبات الفنية 
 المديرية.

 .صحة المعمومات والبيانات المقدمة مف المنشأة 

  الوثائق المطموبة

 تبيف الترخيص لممنشأة إلنتاج  جيؿ المنشأة في الدوائر الحكوميةوثيقة تس
    المنتجات والعالمات التجارية المطموب منحيا عالمة الجودة.

 .نسخة مف الييكؿ التنظيمي لممنشأة 
 .نسخة مف شيادات أنظمة اإلدارة 
  نسخة مف كتيب نظاـ اإلدارة ألحد أنظمة اإلدارة )مثاؿ: كتيب الجودة

في حاؿ أف المنشأة حاصمة عمى شيادة ليذا ( 8110) حسب المواصفة الدولية
 .(النظاـ

 .الوصؼ الوظيفي لموظفي الجودة والمختبر 
  موظفي الجودة والمختبر تبيف ما يمي:قائمة بأسماء 
 المسمى الوظيفي، المؤىالت العممية، عدد سنوات الخبرة،  الدورات التدريبية. -
 قائمة بالفحوصات التي تـ يتـ إجراؤىا في مختبرات المنشأة. 
  فحص لممنتجات التي تـ فحصيا في مختبرات المصنع النسخة مف تقارير

 وفي مختبرات خارجية.
 دات القياس وأجيزة الفحص المستخدمة في الفحص وضبط قائمة بمع

 الجودة ومكاف معايرتيا )داخمي/ خارجي( باإلضافة إلى دقة كؿ جياز وتدريجو.
 .نسخة مف إجراء المعايرة 
 عمييا نقاط الضبط عية لممنتج موضحاً مخطط تفصيمي لمعمميات التصني. 
 ممنتجل الجودة نسخة مف إجراء الفحص واالختبار وخطة الفحص وضبط. 
 وثيقة توضح ترميز المنتجات وتتبعيا. 
 نسخة مف بطاقة بياف المنتج. 
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 منح ػالمة اجلودة الأردنيةخدمة . 1
 /نماذج الشكاوى عمى المنتجات نسخة مف سجؿ. 
 نسخة عف أي نشرات تعريفية أو تسويقية لممنتج. 

 
 
 

 إجراءات تقديم الخدمة
 
 
 

 تعبئة طمب الحصوؿ عمى عالمة الجودة األردنية في قسـ عالمة الجودة. .1
      إمكانية بؿ القسـ والقياـ بزيارة مبدئية لممنشأة لدراسةدراسة الطمب مف قِ  .2
 سير برجراءات منح عالمة الجودة.ا

توقيع العقد في حاؿ تـ الموافقة عمى الطمب، وتسميـ السير برجراءات  .3
 سميميالت عالقة وقائمة بالوثائؽ المطموبةالمنشأة نسخة مف العقد مع الوثائؽ ذات ال

.( 51)خالؿ  لممديرية  يـو
تقييـ المنشأة فنيّا، وتقييـ نظاـ اإلدارة في حاؿ عدـ توفر شيادة نظاـ إدارة  .4

 مف ىيئة معتمدة.
 تتـ مطابقة المنتج حسب المتطمبات الفنية الخاصة بالمنتج. .5
أياـ مف  6تقـو المديرية بتبميغ المنشأة بقرار تقييـ نتائج فحص العينة خالؿ  .6

 لقرار.تاريخ اتخاذ ا
إذا تبيف وجود أي مخالفة في نتائج فحص العينة يتـ االتفاؽ عمى فترة  .7

يـو مف إبالغ المنشأة بالنتائج، ومف ثـ  (03)تصحيحية لحاالت عدـ المطابقة خالؿ 
 التأكد مف إغالقيا.

في حاؿ استكماؿ كافة متطمبات منح الشيادة، يتـ إصدار القرار بمنح  .8
 سنوات يتخمميا متابعة الحقة سنويًا. (2)الشيادة لمدة 

 مختبرات الفحص المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 رسوم الخدمة

 مرحمة طمب الحصوؿ عمى عالمة الجودة:
 (011) ةأدينار بدؿ التقييـ المبدئي لممنش. 
  يتـ استيفاء اجور بدؿ الحصوؿ عمى نسخو مف المتطمب الفني وبحسب

( لسنة 2تعميمات اسعار المطبوعات الصادرة عف مؤسسة المواصفات والمقاييس رقـ )
 وتعديالتيا بحيث تعتمد عدد صفحات المتطمب كأساس لذلؾ.    1104

 (41)  دينار بدؿ نموذج العقد والوثائؽ ذات العالقة لغاية منح شيادة عالمة
 الجودة ألوؿ مرة.

 

 مرحمة إجراءات منح أو تجديد أو توسيع مجاؿ شيادة عالمة الجودة:
 (511)  دينار بدؿ التقييـ الفني لممنشأة لممنتج الواحد في مرحمة منح أو

ي حاؿ توسيع المجاؿ بمنح شيادة تجديد شيادة عالمة الجودة لمدة ثالث سنوات، ف
جديدة لمنتج آخر خالؿ فترة سرياف شيادات سابقة تتقاضى المؤسسة نسبة مف 

دينار تعادؿ النسبة الناتجة مف قسمة الفترة المتبقية مف مدة صالحية الشيادة  (511)
مقسومة عمى فترة ثالث سنوات، بحيث يكوف تاريخ انتياء الشيادة الجديدة ىو نفس 
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 منح ػالمة اجلودة الأردنيةخدمة . 1
 الشيادات السارية. تاريخ

 (211)  دينار بدؿ تقييـ نظاـ اإلدارة في المنشأة في حاؿ عدـ توفر شيادة
 مف ىيئة معتمدة.

 (11) /إنجميزي(. دينار بدؿ كؿ نسخة إضافية مف الشيادات )عربي 
 (41)  دينار رسـو إصدار شيادة سواء بالمغة العربية أو االنجميزية في حاؿ

 .تجارية خالؿ فترة سرياف الشيادةمة التوسيع المجاؿ لع
 

 مرحمة المتابعة الالحقة:
 (211)  لغايات المتابعة الالحقة.دينار بدؿ التقييـ الفني لممنشأة 
 (111)  دينار بدؿ تقييـ نظاـ اإلدارة في المنشأة في حاؿ عدـ توفر شيادة

 مف ىيئة معتمدة، وذلؾ لغايات المتابعة الالحقة.
 

 ء الفنييف وأعضاء لجنة التظمـ:أجور المقيميف والخبرا
 (41) لمتقييـ داخؿ األردف،  دينار أجور مقيـ نظاـ اإلدارة عف كؿ يـو عمؿ

 .( دينار لمتقييـ خارج األردف011و )
 (011) لمتقييـ داخؿ األردف، و  دينار أجور الخبير الفني عف كؿ يـو عمؿ
 .( دينار لمتقييـ خارج األردف041)
 (41)  عف كؿ يـو عمؿ(، في حاؿ رد  التظمـدينار أجور خبير لجنة(

 المجنة لتظمـ المنشأة، أما في حاؿ قبولو تقـو المؤسسة بدفع األجور.
السفر والتنقؿ واإلقامة  المنشأة )داخؿ أو خارج االردف( كافة نفقاتمالحظة: تتحمؿ 

 لمديرية إذا لـز األمر.    احضار المقيـ أو الخبير الفني ومف يرافقو مف االمترتبة عمى 

 وقت إنجاز الخدمة

 (51) ( يـو 81) -يـو في حاؿ وجود متطمبات فنية خاصة بالمنتج
 .لممصانع خارج األردف

 (011) ( يـو 041) -يـو في حاؿ عدـ توفر متطمبات فنية خاصة بالمنتج
 .لممصانع خارج األردف

 (21)  يـو إلصدار قرار منح شيادة عالمة الجودة مف تاريخ انتياء
 إجراءات منح العالمة.
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ظدار صهادات املطابلة. خدمة 0  ا 
 التجار، المصنعيف الفئات المستفيدة من الخدمة

 قسـ شيادات المطابقة -مديرية شيادات المطابقة -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة
 ال يوجد الخدمةشروط الحصول عمى 

  الوثائق المطموبة

 في حاؿ )أو مف غرفة الصناعة  التجارةادة منشأ مختومة مف غرفة شي
 .كانت الشيادة لغايات التصدير(

  فاتورة تصدير مختومة مف غرفة التجارة )في حاؿ كانت الشيادة لغايات
 .التصدير(

 . وثائؽ رسمية تعتمد عمى المنتج المراد تصديره 

 تقديم الخدمةإجراءات 

رفاؽ  .1 تعبئة طمب الحصوؿ عمى شيادة مطابقة في قسـ شيادات المطابقة وا 
 الوثائؽ المطموبة.  

إذا كانت الشيادة ستمنح لعينة تمثؿ نفسيا، يقـو متمقي الخدمة برحضار  .2
 عينات لقسـ شيادات المطابقة تكفي لمفحص والتخزيف.

إذا كانت الشيادة ستمنح لشحنة ما، يتـ التفتيش عمى الشحنة مف قبؿ  .3
وسحب عينات منيا تكفي لمفحص  ،قسـ شيادات المطابقة أو مف يخولوموظفي 
 والتخزيف.

لمواصفة قياسية خاصة بو ويمكف فحصو، يتـ  اً في حاؿ كاف المنتج خاضع .4
 لفحص.تحويمو لممختبر المعني ويمتـز متمقي الخدمة بدفع أجور ا

في حاؿ كانت نتائج الفحص مطابقة لممواصفة القياسية الخاصة بالمنتج،  .5
 يتـ إصدار شيادة المطابقة بعد أف يقـو متمقي الخدمة بدفع أجور الشيادة. 

في حاؿ كانت نتائج الفحص غير مطابقة لممواصفة القياسية الخاصة  .6
 بالمنتج، يتـ إعالـ متمقي الخدمة خطيًا.

 مختبرات الفحص الشريكة في تقديم الخدمةالمؤسسات 

 رسوم الخدمة

 .أجور الفحص: حسب نوع الفحص 
 (11) .دينار رسـو إصدار الشيادة  لممنتجات األردنية 
 (4)  لممنتجات األردنية. لكؿ نسخة إضافيةدنانير 
 (011) .دينار رسـو إصدار شيادة مطابقة لممنتجات غير األردنية 
 (11) .دنانير لكؿ نسخة إضافية لممنتجات غير األردنية 
 (01)  غير أردنية.أو دنانير أجور تفتيش عمى منتجات أردنية 
 (01)  أو  عمى منتجات غير أردنيةالذي يقـو بالكشؼ مفتش الدنانير أجور

 .أردنية

 وقت إنجاز الخدمة
 13 ( طمبات لنفس العميؿ.3/ )ساعة بعد ظيور نتائج الفحص كاممة 
 13 ( طمبات 3/ )طمب في حاؿ عدـ وجود فحص لمعيناتساعة مف تقديـ ال

 لنفس العميؿ.
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 GLOBAL G.A.Pمنح صهادات املامرسات اًزراغية اجليدة  . خدمة 3
 أصحاب مزارع الخضار والفواكو الفئات المستفيدة من الخدمة

 االنتاج الزراعي شيادات قسـ -مديرية شيادات المطابقة -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 شروط الحصول عمى الخدمة

، شاممة  GLOBAL GAPالتزاـ الطرؼ األوؿ بتحقيؽ متطمبات مواصفة  .1
 نقاط التحكـ ومعايير الضبط.

التزاـ الطرؼ األوؿ بدفع جميع األجور والتكاليؼ المترتبة عمى عمميو منح  .2
 الشيادة .

الطرؼ األوؿ لمطرؼ الثالث صحة جميع البيانات والمعمومات التي يقدميا  .3
 بيدؼ الحصوؿ عمى الشيادة.

التزاـ الطرؼ األوؿ بتقديـ جميع التسييالت الالزمة لمطرؼ الثالث لمقياـ  .4
 برجراءات منح الشيادة وتزويده بكافة المعمومات المطموبة منو في أي وقت. 

 ال يوجد  الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة

 االنتاج الزراعي. شيادات تعبئة الطمب في قسـ 
 .توقيع العقد في حاؿ الموافقة عمى الطمب 
 وذلؾ حسب  ،إجراء التقييـ الفني لممنتج المسجؿ لمحصوؿ عمى الشيادة

 .GLOBALGAPمتطمبات مواصفة الممارسات الزراعية الجيدة 
 /لمجموعة المنتجيف المسجميف  الجودةأو تقييـ نظاـ  إجراء التقييـ الفني و

عمى الشيادة حسب متطمبات مواصفة الممارسات الزراعية الجيدة  لمحصوؿ 
GLOBALGAP. 

  منح شيادة المطابقة لمممارسات الزراعية الجيدة بعد تسديد كافة الرسـو
 واألجور المطموبة، وذلؾ في حاؿ تمبية المتطمبات.

 /أو تقييـ نظاـ الجودة   إذا تبيف وجود أي مخالفة في نتائج التقييـ الفني و
 تـ االتفاؽ عمى فترة تصحيحية إلغالؽ حاالت عدـ المطابقة، والتأكد مف إغالقيا. ي

 مختبرات الفحص المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 رسوم الخدمة

  باتحاد تجار التجزئة األوروبييفدفع األجور الخاصة. 
 (14) دينار بدؿ الحصوؿ عمى نسخة مف العقد. 
 (41)  التقارير لغاية منح الشيادة.أجور مقيـ دينار بدؿ 
 (011) كؿ يـو عمؿ يدفعيا الطرؼ األوؿ  دينار أجور المدقؽ/ المفتش عف

في حاؿ قياـ الطرؼ الثالث )مديرية شيادات المطابقة(  وايضاً  )طالب الشيادة(،
 بتنفيذ عمميات التفتيش المفاجئ لممزرعة. 

 (211) لمتجييز تممؾ مشغالً ال  التي مقابؿ تكاليؼ منح الشيادة لممزارع دينار 
ولكؿ  Option 1والتعبئة والمتقدمة لمحصوؿ عمى الشيادة ضمف الخيار األوؿ 

 .مجاؿ
 (241) تممؾ أو تعتمد مشغالً  التي مقابؿ تكاليؼ منح الشيادة لممزارع دينار 
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 GLOBAL G.A.Pمنح صهادات املامرسات اًزراغية اجليدة  . خدمة 3
 Optionييز والتعبئة والمتقدمة لمحصوؿ عمى الشيادة ضمف الخيار األوؿ تجل

 .ولكؿ مجاؿ 1
 (411)  دينار مقابؿ تكاليؼ منح الشيادة لمجموعة المزارع المتقدمة لمحصوؿ

 ولكؿ مجاؿ. Option 2عمى الشيادة ضمف الخيار الثاني 
 (41) في حاؿ تشكيؿ لجنة لمتظمـ، تدفع األجور لكؿ عضو مف أعضاء  دينار

المجنة في حاؿ رفض التظمـ أما في حاؿ قبوؿ التظمـ تقـو المؤسسة بدفع المبمغ 
 مذكور أعاله.ال

 11 بدؿ كؿ نسخة إضافية مف الشيادة. دينار 
 يـو )كحد أعمى( مف تاريخ انتياء إجراءات منح الشيادة. 21 وقت إنجاز الخدمة
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 اًتحلق من حصة صهادة املنتج اًؼضوي. خدمة 4

 التجار الفئات المستفيدة من الخدمة
 االنتاج الزراعي  شيادات قسـ -مديرية شيادات المطابقة -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

  الوثائق المطموبة
  العضوي والوثائؽ ذات العالقة. االنتاجصورة عف شيادة 
 .صورة عف البياف الجمركي 

 إجراءات تقديم الخدمة

 العضوي. االنتاجتعبئة طمب التحقؽ مف شيادة  .1
 العضوي. االنتاجالتحقؽ مف صحة وصالحية شيادة  .2
 استيفاء األجور. .3
 إصدار كتاب رسمي )شيادة( بنتيجة التحقؽ.  .4

 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 رسوم الخدمة
 (21)  العضوي بغض  االنتاجدينار أجور التحقؽ مف صحة شيادة

 .النظر عف عدد المنتجات في كؿ شيادة
 (01) دنانير بدؿ نسخة إضافية مف الشيادة. 

 ساعة عمؿ مف تاريخ الحصوؿ عمى الرد مف الجية المانحة.                          ( 13)  وقت إنجاز الخدمة
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 خدمة منح صؼار وصهادة حالل. 5
 الغذائية المصانع أصحاب الفئات المستفيدة من الخدمة

 ت اإلنتاج الزراعيشيادا قسـ -  المطابقة شيادات مديرية - المؤسسة مركز أماكن تقديم الخدمة

 شروط الحصول عمى الخدمة

  وتعديالتيا  0364المطابقة مع متطمبات المواصفة القياسية األردنية رقـ
الخطوط التوجييية العامة الستخداـ مصطمح "الحالؿ"( والمواصفة  –)بطاقة البياف 

 وتعديالتيا )المتطمبات العامة لألغذية الحالؿ(.( 1151) القياسية األردنية رقـ
  تطبيؽ المنشأة لنظاـ إدارة سالمة الغذاء وفقًا لممواصفة القياسية األردنية رقـ
 ( وتعديالتيا.11111وتعديالتيا أو وفقًا لممواصفة الدولية )األيزو  (0605)
  والتشريعات ذات مطابقة المنتج لمقواعد الفنية األردنية والمواصفات القياسية

 العالقة باألغذية سارية المفعوؿ الصادرة عف أي جية رسمية.
  اجتياز المنشأة عممية التدقيؽ الميداني لموقع اإلنتاج وفقًا لإلجراءات الداخمية

 لممديرية.
 ة لضماف استمرار مطابقة المنتج، أفي المنش توفر ما يثبت إمكانية الفحص

 أو إجراء ىذه الفحوصات في أحد المختبرات الخارجية.  
  التزاـ المنشأة بتقديـ جميع التسييالت الالزمة لممديرية لمقياـ بعممية منح

جراءات المتابعة الالحقة.  الشيادة والترخيص باستعماؿ الشعار وا 
  التزاـ المنشأة بدفع جميع األجور والتكاليؼ المترتبة عمى عممية الحصوؿ

 لشيادة والشعار.عمى ا
  التزاـ المنشأة بتزويد المديرية بكافة المعمومات المطموبة منيا في أي وقت

 وصحتيا.

  الوثائق المطموبة

   وثيقة تسجيؿ المنشأة في الدوائر الحكومية تبيف الترخيص لممنشأة إلنتاج
 المنتجات والعالمات التجارية المطموب منحيا شيادة وشعار منتج حالؿ.

 لممنشأة التنظيمي الييكؿ مف نسخة. 
 اإلدارة أنظمة شيادات مف نسخة. 
  نسخة مف كتيب الجودة لنظاـ إدارة  سالمة الغذاء )المواصفة الدولية أيزو

 ( في حاؿ أف المنشأة حاصمة عمى شيادة ليذا النظاـ.11111
 والمختبر ومشروع الحالؿ الجودة  لموظفي الوظيفي الوصؼ. 
 يمي ما تبيف والمختبرومشروع الحالؿ  الجودة موظفي بأسماء قائمة: 

  التدريبية. اتور الد الخبرة، سنوات عدد العممية، المؤىالت الوظيفي، المسمى       
                            قائمة بالفحوصات التي يتـ إجراؤىا في مختبرات المنشأة باإلضافة إلى

 المواصفة التي يتـ الفحص بناًء عمييا.    
  تقارير داخمية وخارجية لفحص المنتجات.نسخة مف 
 وضبط          الفحص في المستخدمة الفحص وأجيزة القياس بمعدات قائمة

جياز        كؿ دقة إلى باإلضافة( خارجي /داخمي( معايرتيا ومكاف الجودة
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 خدمة منح صؼار وصهادة حالل. 5
 .وتدريجو

 المعايرة إجراء مف نسخة. 
  ًعميو نقاط الضبط مخطط تفصيمي لمعمميات التصنيعية لممنتج موضحا. 
 نسخة مف إجراء الفحص واالختبار وخطة الفحص وضبط الجودة لممنتج. 
 وتتبعيا المنتجات ترميز توضح وثيقة. 
 المنتج بياف بطاقة مف نسخة. 
 المنتجات عمى الشكاوى نماذج/ سجؿ مف نسخة. 
 لممنتج تسويقية أو تعريفية نشرات أي عف نسخة. 

 إجراءات تقديم الخدمة

  .تقـو المنشأة بتعبئة طمب الحصوؿ عمى شيادة وشعار منتج حالؿ 
  عالـ المنشأة بالقبوؿ المبدئي وتسميميا قائمة تقـو المديرية بدراسة الطمب وا 

 الوثائؽ الضرورية.
  يـو عمؿ(، يتـ تعييف موظؼ أو  51بعد استالـ الوثائؽ الضرورية )خالؿ

طالع عمى ظروؼ اإلنتاج والعممية فريؽ لتنفيذ زيارة مبدئية لممنشأة وذلؾ لال
التصنيعية لغايات تحديد إمكانية السير في إجراءات الحصوؿ عمى شيادة وشعار 

 منتج حالؿ.
  في حاؿ الموافقة، تقـو المديرية بتسميـ المنشأة نسخة مف العقد والوثائؽ

 ذات العالقة والسير باإلجراءات.
  ار الرفض مع األسباب في حاؿ رفض الطمب، تبمغ المديرية المنشأة بقر

الموجبة لو حاؿ اتخاذىا القرار، ويجوز التقدـ بطمب جديد بعد استيفاء جميع 
 المتطمبات.

  يقـو فريؽ بالتدقيؽ عمى نظاـ إدارة سالمة الغذاء )في حاؿ عدـ توفر
 شيادة نظاـ إدارة سالمة الغذاء( والمقدرة الفنية والشرعية لممنشأة.

 رساليا لمجيات المختصة يقـو فريؽ التدقيؽ بأخذ عي نات لغايات الفحص وا 
لمتأكد مف مطابقة المنتج وسالمتو لالستيالؾ البشري وخموه مف المواد المحرمة 

 شرعًا.
  في حاؿ وجود حاالت عدـ مطابقة، يتـ االتفاؽ بيف الطرفيف عمى الفترة

 التصحيحية.
 ؛ بؿ المديريةيتـ رفع تقرير بنتائج التدقيؽ إلى المجنة الفنية المشكمة مف ق

حيث يحؽ ليا التأكد مف صحة النتائج الواردة فيو بالطريقة التي تراىا مناسبػة، 
( يـو حيث يتـ اتخاذ القرار الخاص بالشيادة 21ضمف فترة زمنية ال تتجاوز )

 والشعار.
  في حاؿ استكماؿ كافة متطمبات منح الشيادة، تمنح المنشأة ترخيص لمدة

ثالث سنوات باستعماؿ شيادة وشعار منتج حالؿ لممنتج الحاصؿ عمى الشعار فقط، 
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 خدمة منح صؼار وصهادة حالل. 5
يتخمميا زيارات المتابعة الالحقة حسب ما تراه مناسبًا وبحد أدنى مرة في السنة، وأخذ  

لشعار مف المنشأة أو مف األسواؽ عينات مف المنتج الحاصؿ عمى الشيادة وا
 بغرض فحصيا لمتأكد مف مدى مطابقتيا.

 مختبرات الفحص المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 رسوم الخدمة

تتقاضى المؤسسة مف المنشأة في مرحمة منح أو تجديد أو توسيع شيادة وشعار 
 منتج حالؿ األجور التالية:

تجديد شيادة وشعار  نموذج العقد لغايات منح/( دينار بدؿ تسميـ المنشأة 41) -
 منتج حالؿ.

 )منح أو تجديد(. ( دينار بدؿ تقييـ المنشأة لممنتج الواحد511) -
سالمة الغذاء في حاؿ عدـ توفر شيادة مف إدارة ( دينار بدؿ تدقيؽ نظاـ 511) -

 جية معتمدة )منح أو تجديد(.
 الالحقة(. ( دينار بدؿ تقييـ المنشأة )المتابعة211) -
سالمة الغذاء في حاؿ عدـ توفر شيادة مف إدارة ( دينار بدؿ تدقيؽ نظاـ 211) -

 جية معتمدة )المتابعة الالحقة(.
 ( دينار لكؿ عضو مف أعضاء فريؽ التدقيؽ/ يـو عمؿ.011) -
 ( دينار لكؿ عضو مف أعضاء فريؽ الزيارة المبدئية/ يـو عمؿ.41) -
 ( دينار عف كؿ نسخة إضافية مف الشيادة. 14) -
في حاؿ توسيع المجاؿ خالؿ فترة سرياف الشيادات األخرى يتـ تحديد األجور  -

المالية بناًء عمى حساب الفترة الزمنية المتبقية عمى انتياء الشيادة السابقة مقسومًا 
 .عمى ثالث سنوات

( دينار أردني لكؿ 41مـ بدفع مبمغ )في حاؿ تشكيؿ لجنة  لمتظمـ، يقـو مقدـ التظ -
عضو مف أعضاء لجنة التظمـ في حاؿ رفض التظمـ، أما في حاؿ قبوؿ التظمـ تقـو 

 المؤسسة بدفع المبمغ المذكور أعاله.
 

مالحظة: تتحمؿ المنشأة المرخص ليا باستعماؿ شعار منتج حالؿ كافة نفقات السفر 
مدقؽ األجنبي مف خارج األردف باإلضافة إلى والتنقؿ واإلقامة التي تترتب عمى إحضار ال

لى موقع المنشأة، إذا لـز  نفقات إقامة وتنّقؿ المدقؽ األردني التي تترتب عمى إحضاره مف وا 
 األمر.

 وقت إنجاز الخدمة
 (21 ).يـو إلصدار قرار منح الشيادة والشعار مف تاريخ انتياء اإلجراءات 
 (3)  التدقيؽ.تاريخ تنفيذ اشير كحد اقصى مف 
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 خدمة منح الاغامتد جلهات تليمي املطابلة. 1

 جيات تقييـ المطابقة الفئات المستفيدة من الخدمة
 والتقييس االعتماد نظاـ -وحدة االعتماد -مركز المؤسسة  أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد الخدمةشروط الحصول عمى 

  الوثائق المطموبة
 ( حسب قائمة الوثائؽ الالزمة العتماد المختبراتqf071-03 وقائمة )

( qf071-20الوثائؽ والسجالت الالزمة العتماد جيات تقييـ المطابقة لممنتجات )
 .(www.au.gov.jo)والمتوفرة عمى الموقع االلكتروني لوحدة االعتماد 

 إجراءات تقديم الخدمة

 .وممحقاتو االعتمادتعبئة طمب  .1
 تسميـ جية تقييـ المطابقة الوثائؽ المطموبة إلى وحدة االعتماد. .2
إذا كانت الوثائؽ تمبي المتطمبات يتـ توقيع الطمب مف قبؿ الطرفيف  .3

 وتسميمو رسميًا.
إعالـ جية تقييـ المطابقة بالموعد األولي لعممية التقييـ المبدئي بناء عمى  .4

 لمطابقة وأسماء فريؽ التقييـ. طمب جية تقييـ ا
 مراجعة الوثائؽ والسجالت مف قبؿ فريؽ التقييـ.  .5
 .إصدار تقرير بتقييـ الوثائؽ وبحاالت عدـ المطابقة مف قبؿ فريؽ التقييـ .6
تقديـ جية تقييـ المطابقة باقتراح إلغالؽ حاالت عدـ المطابقة والمصادقة  .7

 عميو مف قبؿ قائد فريؽ التقييـ.
 عند الحاجة.–تقييـ المطابقة لإلجراءات التصحيحية تقديـ جية  .8
  تقييـ اإلجراءات التصحيحية مف قبؿ فريؽ التقييـ. .9

 إرساؿ جدوؿ مواعيد التقييـ المتفؽ عميو إلى جية تقييـ المطابقة. .11
 تقييـ الكفاءة الفنية )نشاطات( لجية تقييـ المطابقة بالموقع. .11
وتوضيح حاالت عدـ المطابقة لجية تقديـ تقرير حوؿ نتائج عممية التقييـ  .12

 تقييـ المطابقة.
استالـ نموذج اإلجراءات التصحيحية المقترحة لحاالت عدـ المطابقة التي  .13

 فريؽ التقييـ. تـ اكتشافيا بعد تعبئتو والمصادقة عميو مف قبؿ
تسميـ جية تقييـ المطابقة الوثائؽ التي تثبت تصحيح حاالت عدـ المطابقة  .14

 اد.إلى وحدة االعتم
 .تقييـ اإلجراءات التصحيحية مف قبؿ فريؽ التقييـ .15
زيارة متابعة لموقع جية تقييـ المطابقة مف ِقبؿ فريؽ التقييـ لمتأكد مف  .16

 تصحيح حاالت عدـ المطابقة، إذا كانت ىناؾ ضرورة.
عالـ جية تقييـ المطابقة بقرار لجنة  .17 عرض التقارير عمى لجنة االعتماد وا 

 االعتماد. 
 ور المترتبة عمى الجية بعد زيارة التقييـ.تسديد األج .18
 تسميـ شيادة االعتماد لجية تقييـ المطابقة. .19
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 خدمة منح الاغامتد جلهات تليمي املطابلة. 1

تجديد االعتماد في الجريدة الرسمية مف قبؿ وحدة  توسيع/ نشر خبر منح/ .21
 االعتماد، وتسجيؿ جية تقييـ المطابقة في قائمة الييئات المعتمدة الخاصة بالوحدة.

 موعد المتفؽ عميو مع الجية.إجراء المتابعة الالحقة حسب ال .21
 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 رسوم الخدمة
الصادرة استنادًا  1105( لعاـ 4االعتماد" رقـ )األجور بناًء عمى "تعميمات أجور 

 1111( لعاـ 11ب( مف قانوف المواصفات والمقاييس رقـ ) -10لممادة رقـ )
 .((www.au.gov.joالمتوفرة عمى الموقع االلكتروني لوحدة االعتماد  وتعديالتو

 شير مف تاريخ تقديـ طمب الحصوؿ عمى االعتماد 01 وقت إنجاز الخدمة
 

 اًبينيةخدمة اختبارات املهارة . 0

 المختبرات الفئات المستفيدة من الخدمة
 االعتماد والتقييسنظاـ  -وحدة االعتماد -مركز المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة
 ال يوجد  الوثائق المطموبة

 إجراءات تقديم الخدمة

عف عقد برنامج اختبارات  نظاـ االعتماد والتقييس - اعالف وحدة االعتماد .1
 ميارة. 

 مع اتصاؿ معمومات توفير مع) ارتباط ضابط وتعييف لممشاركة، طمب تقديـ .2
 (.اإللكتروني البريد الفاكس، رقـ الياتؼ، رقـ) المختبر

 .المشاركة المختبرات عمى المترتبة األجور تسديد .3
 المختبر قبؿ مف تجانسيا مف والتأكد وترقيميا وتغميفيا، العينات، تحضير .4

 .االستشارية المجموعة مع بالتعاوف المرجعي
بناًء إعداد تعميمات تتعمؽ بالبرنامج )تحديد طرؽ الفحص المراد الفحص  .5

 قبؿ مف الفحوصات نتائج لتعبئة عمييا، تعميمات التعامؿ ونقؿ العينات، نماذج
 االستشارية. المجموعةالمشاركة(، وذلؾ مف قبؿ  المختبرات

 اعالـ المختبرات المشاركة بالطريقة وموعد استالـ العينات. .6
عطاء االعتماد، وحدة مف البرنامج منسؽ بحضور العينات استالـ .7  كؿ وا 

 .النتائج سرية عمى لمحفاظ سري رقـ مشارؾ مختبر
 النماذج عمى النتائج وتعبئة العينات بفحص المشاركة المختبرات قياـ .8

 .المرفقة بالتعميمات والتقيد نظاـ االعتماد والتقييس - االعتماد وحدة مف المرسمة
 االعتماد وحدة مف البرنامج لمنسؽ المشاركة المختبرات مف النتائج تسميـ .9

 .عمييا االتفاؽ تـ التي الزمنية الفترة خالؿ
 تعبئة عند بالتعميمات المشاركة المختبرات التزاـ مف البرنامج منسؽ تأكد .11
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 اًبينيةخدمة اختبارات املهارة . 0

 .الفاحص اسـ أو المختبر اسـ ذكر دوف السري بالرقـ وممئيا النماذج
صدار النتائج بتحميؿ االستشاريةالمجموعة  قياـ .11 رسالو بيا، تقرير وا   وا 

 . عميو والمصادقة التقرير لمراجعة االعتماد لوحدة
بالغ التقرير إصدار .12 ووضع التقرير عمى  بنتائجيا المشاركة المختبرات وا 

 .الموقع االلكتروني لموحدة
 .الخدمة عف الرضا مدى لقياس المشاركة لممختبرات استبياف توزيع .13
 .األخرى المراحؿ في منيا لالستفادة بالمالحظات واألخذ االستبانة تحميؿ .14

)مثؿ تحضير  متابعة األمور الفنية: االستشارية المجموعة المختبر المرجعي المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
 .العينات والتأكد مف تجانسيا وتغميفيا(

 رسوم الخدمة
الصادرة استنادًا  1105( لعاـ 4األجور بناًء عمى "تعميمات أجور االعتماد" رقـ )

 1111( لعاـ 11المواصفات والمقاييس رقـ ) ب( مف قانوف -10لممادة رقـ )
 .((www.au.gov.joالمتوفرة عمى الموقع االلكتروني لوحدة االعتماد  التووتعدي

 أشير إلى سنة 5مف  وقت إنجاز الخدمة
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 خدمات وحدة اخملتربات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
  

 واًهندس ية . خدمة حفط اًؼينات اًىاميوية واًغذائية1

 الفئات المستفيدة من الخدمة

 الرقابةمديرية  ،وحدة المختبرات الداخميوف )مديرية التفتيش متمقو خدمة 
 .، مديرية شيادات المطابقة(الحدودية

 وحدة المختبرات الخارجيوف )المؤسسة االستيالكية المدنية متمقو خدمة- 
 .خارجي( متمقي خدمةأي  -المؤسسة العامة لمغذاء والدواء

 وحدة المختبرات -مركز المؤسسة  تقديم الخدمةأماكن 
 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

تقديـ طمب الفحص )الداخمي/ الخارجي( معبأ، وأي بيانات أخرى تطمب    الوثائق المطموبة
 عند الفحص

 إجراءات تقديم الخدمة

رفاؽ العينة مع طمب الفحصو  تقديـ طمب الفحص الداخمي أو الخارجي .1  .ا 
 .المترتبة عمى الفحص األجور تسديد .2
 تسميـ العينات ومف ثـ تسجيميا مف قبؿ الموظؼ المعني. .3
 تحميؿ العينات مف قبؿ القسـ المعني. .4
 إصدار تقرير الفحص مف قبؿ القسـ المعني. .5
 تسميـ تقرير الفحص لصاحب العالقة. .6

 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 رسوم الخدمة
 4210حسب قائمة أجور الخدمات المعدلة الصادرة في الجريدة الرسمية عدد رقـ 

، وحسب أجور فحص مختبرات الزيوت المعدنية وأجور 05/8/1103بتاريخ 
 الفحوصات في مختبر كفاءة الطاقة الصادرة في الجريدة الرسمية وتعديالتيا. 

  حسب نوع العينة وقت إنجاز الخدمة
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مديرية املوارد اًبرشيةخدمات   
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 . خدمة غلد ادلورات/ اًربامج اًتدريبية ٌلجهات اخلارجية سواء من داخي الأردن أأو خارجه1

 الفئات المستفيدة من الخدمة
كافة الجيات الخارجية )مف داخؿ المممكة أو خارجيا( التي يمكنيا االستفادة مف 

 المؤسسة.الدورات/ البرامج التي تعقدىا 

بالتنسيؽ مع  / قسـ التنمية والتدريبمف خالؿ مديرية الموارد البشرية -المؤسسة أماكن تقديم الخدمة
 الجيات الطالبة لخدمة التدريب

 ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة

  الوثائق المطموبة
طمب االشتراؾ في برنامج تدريبي معبأ أصوليًا، أو إرساؿ كتاب رسمي أو بريد 

 .(training@jsmo.gov.jo) إلكتروني لممؤسسة

 إجراءات تقديم الخدمة

تعبئة طمب االشتراؾ أو إرساؿ كتاب رسمي يوضح اسـ البرنامج التدريبي  .1
 وعدد المتدربيف وأي تفاصيؿ أخرى.

عداد دراسة الطمب مف ِقبؿ قسـ التنمية والتدريب، والتنسيؽ  .2 مع المدرب وا 
الرد )العرض التدريبي( ويتضمف تحديد موعد االنعقاد والرسـو المطموبة، وذلؾ خالؿ 

 ( أياـ عمى األكثر.01)
استالـ الرد الرسمي مف ِقبؿ الجية الخارجية الطالبة لمتدريب حوؿ الموافقة  .3

 عمى العرض التدريبي المرسؿ إلييـ.
دريبي والمتعمقة باألمور اإلدارية استكماؿ إجراءات التنسيؽ لمبرنامج الت .4

. عداد كتاب مطالبة مالية ومتابعة تسديد الرسـو  والموجستية، وا 
 تنفيذ البرنامج التدريبي وتسميـ الشيادات التدريبية لممشاركيف. .5
دخاؿ البيانات عمى قاعدة  .6 إعداد تقرير بأىـ نتائج البرنامج التدريبي، وا 

 بيانات التدريب.
في تقديم الخدمةالمؤسسات الشريكة   ال يوجد 

 رسوم الخدمة
  يتـ تحديد رسـو الدورات التدريبية وفقًا لتعميمات عقد الدورات/ البرامج

 .( سارية المفعوؿ0مجيات الخارجية رقـ )التدريبية ل

 وقت إنجاز الخدمة
صدار العرض التدريبي لمبرنامج  وفقًا لمعطيات الطمب واستكماؿ اإلجراءات اإلدارية وا 
المطموب بعد التنسيؽ مع المدرب، وتحديد موعد التنفيذ باالتفاؽ مع الجية مقدمة 

 الطمب.
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