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 الجريدة الرسمية

 معدلة لتعليمات منح شهادةتعليمات  - (2021( لسنة )4تعليمات رقم )
 /ح( 10مبوجب املواد )الصادرة ( 2015( لسنة )10لألغذية رقم ) األردني وشعار حالل 

 ( وتعديالته2000( لسنة )22قانون املواصفات واملقاييس رقم )/ب( من 30و ) /أ(22و )
 

 

 

منح  معدلة لتعليمات"تعليمات  2021( لسنة 4تسمى هله التعليمات تعليمات رقم ) (:1المادة )

 ( 10وتقرس مع التعليمات األصلية رقم ) شهادة وشعار حالل لألغلية"،

، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثالثين يوما  من تاريخ نشرها اي 2015لعام 

 الجريدة الرسمية.

 

( من الباب األول )التعريفات( اي التعليمات األصلية بإضااة 2: تُعدل المادة رقم )(2المادة )

 ( يما يلي: 16-2( و )15-2البنود )

  2-15 .اإلرسالية: داعة محددة من المنتج 
 2-16  شهادة الحالل لإلرسالية: شهادة تفيد بأ  المنتج يحقق متطلبات

الشريعة اإلسالمية ومتطلبات الصحة والسالمة لالستهالك البشري وسي 

 متطلبات انية اخرى.
 
من الباب الخام  )شروط الحصول على  (6( من المادة رقم )1-6: يُعدل البند )(3المادة )

شهادة وشعار منتج حالل( اي التعليمات األصلية بإضااة عبارة )وسي متطلبات 

المطابقة مع متطلبات المواصفة  سخرى ذات عالقة( اي آخر البند ليصبح يما يلي :

الخطوط التوجيهية  –وتعديالتها )بطاقة البيا   1475القياسية األردنية رقم 

 2060رقم  الستخدام مصطلح "الحالل"(، والمواصفة القياسية األردنيةالعامة 

 وتعديالتها )المتطلبات العامة لألغلية الحالل(، وسي متطلبات سخرى ذات عالقة.

 

( مين البياب الخيام  )شيروط الحصيول عليى 6( من الميادة رقيم )2-6يُعدل البند )   (:4المادة )

 األصييييييلية بحييييييلف عبييييييارة  شييييييهادة وشييييييعار منييييييتج حييييييالل( اييييييي التعليمييييييات

( 22000( اييي آخيير البنييد واسييتبدالها بـــــييـ)الدولية آيييزو 1716رقييم  )األردنييية

ليصييبح يمييا يلييي : تطبيييق المنشييأة لنظييام إدارة سييالمة الغييلاء واقييا  للمواصييفة 

 وتعديالتها. 22000القياسية الدولية آيزو 
 

 ( من المادة 9-1-13( و )8-1-13( و )6-1-13( و )2-1-13تُعدل البنود ) (:5المادة )

 ( من الباب الثاني عشر )األجور( اي التعليمات األصلية لتصبح يما يلي :13رقم )

 13-1-2   (500.)( دينار بدل تقييم المنشأة للمنتج الواحد )منح سو تجديد 
 13-1-6 (100 دينار لكل عضو من سعضاء اريق التدقيق سو اريق )

 يوم عمل./التقييم
 13-1-8  (10د ) .نانير لمرااق اريق التدقيق سو التقييم/ يوم عمل 
 13-1-9  (25دينار )عن يل نسخة إضااية من الشهادة.  ا 
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( من الباب الثاني عشر )األجور( من التعليمات األصلية 13تُعدل المادة رقم )  (:6المادة )

 ( يما يلي :11-1-13( و )10-1-13بإضااة البند )

 13-1-10 درة لإلرساليات تتقاضى المؤسسة:لشهادات الحالل الصا 

( دينارا  تكاليف منح الشهادة، سما اي حال التصدير للمملكة العربية 20) -

 السعودية، اإ  تكاليف منح الشهادة هي: 
 

( دنانير 8( دنانير عن يل طن من إرساليات الدواجن )مبردة، مجّمدة(، )5)

دينار عن يل  (200عن يل طن من إرساليات اللحوم )مبردة، مجّمدة(، )

 شهادة من اإلرساليات األخرى.

 ( دنانير عن يل نسخة إضااية من الشهادة.10) -
 ( دنانير سجور لكل خبير سو مفتي / يوم عمل.10) -
 ( دنانير سجور يشف على البضاعة.10) -

 
 13-1-11 ( من هله 18اي حال تشكيل لجنة  للتظلم بموجب المادة )

( دينارا  سردنيا  لكل 50داع مبلغ )التعليمات يقوم مقدم التظلم ب

عضو من سعضاء لجنة التظلم اي حال راض التظلم سما اي حال 

 قبول التظلم تقوم المؤسسة بداع المبلغ المليور سعاله.

 
( من الباب الثاني عشر )األجور( اي 13( من المادة رقم )3-13يُعدل البند ) (:7المادة )

ار المدقق األجنبي من( واستبدالها التعليمات األصلية بحلف عبارة )إحض

بــــــ)السفر( ليصبح يما يلي: تتحمل المنشأة المرخص لها باستعمال شعار منتج 

حالل يااة نفقات السفر والتنقل واإلقامة التي تترتب على السفر خارج األرد  

باإلضااة إلى نفقات إقامة وتنقّل المدقق األردني التي تترتب على إحضاره من وإلى 

 موقع المنشأة، إذا لزم األمر.

 

تعدل التسمية الواردة اي التعليمات األصلية بحلف يلمة )األردني( باللغة العربية  (:8المادة )

سو االنجليزية من عبارة )شهادة وشعار حالل األردني لألغلية( سينما وردت اي هله 

 التعليمات.

 ايلـــــــود الشمـــف حممـــيوس
 جارة والتموينوزير الصناعة والت

 مؤسسة املواصفات واملقاييسرئيس جملس ادارة 
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