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         ِ وتشجع . عالمة مشسيشهادة و حبصوذلا على  ادلنشأةمديرية شهادات ادلطابقة هتنئ  إن مؤسسة ادلواصفات وادلقاييس ممثلة بــ
 (،ادلشار لو فيما بعد "الشعار")  عالمة مشسيعلى استخدام شعار  (،"ادلنشأةفيما بعد " اادلشار ذل) احلاصلة على الشهادة ادلنشأة

شهادة متطلبات احلصول على جلميع  ةمطابق اتجمنت   إنتاجقادرة على  ادلنشأةا  مديرية شهادات ادلطابقة بأن وىذا يؤكد اعت 
 .عالمة مشسيو 

 .عالمة مشسيشعار حول كيفية استخدام  هبذه الوثيقة وىي عبارة عن خطوط إرشادية ادلنشأةولغايات حتقيق ذلك فإن ادلديرية تزّود 
Jordan Standards and Metrology Organization represented by the Certification Department 

congratulates the organization for obtaining SHAMCI certificate and mark. And encourages the 

certified organization (will be referred to hereinafter as "organization"  ( to use the SHAMCI mark 

)will be referred to hereinafter as "logo"  ( and this is to assure the recognition of the certification 

department that the organization is capable of producing conforming products to all of the 

requirements needed to obtain the SHAMCI certificate and mark. 

To achieve this, the department provides the organization with this document which is a 

guideline on how to use SHAMCI mark logo. 

 

1-Displaying the logo: 1- عرض الشعار 
 

  للمنشأة. ةإلكتونيكنسخة  للشكل أدناه والذي سيتم ارسالو يستخدم الشعار وفقا   1-1
1-1 The logo is used according to the figure below, which will be sent as an electronic copy 

to the organization.  

 

 

Figure            الشكل  
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حيتـوي علـى شـعار مشسـي فقـو، ويومـع رقـم شـهادة  و عبـارة عـن ملصـق معـد  اـل قابـل ل زالـةشعار جيب أن يكون شكل ال 1-2
 .دلعلومات على الشهادة، كما يتم حتميلها يف قاعدة بيانات موقع مشسيمشسي وباقي ا

1-2 The shape of the logo shall be a non-removable metal sticker, containing SHAMCI logo 

only. SHAMCI certificate number and the rest of the data are placed on the certificate, and it is 

also loaded into the data base of SHAMCI website. 

 

صــلية للشــعار، م الشــعار ملنــون أو بــاابيو وااســود، وبشــكل مال ــم للتغليــري و  يــؤدي لتغيــل يف اخلصــا   اااســتخدب اجيــ 1-3
 .ادلنشأةوثيقة والتزامات خذة  بعني ا عتبار متطلبات ىذه الآ أوراقهالغايات ختم  ادلنشأةوأيضا  يستخدم كــختم رلهنز من قبل 

1-3 The logo is used as a colored or white-and-black, and suitable to its packaging and does not 

change the original specification of the logo, also it can be used as stamp prepared by the 

organization to stamp its papers taking into consideration the requirements of this document and 

the obligations of organization.   
متطلبات ىذه الوثيقة  ، آخذة  بعني ا عتباروسا ل اإلعالم ادلختلفة من خالل يف ا عالناتللمنشأة احلق يف استخدام الشعار  1-4

 .ادلنشأةوالتزامات 
1-4 The organization has the right to use the logo when advertising through different medias, 

taking into consideration the requirements of this document and the obligations of organization.   

 

 .الشهادةيف حال وقري، سحب، انتهاء شعار وبشكل فوري الن توقري استخدام نشأة أجيب على ادل 1-5
1-5 The organization shall stop using the logo immediately when SHAMCI certificate is 

suspended, withdrawn, or expired. 
أخــر   ادلتابعــة الالحقــة ومســا ااســواق وأي  ــرق ةســتقوم مديريــة شــهادات ادلطابقــة سراقبــة اســتخدام الشــعار مــن خــالل زيــار  1-6

 مال مة.
1-6 The certification department will monitor the usage of the logo during surveillance visit, 

market surveillance and any other convenient ways. 
 

2- Affixing the logo on the product: 2- تثبيت الشعار على المنَتج: 
 

 احلاصلة على الشهادة. ادلنتجاتادلنت ج/ للشعار فقو على  ادلنشأةينحصر استخدام  2-1
2-1  The organization has restricted use the logo on the certified product(s) only. 

 عدم استخدام الشعار والشهادة بطريقة تسيء إىل مديرية شهادات ادلطابقة. جيب 2-2

2-2  The logo and certificate shall not be used in a way to disrepute the certification department. 
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عـدم اســتخدام الشـعار عنــدما يكـون ادلنــت ج احلاصـل علــى الشـهادة اـل مطــابق للمتطلبـات )مثــالف عنـد تصــنيع منـت ج وفقــا  جيـب  2-3
 .مشسيمتطلبات   حيقق ادلنت ج  أن ادلنشأةأو يف حال وجدت ، مشسيتطلبات س تفيدلواصفة أخر    

2-3 The logo shall not be used when the certified product is not conforming to the requirements 

(e.g. when manufacturing the product according to other standard that do not fulfill the 

requirements of SHAMCI, or in case the organization found that the product is not complying 

with the SHAMCI requirements). 

 ادلنشأةوعلى فقو دلنت ج/منتجات زلددة  مشسي أن تستخدم الشعار بطريقة توما أنو قد مت منا شعار ادلنشأةجيب على  2-4
ي علومات مضللة. إنن أم على أي أو تطبيق ىذا حاصلة على الشهادة ادلنشأةفهم بأن مجيع منتجات سوء احلرص على أن   تسبب 

لمدير العام احلق يف اختاذ وادلقاييس، ول وفقا  لقانون ادلواصفاتمعو ىذه الوثيقة سيتم التعامل  أو نقاط أخر  يف/انتهاك ذلذه النقطة و
  .مجيع اإلجراءات لتنفيذ العقوبات ادلنصوص عليها يف قانون ادلواصفات وادلقاييس

2-4 The organization shall use the logo in a way clarifying that the SHAMCI logo certification is 

granted only to the specified product)s( and it shall take care not to cause a misunderstanding 

that all the organization products are certified or this apply to any other misleading information. 

Any violation to this point and/or other points in this document will be dealt according to 

Standards and Metrology law, as the director general has the right to take all the actions for 

implementing the penalties provided in the Standards and Metrology law. 
د حتدن  معقولة فتة خاللعدم استخدام الشعار القدمي إ  يف  ادلنشأةيف حال وجود أي تغيلات على الشعار، فإنو جيب على  2-5

 .ق مع مديرية شهادات ادلطابقةيبالتنس
2-5 In case there were any amendments on the logo, the organization shall not use the old 

version except for a reasonable period determined in coordination with the certification 

department. 
 

3- Role of the organization after certification: 3-  بعد الحصول على الشهادة المنشأةدور  
 

اإلجـــــراءات ادلطلوبـــــة كافـــــة ق  مـــــمان تطبيـــــ ادلنشــــأةجيـــــب علـــــى إذ لــــيس انتهـــــاء  للعمليـــــة،  مشســـــي عالمـــــةإن احلصــــول علـــــى شـــــهادة و 
 طلبات عالمة مشسي.للحفاظ على الشعار ويتم ذلك من خالل حتقيق مجيع مت

Obtaining SHAMCI certificate and mark is not the end of the process, the organization shall 

guarantee applying all the needed procedures to keep the logo, this is done by complying with all 

SHAMCI mark requirements. 
، ذات عالمـــة مشســـيومتطلبـــات  )للمواصـــفات(للمواصـــفة اختـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لضـــمان مطابقـــة ادلنـــت ج  ادلنشـــأةعلـــى جيـــب  3-1

 والتقييم الفين. دارةاإلالعالقة بنظام 
3-1 The organization shall take all needed actions to guarantee the compliance of the product to 

the standard(s) and SHAMCI mark requirements, related to management system and technical 

assessment. 
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ا حتفـــاظ بســـجالت نتـــا ج الفحوصـــات ذات العالقـــة بـــادلنت ج احلاصـــل علـــى الشـــهادة والـــ  ت ظهـــر مطابقتـــو  ادلنشـــأةجيـــب علـــى  3-2
بـا  الع عليهـا / فريـق التـدقيق ادلديريـة)مـوظفي(ه النتا ج يف ملفات خاصة، حيث سيقوم موظري. حتفظ ىذ))للمواصفات مواصفةلل

 .ادلتابعة الالحقة خالل زيارة
3-2 The organization shall keep records of the testing results related to the certified product 

which show its compliance to the standard(s). These results are kept in special files, so the 

department employee(s)/auditing team could look into them at surveillance visit. 
ثر علـى جـودة ادلنـتج ادلنت ج احلاصل على الشـهادة أو أي تغيـلات تـؤ  على تغيلات مقصودةإعالم ادلديرية بأي  ادلنشأةجيب على  3-3

 .اإلدارة أو خطوط اإلنتاجأو  ادلنشأةيها التغيلات على ملكية سا ف

3-3 The organization shall inform the department about any intended changes on the certified 

product or any changes that affect the quality of the product including the changes on the 

organization ownership, management or production's lines.  

تطبق مجيع ادلتطلبات الالزمة دلنا الشهادة  ادلنشأةمرة واحدة على ااقل خالل العام للتأكد من أّن  ادلنشأةستقوم ادلديرية بزيارة  3-4
 ذات العالقة. ()للمواصفات للمواصفةومطابقة ادلنت ج 

3-4 The department will visit the organization at least once a year to assure that the organization 

is applying all the requirements needed for certification and the compliance of the product to the 

related standard(s). 
 .سحب عينات لغايات الفح من ادلمكن حمللي و يف السوق اادلنت ج بتفقد  ستقوم ادلديرية 3-5

3-5 The department will check on the product at the local markets, and may withdraw samples 

for testing. 
 .ادلنشأة تفاق مع باادلتابعة الالحقة  بتحديد موعد زيارة ستقوم ادلديرية 3-6

3-6 The surveillance date will be agreed with the organization.  

 على ااقل من تاريخ انتهاء الشهادة. يوما   66التقدم بطلب جتديد لشهادهتا قبل  ادلنشأةجيب على  3-7
3-7 The organization shall apply for renewing its certificate before at least 60 days from the 

expiry date of the certificate. 

مـن  اعتبـارا   ايـة   الشـهادةعتـ  ت  ( يوما ، حبيـث 36قبل ) وذلك الشعاراستخدام  بإيقا  تهابإعالم ادلديرية عن راب ادلنشأة تلتزم 3-8
 .ادلنشأةالتاريخ احملدد من قبل 

3-8 The organization is obligated to inform the department about its intention to stop using the 

logo willingly before 30 days, and the certificate is considered cancelled from the date 

determined by the organization. 


