مؤسسة المواصف ات والمق اييس
 مديرية شهادات المطابقة/

JQM Certified Products till:

JSMO / Certification Department

#

1

Organization

#

Product

National Cable
& Wire
Manufacturing
Co

Polyvinyl chloride
insulated Electric
cables of rated
1.
voltages up to and
including 450/750
v

Jordan
Carbonate Co

Calcium Carbonate
2. "Natural & Surface
Treated

3

Arabian Steel
Pipes
Manufacturing
Co.

Non-alloy black
and galvanized
steel tubes suitable
3.
for welding and
threading, sizes:
0.5-6.0 inches

4

Ghadeer
Mineral water
Co

2

Trade Mark

CABLECO

---

ASP

4.

Mineral water

Ghadeer

5.

Bottled Drinking
Water

Nestle

26/11/2020

JQM Technical
requirement
Electric cables –
Polyvinyl
chloride insulated
cables of rated
voltages up to and
including 450/750
V
Paints and
VarnishesExtenders for
Paints - Natural
Crystalline
Calcium
Carbonate‖
Pipes- non-alloy
black and
galvanized steel
tubes suitable for
welding and
threading
Water – Natural
mineral water
Water –Bottled
Drinking Water
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اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
الكابالت
- الكهربائٌة
الكابالت المعزولة
بكلورٌد متعدد
الفٌنٌل ولفولتٌة
مقدرة تشمل لغاٌة
 فولت054/454
انذهبن وانىرويش
–انمىاد انمبنئخ
– نهذهبوبد
كرثىوبد
انكبنطيىو انطجيعيخ
انمتجهىرح

:المنتجات الحاصلة على عالمة الجودة األردنٌة لغاٌة
العالمة التجارية

كٌبلكو

---

المنتج

#

المنشأة

#

الكابالت الكهربائٌة
المعزولة بكلورٌد متعدد
 الفٌنٌل ولفولتٌة مقدرة1
054/454 تشمل لغاٌة
فولت

الشركة الوطنٌة
لصناعة الكوابل
1
واألسالك
الكهربائٌة

كربونات الكالسٌوم
 الطبٌعٌة المتبلورة2
والمتبلورة المعالجة

شركة الكربونات
2
األردنٌة

الشركة العربٌة
 لصناعة المواسٌر3
المعدنٌة

 أنابٌب-األنابٌب
الفوالذ غٌر
السبائكً السوداء
والمجلفنة المالئمة
للحام والتسنٌن

ASP

أنابٌب الفوالذ غٌر
السبائكً السوداء
 والمجلفنة المالئمة للحام3
–4,5 :والتسنٌن قٌاس
 إنش6,4

 المٌاه- المٌاه
المعدنٌة الطبٌعٌة

غدٌر

 المٌاه المعدنٌة الطبٌعٌة4

 مٌاه-المٌاه
الشرب المعبأة

نستله

 مٌاه الشرب المعبأة5

شركة غدٌر للمٌاه
4
المعدنٌة
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#

Organization

#

5

Gulf Technical
Industrial
Establishment

Plastic pipes for
6.
cable management

6

Jordan Sipes
Paints Co. Ltd

Matt Water paints
7.
( Emulsion)*

8.

9.
7

Arab Potash
Company

Trade Mark

Gepico

Plastic Pipes –
Conduit systems
for cable
management

Si-Tone

Paints and
varnishes – Water
paints (Emulsion)

Elastic diapers for
babies

Fine Baby, Fine
Baby Lido

Hygienic paper –
Elastic diapers for
babies

Paper tissues

Fine, Smile
for subtrademarks
(Fine classic,
Fine fluffy,
Fine wellness
scents, Fine
smile)

Fine Hygienic
paper Co. Ltd

10.

8

Product

JQM Technical
requirement

Toilet paper

Potassium Chloride
11.
for Industrial uses

Hygienic PaperPaper Tissues

Fine
for subtrademarks
Hygienic paper –
(Fine Fluffy,
Toilet paper
Fine Smart, Fine
Comfort)

-

Chemicals Potassium
chloride for
industrial uses
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اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
– األنابٌب اللدائنٌة
أنظمة األنابٌب
للتمدٌدات
الكهربائٌة
)الدهان (الطالء
– والورنٌش
الدهانات المائٌة
)(األملشن
– ًالورق الصح
حفاظات األطفال
المطاطٌة

العالمة التجارية

المنتج

#

5

األنابٌب البالستٌكٌة
 المستخدمة فً التمدٌدات6
الكهربائٌة

مؤسسة الخلٌج
الفنٌة الصناعٌة

ساٌتون

)الدهان المائً (األملشن
0
*المطفأ

شركة دهانات
6
ساٌبس األردنٌة

حفاظات األطفال
8
المطاطٌة

 سماٌل،فاٌن
للعالمات الفرعٌة
،(فاٌن كالسٌك
،ًفاٌن فالف
Fine
wellness
 فاٌن،scents
)سماٌل

 المنادٌل الورقٌة9

فاٌن
للعالمات الفرعٌة
– ًالورق الصح
 فاٌن،ً(فاٌن فالف
ورق التوالٌت
 فاٌن،سمارت
)كمفورت

 ورق التوالٌت14

– الكٌماوٌات
كلورٌد البوتاسٌوم
لألغراض
الصناعٌة

#

جبكو

 فاٌن،ًفاٌن بٌب
بٌبً لٌدو

-ًالورق الصح
المنادٌل الورقٌة

المنشأة

-

كلورٌد البوتاسٌوم
11
لألغراض الصناعٌة

شركة فاٌن
لصناعة الورق
ًالصح

0

شركة البوتاس
 العربٌة المساهمة8
المحدودة

CTqf-091-14, rev.b

#

Organization

#

Product

Potassium Chloride
12.
used in Fertilizers

9

10

11

Nabil Factory
for Food
Product

Veterinary and
Agricultural
Product
Manufacturing
CO. LTD

The
International
Co. for Cables
& Electric wire
manufacturing

Processed minced
chicken meat
product
Processed minced
14. red meat products
(Beef Burger)
13.

Trade Mark

-

Nabil

Nabil

15.

Insecticides

(69 Trade Mark)

16.

Fungicides

(42 Trade Mark)

17.

Herbicides

18.

Public Health
Pesticides

19.

Molluscides

20.

Acaricides

Polyvinyl chloride
insulated cables of
21. rated voltages up to
and including
450/750 V

JQM Technical
requirement
Chemicals Potassium
chloride used in
fertilizers
Processed minced
chicken meat
products
Processed minced
red meat products

Pesticides(Insecticidesfungicides –
(21 Trade Mark)
Herbicides –
Public health
(29 Trade Mark)
pesticides –
Molluscides –
(3 Trade Mark)
Acaricides)

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
– الكٌماوٌات
كلورٌد البوتاسٌوم
ًالمستخدم ف
السماد
منتجات لحوم
الدواجن المفرومة
المصنعة
منتجات اللحوم
الحمراء المفرومة
المصنعة

المبٌدات
-(الحشرٌة
-الفطرٌة
 مكافحة-االعشاب
آفات الصحة
-العامة – القواقع
)العناكب

(14 Trade Mark)

JOCAB

Electric cables –
Polyvinyl
chloride insulated
cables of rated
voltages up to and
including 450/750
v
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الكابالت
– الكهربائٌة
الكابالت المعزولة
بكلورٌد متعدد
الفٌنٌل ولفولتٌة
مقدرة تشمل لغاٌة
 فولت054/454

العالمة التجارية

-

نبٌل
نبٌل
 عالمة69(
)تجارٌة
 عالمة42(
)تجارٌة
 عالمة21(
)تجارٌة
 عالمة29(
)تجارٌة
 عالمات3(
)تجارٌة
 عالمة14(
)تجارٌة

جوكاب

المنتج

#

المنشأة

#

كلورٌد البوتاسٌوم
12
المستخدم فً السماد
لحوم الدواجن المفرومة
 المصنعة (بٌرغر13
)الدجاج
لحوم األبقار المفرومة
14
)المصنعة (بٌرغر بقري

مصنع نبٌل
9
للمنتجات الغذائٌة

 المبٌدات الحشرٌة15
 المبٌدات الفطرٌة16
 مبٌدات األعشاب10
مبٌدات مكافحة آفات
18
الصحة العامة

شركة مصانع
األدوٌة البٌطرٌة
14
والزراعٌة
)(فابكو

 مبٌدات القواقع19
 مبٌدات العناكب24
الكابالت واألسالك
الكهربائٌة المعزولة
 بكلورٌد متعدد الفٌنٌل21
ولفولتٌة مقدرة تشمل
 فولت054/454 لغاٌة

العالمٌة لصناعة
 الكوابل واألسالك11
الكهربائٌة
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#

Organization

#

12

AL-Nahda
Plastical
Manufacturing
Establishment

Unplasticised Poly
22.
Vinyl Chloride
Pipes (UPVC)

Al NAHDA

Canned Luncheon
23.
Meat

Al Maraai,
Anwar Alquds,
Fancy

24.
13

Product

Processed Minced
Chicken Meat
Products

Hijazi &
Ghosheh Co.
25. Sausage

Processed Minced
26. beef meat products

27.

14

Petra
Engineering
Industries Co.

Air/water cooled
chillers-operating
on 60Hz

Package air
28. conditioning unitsoperating on 60Hz

Trade Mark

Al Maraai
Al Maraai,
Anwar Alquds,
Set El Kol,
Rania

JQM Technical
requirement
Plastic Pipes –
Conduit systems
for cable
management
Meat and meat
products –
Canned luncheon
meat
Processed minced
chicken meat
products
Meat and Meat
Products: Sausage
Products

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
األنابٌب اللدائنٌة
– أنظمة
األنابٌب للتمدٌدات
الكهربائٌة

العالمة التجارية

المنشأة

أنابٌب متعدد كلورٌد
22
الفٌنٌل غٌر اللدن

اللحوم و منتجاتها
– لحم الالنشون
المعلب

 أنوار،ًالمراع
ً فانس،القدس

 لحم الالنشون المعلب23

منتجات لحوم
الدواجن المفرومة
المصنعة

ًالمراع

 أنوار اللحوم ومنتجاتها،ًالمراع
 – منتجات، ست الكل،القدس
)النقانق( السوسج
رانٌا

Processed minced
red meat products

الحمراء المفرومة

Petra

Air/Water cooled
Chillers

وحدات التبرٌد
المبردة بالماء أو
الهواء

Petra

Checklists for
Testing the
Performance of
Package Air
Conditioning
Units
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#

Al NAHDA

منتجات اللحوم
Al Maraai

المنتج

ًالمراع

المصنعة

قائمة التفقد
لفحص أداء
وحدات تكٌٌف
الهواء المتكاملة

بترا

بترا

#

مؤسسة النهضة
12
للصناعات
البالستٌكٌة

لحوم الدواجن المفرومة
 المصنعة (بٌرغر24
)الدجاج
شركة حجازي
13
وغوشة
 السوسج25

اللحوم الحمراء
 المفرومة المصنعة26
)(بٌرغر بقري
وحدات التبرٌد المبردة
ًبالماء أو الهواء والت
20
64 تعمل على تردد
هٌرتز
وحدات تكٌٌف الهواء
 المتكاملة التً تعمل28
هٌرتز64 على تردد

شركة بترا
للصناعات
الهندسٌة
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14

#

Organization

#

Product

Air handling units29.
operating on 60Hz

30.

Fan coil unitsoperating on 60Hz

31.

Air/water cooled
chillers-operating
on 50Hz

Package air
32. conditioning unitsoperating on 50Hz

Air handling units33.
operating on 50Hz

Trade Mark

Petra

Petra

Petra

Petra

Petra

34.

Fan coil unitsoperating on 50Hz

Petra

35.

Split Units operating on 50Hz

Petra

JQM Technical
requirement
Checklists for
Testing the
Performance of
Air Handling
Units
Checklists for
Testing the
Performance of
Fan Coil Units
Air/Water cooled
Chillers
Checklists for
Testing the
Performance of
Package Air
Conditioning
Units
Checklists for
Testing the
Performance of
Air Handling
Units
Checklists for
Testing the
Performance of
Fan Coil Units
Checklists for
Testing the
Performance of
Split Units
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اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة

العالمة التجارية

المنتج

#

المنشأة

قائمة التفقد
لفحص أداء
وحدات مناولة
الهواء

بترا

وحدات مناولة الهواء
 التً تعمل على تردد29
هٌرتز64

قائمة التفقد
لفحص أداء
وحدات دفع
الهواء

بترا

ًوحدات دفع الهواء الت
 تعمل على تردد34
هٌرتز64

بترا

وحدات التبرٌد المبردة
ًبالماء أو الهواء والت
31
54 تعمل على تردد
هٌرتز

بترا

وحدات تكٌٌف الهواء
 المتكاملة التً تعمل32
هٌرتز54 على تردد

بترا

وحدات مناولة الهواء
 التً تعمل على تردد33
هٌرتز54

بترا

ًوحدات دفع الهواء الت
 تعمل على تردد34
هٌرتز54

بترا

وحدات تكٌٌف الهواء
 المنفصلة التً تعمل35
هٌرتز54 على تردد

وحدات التبرٌد
المبردة بالماء أو
الهواء
قائمة التفقد
لفحص أداء
وحدات تكٌٌف
الهواء المتكاملة
قائمة التفقد
لفحص أداء
وحدات مناولة
الهواء
قائمة التفقد
لفحص أداء
وحدات دفع
الهواء
قائمة التفقد
لفحص أداء
وحدات التكٌٌف
المنفصلة
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#

#

Organization

#

36.

Product

Household
Electrical Air
Conditioner

Split Units 37.
operating on 60Hz

15

16

Gulf Cable &
Multi Industrial
Co.-Jordan

Sujab Industrial
CO

Electric Cables&
Wires, PVC
Insulated for Rated
38.
Voltages Up to and
Including
450/750V

39.

40.

Wafer biscuit

Milk, Cream &
water Ices

Trade Mark

Petra

Petra

GC

Eisberg

Eisberg

JQM Technical
requirement
Safety of
household and
similar electrical
appliancesParticular
requirements for
electrical heat
pumps, air
conditioners and
dehumidifiers
Checklists for
Testing the
Performance of
Split Units
Electric cables –
Polyvinyl
chloride insulated
cables of rated
voltages up to and
including 450/750
v
Cereals, pulses
and derived
products- Wafer
biscuits
Ices- Milk ices,
ice cream, water
ices
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اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
سالمة األجهزة
الكهربائٌة
المنزلٌة والمماثلة
 المتطلبات-لها
الخاصة
بالمضخات
الحرارٌة
الكهربائٌة
والمكٌفات
الهوائٌة ومزٌالت
الرطوبة
قائمة التفقد
لفحص أداء
وحدات التكٌٌف
المنفصلة
الكابالت
– الكهربائٌة
الكابالت المعزولة
بكلورٌد متعدد
الفٌنٌل ولفولتٌة
مقدرة تشمل لغاٌة
 فولت054/454

العالمة التجارية

المنتج

#

المنشأة

بترا

 أجهزة التكٌٌف المنزلٌة36

بترا

وحدات تكٌٌف الهواء
 المنفصلة التً تعمل30
هٌرتز64 على تردد

GC

الكابالت واالسالك
الكهربائٌة المعزولة
 بكلورٌد متعدد الفٌنٌل38
ولفولتٌة مقدرة تشمل
فولت054/454 لغاٌة

الحبوب والبقول
-ومنتجاتها
بسكوٌت الوٌفر

آٌسبٌرج

-المثلجات
المثلجات الحلٌبٌة
والقشدٌة والمائٌة

آٌسبٌرج

 بسكوٌت الوٌفر39

#

شركة الخلٌج
للكابالت
15
والصناعات
 األردن-المتعددة

شركخ ضجبة
انصىبعيخ

المثلجات الحلٌبٌة
44
والقشدٌة والمائٌة
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16

#

17

Organization

Jordan
Greenhouses
Manufacturing
Company

#

Product

41.

Biscuit

42.

Metal Structures
for Agricultural
Production

18

Electric Cables&
Wires, PVC
Insulated for Rated
44.
Voltages Up to and
Including
450/750V

45.
19

Eisberg

Cereals and
derived productsBaked productsBiscuits

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
الحبوب
-ومنتجاتها
-منتجات الخبٌز
البسكوٌت

Metal Structures
for Agricultural
Houses

الهٌاكل المعدنٌة
المخصصة
للبٌوت الزراعٌة

Power cables with
extruded
insulation and
their accessories
for rated Voltage
1KV and 3KV

كابالت القوى
بعازل مبثوق
وملحقاتها للجهود
 كٌلو1 المقننة
 كٌلو3فولت و
فولت

العالمة التجارية

آٌسبٌرج

المنتج

#

المنشأة

#

 البسكوٌت41

Rayyan,

Power Cables with
extruded Insulation
43.
for the Rated
Voltage 1 KV
United Cable
Industrial
Company

Trade Mark

JQM Technical
requirement

Potato Chips

Jordan Potato &
Corn Chips Co.
46. Puffed corn Chips

Dajjan

UCIC

UCIC

Mr. Chips,
Super chips,
MR. CHIPS/
SNACKMIX
Mr. Chips/
Pizza, Mr.
Chips/ DISCO,
شٌبس التمساح

Electric cables –
Polyvinyl
chloride insulated
cables of rated
voltages up to and
including 450/750
v
Vegetables, fruits
& derived
products – Potato
chips
Cereal and Cereal
products – Puffed
corn
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الكابالت
– الكهربائٌة
الكابالت المعزولة
بكلورٌد متعدد
الفٌنٌل ولفولتٌة
مقدرة تشمل لغاٌة
 فولت054/454
الخضار والفواكه
– ومنتجاتها
شٌبس البطاطا
الحبوب والبقول
– ومنتجاتها
منتجات الذرة
المنفوشة

 دجان،رٌان

UCIC

الهٌاكل المعدنٌة
 المخصصة لإلنتاج42
ًالزراع

الشركة األردنٌة
 لصناعة البٌوت10
الزراعٌة

كابالت القوى بعازل
1  مبثوق للجهد المقنن43
كٌلو فولت
شركة مصانع
 الكابالت المتحدة18

UCIC

،مستر شٌبس
،سوبر شٌبس
MR. CHIPS/
SNACKMIX
/مستر شٌبس
 مستر،بٌتزا
، دٌسكو/شٌبس
شٌبس التمساح

الكابالت واالسالك
الكهربائٌة المعزولة
 بكلورٌد متعدد الفٌنٌل44
ولفولتٌة مقدرة تشمل
فولت054/454 لغاٌة

 شٌبس البطاطا45

الشركة األردنٌة
 لرقائق شٌبس19

 شٌبس الذرة المنفوشة46

البطاطا والذرة
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#

Organization

20

Sama Food
Industries Co.

#

47.

Product

Mineral Water

Trade Mark

Sama

JQM Technical
requirement
Water – Natural
mineral water

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
 المٌاه- المٌاه
المعدنٌة الطبٌعٌة

العالمة التجارية

المنتج

#

المنشأة

#

شركة سما
سما

 المٌاه المعدنٌة الطبٌعٌة40

 للصناعات24
الغذائٌة

21

New Vision for
Electronics and
48. Washing machine
Electrical
Appliances

شركة الرؤٌة

LG

Electrical home
appliances –
washing machines

األجهزة
الكهربائٌة
-المنزلٌة
الغساالت

الحدٌثة
LG

 الغساالت الكهربائٌة48

 لإللكترونٌات21
واألجهزة
الكهربائٌة

ًالزٌت المعــــــدن
للمحركات بٌرفكت
SL/CF بمستوى أداء
54/ش24 عٌار

Engine Oil Perfect
API SL/CF SAE
20W/50

22

Jordan
Petroleum
Refinery CO.
LTD

49.

50.

23

JOPETROL
Engine Oil Perfect
6000 API SM/SL
SAE 20W/50

M. Abu Haltam
51.
Group for
Investments

Diesel Engine Oil
Super Diesel-16
API CI-4 SAE
15W/40
Electrical
Household
Refrigerators

Lubricating oil –
Lubricating oils
for internal
combustion
engines

– زٌوت التزٌٌت
زٌوت تزٌٌت
محركات
ًاالحتراق الداخل

جــوبترول

JOPETROL

General Deluxe,
National Light

جــوبترول

Household
Refrigerating
appliancesCharacteristic and
test methods
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أجهزة التبرٌد
– المنزلٌة
الخصائص
وطرق الفحص

،جنرال دٌلوكس
ناشٌونال الٌت

ً الزٌت المعــــــدن49
للمحركات بٌرفكت
 بمستوى6444
 عٌارSM/SL أداء
54/ش24

شركة مصفاة
البترول األردنٌة
المساهمة

22

المحدودة

ًالزٌت المعــــــدن
لمحركات الدٌزل سوبر
54
 بمستوى أداء16 -دٌزل
44/ش15  عٌارCI-4
الثالجات الكهربائٌة
51
المنزلٌة

مجموعة محمد
 أبو حلتم23
لالستثمارات
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#

24

25

26

Organization

coffee bank ltd

#

Trade Mark

Roasted coffee,
crushed roasted and
52.
ground roasted
coffee

coffee bank

53.

KEMAPCO

Arab Fertilizers
and Chemicals 54.
Industries Ltd.

Modern Flour
Mills and
Macaroni
Factories
Company
Modern Flour
Mills and
Macaroni

Product

Potassium Nitrate

Nitric Acid

55.

Solid Compound
Fertilizer

56.

Potato Chips
(Potato Powder
Chips)

57. Puffed Corn Chips

JQM Technical
requirement
Cereals, pulses
and derived
products –
Roasted coffee,
crushed roasted
and ground
roasted coffee
Fertilizers –
Potassium Nitrate

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
الحبوب والبقول
– ومنتجاتها
القهوة المحمصة
الكاملة والقهوة
المحمصة
المجروشة
والقهوة المحمصة
المطحونة
 سماد-األسمدة
نترات البوتاسٌوم

العالمة التجارية

المنتج

#

المنشأة

coffee bank

القهوة المحمصة الكاملة
والقهوة المحمصة
52
المجروشة والقهوة
المحمصة المطحونة

كٌمابكو

 سماد نترات البوتاسٌوم53

Chemicals –
Acids – Nitric
acid for industrial
use

– الكٌماوٌات
– األحماض
حمض النٌترٌك
المستخدم
لألغراض
الصناعٌة

كٌمابكو

KEMAPCO

Fertilizers – Solid
Compound
Fertilizer

األسمدة – السماد
المركب الصلب

كٌمابكو

 السماد المركب الصلب55

Samar, Samar
Snacks

Vegetables, fruits
& derived
products – Potato
chips

الخضار
والفواكهة
– ومنتجاتها
شٌبس البطاطا

Samar ،سمر
Snacks

شٌبس البطاطا ( شٌبس
56
)مسحوق البطاطا

الحبوب
-ومنتجاتها
منتجات الذرة
المنفوشة

Samar ،سمر
Snacks

KEMAPCO

Samar, Samar
Snacks

Cereal and cereal
products – Puffed
corn
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#

 شركة بنك القهوة24

شركة صناعات
 حمض النٌترٌك54

األسمدة
والكٌماوٌات

25

العربٌة

شركة المطاحن
 ومعامل26

 شٌبس الذرة المنفوشة50

المعكرونة الحدٌثة
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#

Organization

#

Product

Trade Mark

JQM Technical
requirement

58.

Macaroni and
Vermicelli

Al-ghazal,
Suprema and
Barakeh

Cereal, Pulses and
Derived ProductsMacaroni and
Vermicelli (Pasta)

59.

Wheat and potato
snack pellets

Samar Snacks

60.

Wheat flour

Al-Ghazal

Factories
company

27

Al Rawand for
Plastic
Industries

Unplasticised Poly
61.
Vinyl Chloride
Pipes (UPVC)
Electrical Washing
62.
Machines

28

National
Integrated
Industries
Complex

63.

Household
Electrical Air
Condition

RAWAND

Cereal, Pulses and
Derived Productssnack pellets
Cereals, pulses
and derived
products - Wheat
flour
Plastic Pipes –
Conduit systems
for cable
management

NIIC

Electrical home
appliances –
washing machines

Exeed

Safety of
household and
similar electrical
appliancesParticular
requirements for
electrical heat
pumps, air
conditioners and
dehumidifiers
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اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
الحبوب والبقول
-ومنتجاتها
المعكرونة
والشعٌرٌة
)(الباستا
الحبوب والبقول
-ومنتجاتها
حصائب الشٌبس
الحبوب والبقول
 دقٌق-ومنتجاتها
)القمح (الطحٌن
األنابٌب اللدائنٌة
– أنظمة األنابٌب
للتمدٌدات
الكهربائٌة
األجهزة
الكهربائٌة
-المنزلٌة
الغساالت
سالمة األجهزة
الكهربائٌة
المنزلٌة وما
المتطلبات-شابهها
الخاصة
بالمضخات
الحرارٌة
الكهربائٌة
ومكٌفات الهواء
ومزٌالت
الرطوبة

العالمة التجارية

المنتج

#

المنشأة

،الغزال
،Suprema
بركة

 المعكرونة والشعٌرٌة58

Samar
Snacks

حصائب شٌبس القمح
59
والبطاطا

انغسال

) دقٌق القمح (الطحٌن64

RAWAND

أنابٌب متعدد كلورٌد
61
الفنٌل غٌر اللدن

#

شركة الروند
 للصناعات20
البالستٌكٌة

NIIC

 الغساالت الكهربائٌة62

شركة المجمع
 الوطنً المتكامل28
Exeed

أجهزة التكٌٌف والتبرٌد
63
المنزلٌة

للصناعات

CTqf-091-14, rev.b

#

Organization

#

Product

Trade Mark

JQM Technical
requirement

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة

العالمة التجارية

―Portland-Pozolana
Cement-PPC
65.
"CEM II/B-P
42.5N"
Manaseer
Industrial
Complex co.

66.

CementComposition,
specifications and
conformity
criteria for
common cements

Clinker

68.

30

Steel Sheet, ZincCoated
(Galvanized) or
Universal Metal
Zinc-Iron AlloyCoating
69.
Coated
Company
(Galvannealed) by
Limited
the Hot Dip
Process‖

المنشأة

#

االسمنت البورتالندي
""CEM ً البوزوالن65
II/B-P 42.5N"

- االسمنت
التركٌب
والخصائص
ومعاٌٌر المطابقة
لإلسمنت
االعتٌادي

 الكلنكر66

―Portland-Pozolana
Cement-PPC
67.
"CEM II/A-P
42.5N"
Natural Pozzolan
for Industrial Use

#

االسمنت البورتالندي
"CEM I/ العادي
64
42.5N"
CEM I/ 52.5N"+

Ordinary Portland
Cement-OPC
64.
"CEM I/42.5N"
+ CEM I/ 52.5N"‖

29

المنتج

مجمع المناصٌر
ًالصناع

29

االسمنت البورتالندي
""CEM ً البوزوالن60
II/A-P 42.5N"
ManaseerCrete

Natural Pozzolan
for Industrial Use

UNICOIL

Steel Sheet, ZincCoated
(Galvanized) or
Zinc-Iron AlloyCoated
(Galvannealed)
by the Hot Dip
Process‖
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البوزوالنا
الطبٌعٌة
ًالمستخدمة ف
الصناعة
-ألواح الصاج
ألواح الصاج
المجلفنة بطرٌقة
الغمر على
الساخن

المناصٌر كرٌت

البوزوالنا الطبٌعٌة
68
المستخدمة فً الصناعة

ٌونٌكوٌل

ألواح الصاج المعدنٌة
 المجلفنة بطرٌقة الغمر69
على الساخن

الشركة العالمٌة
4 34
لطالء المعادن
المحدودة
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#

31

Organization

Arab Falcons
for Electronics
Industries

Trade Mark

JQM Technical
requirement

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة

العالمة التجارية

Steel Sheet,
Metallic Coated by
the Hot-Dip
Process and
70. Prepainted by the
Coil-Coating
Process for
Exterior Exposed
Building Products

UNICOIL

Steel Sheet,
Metallic Coated
by the Hot-Dip
Process and Prepainted by the
Coil-Coating
Process for
Exterior Exposed
Building Products

– ألواح الصاج
ألواح الصاج
المجلفنة بطرٌقة
الغمر على
الساخن والمدهونة

ٌونٌكوٌل

Electrical Washing
71.
Machines

National
Falcons, BLUE
STAR,
I STAR,
SOUTH STAR

Electrical Home
Appliances –
Washing Machines

Al Emlaq,
Green Clean

DetergentsDishwashing liquid
detergent

– المنظفات
ًمنظف الجل
السائل

73.

Liquid Sodium
Hypochlorite*

Al Emlaq

Detergent – Liquid
Sodium
Hypochlorite

– المنظفات
هاٌبوكلورٌت
الصودٌوم السائل

انعمالق

74.

All-purpose gel
cleaner*

Al Emlaq,
Green Clean

Detergents – Allpurpose gel cleaner

– المنظفات
ًالمنظف الهالم
لألغراض العامة

،انعمالق
Green Clean

#

Product

Dishwashing liquid
72.
detergent*

32

Hamoudeh
Industrial &
Trading Est.
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األجهزة
الكهربائٌة
– المنزلٌة
الغساالت

المنتج

#

المنشأة

#

ألواح الصاج المعدنٌة
 المجلفنة بطرٌقة الغمر04
على الساخن والمدهونة

National
Falcons,
BLUE
STAR,
I STAR,
SOUTH
STAR

 الغساالت الكهربائٌة01

،انعمالق
Green Clean

* منظف الجلً السائل02

شركة الصقور
3 31
العربٌة للصناعات
االلكترونٌة

هاٌبوكلورٌت الصودٌوم
03
*السائل

مؤسسة حمودة
3 32
للصناعة والتجارة

ًالمنظف الهالم
04
*لألغراض العامة

CTqf-091-14, rev.b

#

33

34

Organization

#

Product

75.

Surface Chemical
disinfectant

Green Clean

Chemicals- Surface
Chemical
disinfectants

76.

Hair Shampoo for
Adults

Gersy,
REGENT

Cosmetics - Hair
Shampoo

KIBAR Industry
77.
Co.

Blue Diamond
International
Co. for Food
Industries

Sandwich Panels

78. Puffed Corn Chips

79.

Potato Chips
(Potato powder
Chips

Trade Mark

JQM Technical
requirement

ASSAN PANEL Sandwich panels
فبيع ضىثر, فبيع
،اكطترا
StIcksفبيع,
RINGSفبيع,
Cereal and cereal
DUETO,
products – Puffed
Panther,
corn
PANTHER,
SUPER EXTRA
Mr.Extra
Vegetables, fruits
& derived
Mr.Extra
products – Potato
chips
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اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
-المواد الكٌمٌائٌة
المطهرات
الكٌمٌائٌة
لألسطح
– مواد التجمٌل
شامبو الشعر

الساندوٌش بانٌل

الحبوب
-ومنتجاتها
منتجات الذرة
المنفوشة

الخضار والفواكه
– ومنتجاتها
شٌبس البطاطا

العالمة التجارية

Green Clean

،جريسي
رجيينت

ASSAN
PANEL

 فبيع ضىثر،فبيع
 فبيع،اكطترا
 فبيع،ضتيكص
، دويتى،حهقبد
SUPER ،ثبوثر
EXTRA,
مطتر اكطترا

المنتج

#

المنشأة

ًالمطهر الكٌمٌائ
05
لألسطح

 شامبو الشعر للكبار06

 الساندوٌش بانٌل00

شٌبس الذرة
08
المنفوشة

شركة كٌبار
3 33
الصناعٌة

شركة الماسة
الزرقاء الدولٌة
3 34
للصناعات
الغذائٌة

مطتر اكطترا

#

شٌبس البطاطا (شٌبس
09
)مسحوق البطاطا
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#

المنشأة

مؤسسة الترابة
4 35
األردنٌة

شركة الحاج

#

المنتج

العالمة التجارية

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة

JQM Technical
requirement

Trade Mark

---

انذهبن وانىرويش
–انمىاد انمبنئخ
نهذهبوبد –
كرثىوبد
انكبنطيىو انطجيعيخ
انمتجهىرح

Paints and
VarnishesExtenders for
Paints - Natural
Crystalline
Calcium
‖Carbonate

الكنافة بالجبنة (الناعمة
81
والخشنة والمبرومة)

حجيجخ

انحهىيبد انعرثيخ
 انكىبفخ ثبنججىخ(انىبعمخ وانخشىخ
وانمجرومخ)

Arabic sweets-Al
Kunafa

Habibah

الحلوٌات العربٌة
82
المشكلة

حجيجخ

انحهىيبد انعرثيخ
– انحهىيبد
انعرثيخ انمشكهخ

Arabic sweetsAssorted Arabic
Sweets

Habibah

 83البرازق

حجيجخ

انحهىيبد -
انمعمىل وانغريجخ
وانجرازق وانجيتي
فىر

Sweets-Ma'moul,
Barazik,
Ghraibeh,
Petifour

Habibah

 84المعمول

حجيجخ

انحهىيبد -
انمعمىل وانغريجخ
وانجرازق وانجيتي
فىر

Sweets-Ma'moul,
Barazik,
Ghraibeh,
Petifour

Habibah

كربونات الكالسٌوم
 84الطبٌعٌة المتبلورة
والمتبلورة المعالجة

محمود حبٌبه
4 36
وأوالده

CTqf-091-14, rev.b
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---

Product

#

Organization

Jordan Minerals
Calcium Carbonate
80. "Natural & Surface
Est.
Treated

Al Kunafa

81.

Assorted Arabic
Sweets

82.

Barazik

Ma'moul

Al-Haj
Mahmoud
Habibah & sons
Co.
83.

84.

#

35

36

#

#

المنشأة

المنتج

العالمة التجارية

الحلوٌات المحضرة من
 85عجٌنة الرقائق (النمورة
والوربات والفطٌر)

حجيجخ

 86الغرٌبة

حجيجخ

 80الهرٌسة

حجيجخ

الحلوٌات العربٌة
88
المشكلة

حهىيبد زالطيمى

 89المعمول

حهىيبد زالطيمى

شركة حلوٌات
4 30
ومطاعم زالطٌمو
 94الغرٌبة

حهىيبد زالطيمى

 91البرازق

حهىيبد زالطيمى
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اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
انحهىيبد انعرثيخ
 انهريطخوانىمىرح
وانىرثبد
وانفطير

JQM Technical
requirement
 Arabic sweetsHareeseh,
Namorah,
Warbat, Fateer

انحهىيبد -
انمعمىل وانغريجخ
وانجرازق وانجيتي
فىر
انحهىيبد انعرثيخ
 انهريطخوانىمىرح
وانىرثبد
وانفطير
انحهىيبد انعرثيخ
– انحهىيبد
انعرثيخ انمشكهخ

Arabic sweetsAssorted Arabic
Sweets

انحهىيبد -
انمعمىل وانغريجخ
وانجرازق وانجيتي
فىر
انحهىيبد -
انمعمىل وانغريجخ
وانجرازق وانجيتي
فىر
انحهىيبد -
انمعمىل وانغريجخ
وانجرازق وانجيتي
فىر

Sweets-Ma'moul,
Barazik,
Ghraibeh,
Petifour
Sweets-Ma'moul,
Barazik,
Ghraibeh,
Petifour
Sweets-Ma'moul,
Barazik,
Ghraibeh,
Petifour

Sweets-Ma'moul,
Barazik,
Ghraibeh,
Petifour
 Arabic sweetsHareeseh,
Namorah,
Warbat, Fateer
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Trade Mark

Habibah

Product

#

Sweets Prepared
from thin layers
85.
Dough (Namorah
)&Warbat & Fateer

Habibah

Ghraibeh

86.

Habibah

Hareeseh

87.

Assorted Arabic
Sweets

88.

Zalatimo Sweets

Zalatimo Sweets

Organization

#

Ma'moul

89.
Zalatimo
& Sweets
Restaurants Co.

Zalatimo Sweets

Ghraibeh

90.

Zalatimo Sweets

Barazik

91.

37

#

Organization

#

Product

Ordinary Portland
Cement - OPC
"CEM
92.
I/42.5N+CEM
I/52.5R+ CEM I/
42.5N"
Pozolana-Portland
Cement- PPC
93.
"CEM II/A-P
42.5N

38

Cementra /
Jordan
Company

Sulfate Resisting
Portland Cement
94.
"CEM ISR3/42.5N+CEM
I-SR5/42.5N

95.

Portland Cement
Clinker

96.

Sulfate Resisting
Portland Cement
Clinker

Trade Mark

Cementra

Cementra

Cementra

Cementra

Cementra

JQM Technical
requirement
Cement Composition,
specifications and
conformity
criteria for
common cements
Cement Composition,
specifications and
conformity
criteria for
common cements
Cement Composition,
specifications and
conformity
criteria for
common cements
Cement Composition,
specifications and
conformity
criteria for
common cements
Cement Composition,
specifications and
conformity
criteria for
common cements
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اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
- االضمىذ
انتركيت
وانخصبئص
ومعبيير انمطبثقخ
نإلضمىذ
االعتيبدي
- االضمىذ
انتركيت
واالشتراطبد
ومعبيير انمطبثقخ
نإلضمىذ
االعتيبدي
- االضمىذ
انتركيت
واالشتراطبد
ومعبيير انمطبثقخ
نإلضمىذ
االعتيبدي
- االضمىذ
انتركيت
واالشتراطبد
ومعبيير انمطبثقخ
نإلضمىذ
االعتيبدي
- االضمىذ
انتركيت
واالشتراطبد
ومعبيير انمطبثقخ
نإلضمىذ
االعتيبدي

العالمة التجارية

ضمىترا

ضمىترا

ضمىترا

ضمىترا

ضمىترا

المنتج

#

المنشأة

#

االسمنت البورتالندي
العادي
CEM I 42.5N+ 92
CEM I 52.5R+
CEM I/ 52.5N"
االسمنت البورتالندي
ًالبوزوالن
93
CEM II /A-P
42.5N
االسمنت البورتالندي
المقاوم للكبرٌتات
CEM I-SR3/ 94
42.5N + CEM ISR5/ 42.5N

/شركة سمنترا
4 38
االردن

كلنكر االسمنت
95
البورتالندي

كلنكر االسمنت
 البورتالندي المقاوم96
للكبرٌتات
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#

Organization

39

AL-KBOUS
Trading
Industrial &
Investment Co.

#

Product

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة

العالمة التجارية

المنتج

#

المنشأة

#

شركة الكبوس
97.

Tea

AL-KBOUS TEA

انشبي

Tea

شبي انكجىش

 الشاي90

4 39
للتجارة والصناعة
واالستثمار

Electrical Washing
98.
Machines

99.

40

Trade Mark

JQM Technical
requirement

Privatization
Holding
CompanyJordan

100.

Electrical
Household
Refrigerators

Household
electrical
air condition

KLASSE, PHC,
NATIONAL
STAR

Electrical Home
Appliances –
Washing
Machines

KLASSE, PHC,
ACMA,
NATIONAL
STAR

Household
Refrigerating
appliancesCharacteristic and
test methods

KLASSE, PHC,
ACMA,
NATIONAL
STAR

Safety of
household and
similar electrical
appliancesParticular
requirements for
electrical heat
pumps, air
conditioners and
dehumidifiers
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األجهزة
الكهربائٌة
– المنزلٌة
الغساالت
أجهسح انتجريذ
-انمىسنيخ
انخصبئص
وطرق انفحص
سالمة األجهزة
الكهربائٌة
المنزلٌة والمماثلة
 المتطلبات-لها
الخاصة
بالمضخات
الحرارٌة
الكهربائٌة
والمكٌفات
الهوائٌة ومزٌالت
الرطوبة

KLASSE,
PHC,
NATIONAL
STAR

 الغساالت الكهربائٌة98

KLASSE,
PHC,
ACMA,
NATIONAL
STAR

الثالجات الكهربائٌة
99
المنزلٌة
شركة التخصٌص
األردن- القابضة44
م.م.ذ

KLASSE,
PHC,
ACMA,
NATIONAL
STAR

أجهزة التكٌٌف والتبرٌد
144
المنزلٌة

CTqf-091-14, rev.b

#

Organization

#

Product

Trade Mark

JQM Technical
requirement

Safety of
household and
similar electrical
appliancesVacuum cleaners
Particular
101. and water-suction
KLASSE
requirements for
cleaning appliances
vacuum cleaners
and water-suction
cleaning
appliances‖
Safety of
household and
similar electrical
Microwave ovens,
appliancesincluding
KLASSE, PHC , Particular
102.
combination
ACMA
requirements for
microwave ovens
microwave ovens,
including
combination
microwave ovens
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اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة

العالمة التجارية

سالمة األجهزة
الكهربائٌة
المنزلٌة والمماثلة
لها – المتطلبات
الخاصة للمكانس
الفراغٌة
الكهربائٌة
وأجهزة التنظٌف
الشافطة للماء

KLASSE

المكانس الفراغٌة
 الكهربائٌة وأجهزة141
التنظٌف الشافطة للماء

سالمة األجهزة
الكهربائٌة
المنزلٌة والمماثلة
لها – المتطلبات
الخاصة بأفران
المٌكرووٌف
والمتضمنة أفران
المٌكرووٌف
المركبة

KLASSE ,
PHC ,
ACMA

أفران المٌكرووٌف
 والمتضمنة أفران142
المٌكرووٌف المركبة

المنتج

#

المنشأة

CTqf-091-14, rev.b

#

#

41

42

43

44

Organization

Al-Madinah
Engineering
Industries
Company
(Abdin
Industrial Est)

#

Product

Commercial
refrigerating
appliances with an
103.
incorporated or
remote refrigerant
condensing unit or
compressor

Trade Mark

105.

Saudi Iron and
Steel Company
106.
(HADEED)

Potato Chips
(Potato Powder
Chips)

Hot Rolled Steel
Sheets In Coil
Form

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة

Safety of
household and
similar electrical
appliancesParticular
requirements for
commercial
refrigerating
appliances with
an incorporated or
remote refrigerant
condensing unit
or compressor

سالمة األجهزة
الكهربائٌة
المنزلٌة والمماثلة
لها – المتطلبات
الخاصة بأجهزة
التبرٌد التجارٌة
المتضمنة وحدة
تكثٌف أو
ضاغطة مدمجة
بها أو منفصلة
عنها

Cement Composition,
specifications and
conformity
criteria for
common cements

العالمة التجارية

المنتج

#

المنشأة

#

شركة المدٌنة
أجهزة التبرٌد التجارٌة
المتضمنة وحدة تكثٌف
143
أو ضاغطة مدمجة بها
أو منفصلة عنها

للصناعات
4 41
الهندسٌة (مؤسسة
6
)عابدٌن الصناعٌة

- االسمنت
التركٌب
والخصائص
ومعاٌٌر المطابقة
لإلسمنت
االعتٌادي

االسمنت البورتالندي
" CEM ً البوزوالن144
II/A-P 42.5N" "

شركة اسمنت
4 42
0
القطرانة

LUX KADAN

Vegetables, Fruits
& Derived
products – Potato
Chips

الخضار والفواكه
- ومنتجاتها
شٌبس البطاطا

شٌبس البطاطا (شٌبس
145
)مسحوق البطاطا

شركة العادل
4 43
لصناعة المواد
8
الغذائٌة

---

Steel sheets - Hot
Rolled Steel
Sheets In Coil
Form

– ألواح الصاج
ألواح الصاج
المدرفلة على
الساخن وعلى
شكل روالت

ألواح الصاج المدرفلة
 على الساخن وعلى شكل146
روالت

الشركة السعودٌة
4 44
للحدٌد والصلب
9
)(حدٌد

Abdin

Pozolana-Portland
Qatrana Cement
Cement - PPC
104.
Company
"CEM II/A-P
42.5N "‖

AL Adel For
The Food
Industry

JQM Technical
requirement
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عبثذيه

نىكص كعذان

---
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#

Organization

#

Product

107.

Cold Rolled Steel
Sheets In Coil
Form

Trade Mark

Steel sheets Cold Rolled Steel
Sheets In Coil
Form
Steel Sheets –
Zinc Coated
(Galvanized) or
Zinc Iron Alloy
Coated
(Galvannealed)
by the Hot-Dip
Process‖

Zinc Coated
(Galvanized) or
Zinc Iron Alloy
Coated
108.
(Galvannealed) by
the Hot-Dip
Process‖

Steel Sheets –
Metallic Coated
by the Hot-Dip
Process and Prepainted by the
Coil-Coating
Process for
Exterior Exposed
Building Products

Metallic Coated by
the Hot-Dip
Process and Prepainted by the
109.
Coil-Coating
Process for
Exterior Exposed
Building Products

Deformed and
Plain Carbon Steel
110.
Bars for Concrete
Reinforcement

JQM Technical
requirement

حذ

Steel Bars Deformed and
Plain Carbon
Steel Bars for
Concrete
Reinforcement

Page 20 of 24

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
– ألواح الصاج
ألواح الصاج
المدرفلة على
البارد وعلى شكل
روالت

العالمة التجارية

المنتج

#

المنشأة

ألواح الصاج المدرفلة
 على البارد وعلى شكل140
روالت

– ألواح الصاج
ألواح الصاج
المجلفنة بطرٌقة
الغمر على
الساخن

ألواح الصاج المجلفنة
 بطرٌقة الغمر على148
الساخن

– ألواح الصاج
ألواح الصاج
المجلفنة بطرٌقة
الغمر على
الساخن والمدهونة

ألواح الصاج المجلفنة
 بطرٌقة الغمر على149
الساخن والمدهونة

- قضبان الفوالذ
قضبان الفوالذ
الكربونً المبزرة
والملساء
المستخدمة لتسلٌح
الخرسانة

ًقضبان الفوالذ الكربون
المبزرة والملساء
114
المستخدمة لتسلٌح
الخرسانة

حذ

CTqf-091-14, rev.b

#

#

45

46

47

Organization

#

ALFA
Chemicals
111.
manufacturing
Est.

Product

Trade Mark

Hair Shampoo

HOPE, ALFA,
ALFA FREE,
ALFA
JORDANS

112.

Assorted Arabic
Sweets

113.

Barazik

Ma'moul

115.

Ghraibeh

Nature
Company
Purifying and
Bottling Water, 116.
Juice, and Soft
Drink ltd

Bottled Drinking
Water

Cosmetics - Hair
Shampoo

Arabic sweetsAssorted Arabic
Sweets

Zalatimo
Brothers For
Sweets Co.
114.

JQM Technical
requirement

Sweets-Ma'moul,
Barazik,
Ghraibeh,
Petifour

Ultra

Water – Bottled
Drinking Water
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اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة

العالمة التجارية

HOPE,
ALFA,
– مواد التجمٌل
ALFA FREE,
شامبو الشعر
ALFA
JORDANS
الحلوٌات العربٌة
– الحلوٌات
العربٌة المشكلة

- الحلوٌات
المعمول والغرٌبة
ًوالبرازق والبٌت
فور

المٌاه – مٌاه
الشرب المعبأة

أنترا

المنتج

#

المنشأة

شامبو الشعر

111

الحلوٌات العربٌة
المشكلة

112

البرازق

113

المعمول

114

الغرٌبة

115

مٌاه الشرب المعبأة

116

#

مؤسسة ألفا
5 45
للصناعات
4
الكٌماوٌة

شركة األخوٌن
 زالطٌمو5 46
 للحلوٌات1

شركة الطبٌعة
لتنقٌة وتعبئة المٌاه
5 40
والعصٌر
2
والمشروبات
الغازٌة

CTqf-091-14, rev.b

#

48

49

Organization

#

Product

CAVAGNA
LPG Cylinder
GROUP S.P.A
117. Valves- Manually
For the divisions
Operated
(ENNE PI/
KOSAN
INTERNATIO
LPG Cylinder
NAL/
118.
Valves ‒ Self
DIVISIONE
Closing
RECA)
International
Non-alloy black
Technical for
and galvanized
Metal Industries 119. steel tubes suitable
Co.
for welding and
threading

Trade Mark

n.p

cavagna group

---

50

SUPER RA
API(SL/CF) SAE
(20W/50)

LPG Cylinder
Valves ‒
Manually
Operated
LPG Cylinder
Valves ‒ Self
Closing
Pipes- non-alloy
black and
galvanized steel
tubes suitable for
welding and
threading

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة
صمامات
اسطوانات الغاز
- البترولً المسال
الصمامات
المدارة ٌدوٌا
صمامات
اسطوانات الغاز
- البترولً المسال
الصمامات ذاتٌة
اإلغالق
 أنابٌب- األنابٌب
الفوالذ غٌر
السبائكً السوداء
والمجلفنة المالئمة
للحام والتسنٌن

العالمة التجارية

n.p

المنتج

#

المنشأة

صمامات اسطوانات
-  الغاز البترولً المسال110
الصمامات المدارة ٌدوٌا

cavagna
group

صمامات اسطوانات
- الغاز البترولً المسال
118
الصمامات ذاتٌة
اإلغالق

--

أنابٌب الفوالذ غٌر
السبائكً السوداء
119
والمجلفنة المالئمة للحام
والتسنٌن

#

مجموعة كافاجنا
5 48
 بً اٌه3اس

الشركة التقنٌة
5 49
الدولٌة للصناعات
4
المعدنٌة

زٌوت تزٌٌت محركات
-ًاالحتراق الداخل
محركات البنزٌن

Lubricating oils for
internal combustion
engines-gasoline
engines

TITAN SUPER GT
Qais Al-Rawi &
120. API(SL) SAE
Sons Co.
(20W/50)

JQM Technical
requirement

FUCHS

Lubricating oillubricating oils
for internal
combustion
engines

-زٌوت التزٌٌت
زٌوت تزٌٌت
محركات
ًاالحتراق الداخل

FUCHS

QR
QR
FUCHS
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TITAN SUPER
GT API(SL) SAE 124
(20W/50)

شركة قٌس
54
الراوي وأوالده

SUPER RA
API(SL/CF) SAE
(20W/50)
 زٌوت تزٌٌت محركات121

CTqf-091-14, rev.b

#

Organization

#

121.

51

52

Product
Lubricating oils for
internal combustion
engines-gasoline
Engines

TITAN POWER
100 API(CF/SF)
SAE (50)
Monocrystalline
122.
Photovoltaic
WIOSUN For
Modules
Renew Able
Polycrystalline
Energy
123.
Photovoltaic
Modules
High-Foam
124.
Washing
Powders
Al-Riyadh Co.
For Detergents
Industry
Low-Foam
125.
Washing Powders
Domestic flue less
126.
space heaters

53

Eid Dahdal &
Co

Gas-fired
instantaneous water
127.
heaters for the
production of
domestic hot water

Trade Mark

JQM Technical
requirement

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة

العالمة التجارية

المنتج

#

المنشأة

#

-ًاالحتراق الداخل
محركات الدٌزل
TITAN POWER
100 API(CF/SF)
SAE (50)

FUCHS

WIOSUN

WINNER
SAR
BETA
WINNER
SAR
RITA

Photovoltaic (PV)
Modules

DetergentsWashing Powders

الوحدات
الكهروضوئٌة
(PV)

WIOSUN

المنظفات
-الكٌمٌائٌة
مساحٌق الغسٌل

WINNER
سار
BETA
WINNER
سار
ريتا
Romo
Internatonal,
Flora, Rosa

Romo
Internatonal,
Flora, Rosa

Domestic flue
less space heaters

مدافئ المبنى
المنزلٌة التً ال
تحتوي على
مدخنة

Rosa

Gas-fired
instantaneous
water heaters for
the production of
domestic hot
water

سخانات الماء
ًاللحظٌة الت
تعمل بالغاز
إلنتاج الماء
المنزلً الساخن
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الوحدات الكهروضوئٌة
122
أحادٌة البلورٌة
الوحدات الكهروضوئٌة
123
متعددة البلورٌة

Rosa

مساحٌق الغسٌل عالٌة
124
الرغوة
مساحٌق الغسٌل
منخفضة الرغوة

شركة وٌه شمس
51
للطاقة المتجددة

شركة الرٌاض
52
لصناعة المنظفات

125

مدافئ المبنى المنزلٌة
 التً ال تحتوي على126
مدخنة
سخانات الماء اللحظٌة
 التً تعمل بالغاز إلنتاج120
الماء المنزلً الساخن

شركة عٌد دحدل
53
وشركاه

CTqf-091-14, rev.b

#

54

55

Organization

Philadelphia
Solar Co.

#

Product

Monocrystalline
128. PV Module- Grade
(A)
Polycrystalline PV
129. Module – Grade
(A)

International
High Density
Plastic
130. Polyethylene Pipes
.Company Ltd
(HDPE Pipes)

Trade Mark

Philadelphia
Solar

JAMCO

JQM Technical
requirement

Photovoltaic (PV)
Modules

Plastics piping
systems —
Polyethylene (PE)
pipes and fittings
for water supply

اسم المتطلب
الفني لعالمة
الجودة

العالمة التجارية

المنتج

الوحدات
الكهروضوئٌة
(PV)

Philadelphia
Solar

ألواح طاقة شمسٌة
-أحادٌة البلورة
)A(الصنف
ألواح طاقة شمسٌة
-متعددة البلورة
)A(الصنف

أنظمة األنابٌب
- البالستٌكٌة
أنابٌب متعدد
االٌثلٌن وقطع
التركٌب لنقل
المٌاه

جامكو

#

المنشأة

128
129

أنابٌب البولً اٌثلٌن
134
عالً الكثافة

#

شركة فٌالدلفٌا
 للطاقة الشمسٌة54
م.م.ذ

شركة البالستٌك
الدولٌة

55

)DAkkS(  انمىتج ضمه مجبل االعتمبد مه قجم هيئخ االعتمبد األنمبويخ:*

*: The product within the scope of accreditation by DAkkS.
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