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 لألغذيةحالل الشهادة قائمة الوثائق الالزمة للحصول على 
List of Documents Necessary for HALAL Certification for 

food 

 مؤسسة المواصف ات والمق اييس 
 مديرية شهادات المطابقة  / 

JSMO/ Certification Department 

 
 
 
 
 
 

 

ً  60 خاللواستكمال النواقص لطلب المبدئي ل ولقب ال بعدالرجاء تسليم الوثائق التالية   في حال المنح  الطلب من تاريخ تسليم يوما

Please submit the following documents after initial approval of the application, and submit any missing 

documents within 60 days from the date of submitting the application for granting. 

 :Organization  :المنشأة

 الوثيقة #
 *التفقد

Check 

 مالحظات 
Notes 

Document 

1  

وثيقةةة تسةةجيل المنشةةأة فةةي الةةدوائر 
للمنشةةأة  التةةرخيص الحكوميةةة تبةةين

ات التجاريةةة مةة إلنتاج المنتجات والعال
شةةعار منةةت  شةةهادة والمطلوب منحها  

 حالل.

  

The formal registration of the 

organization in the governmental 

departments, which authorize the 

organization to produce the products and 

the trademarks intended for HALAL 

certification.  

 .Copy of the organizational structure   .نسخة من الهيكل التنظيمي  2

 Copy of management systems certificates   دارةأنظمة اإلنسخة من شهادات   3

4  

 

 نسخة مةةن كتيةةب الجةةودة لنظةةام  دارة 
آيةةزو الدولية  مواصفة  السالمة الغذاء)

حاصلة   منشأةأن الفي حال    (22000
 .لهذا النظام شهادةعلى 

 

  

Copy of the quality manual for Food 

Safety management system (ISO 22000) 

in case that the management system is 

certified. 

5  

 الوصةةا الةةوظيفي لمةةوظفي الجةةودة
 .والمختبر الحاللومشروع  

 
  

Job description for quality, Halal scheme 

and laboratory employees. 

6  

 قائمةةةةة بأسةةةةماء مةةةةوظفي الجةةةةودة
مةةا   بةةينوالمختبةةر ت  الحةةالل  مشروعو

 يلي:
هالت مةة ال .2   المسةةمى الةةوظيفي.1

 العلمية
الةةدورات .4 رةت الخبةة سةةنواعةةدد .3

 .التدريبية

 

 

 

 

 

List of names of quality, Halal project and 

laboratory employees showing the 

followings: 

1. Job title 2. Educational qualifications. 
3.Experience years 4. Training courses. 

7  

ص حةة فداخليةةة لنسةةخة مةةن تقةةارير 
 .المنتجات

 
  

Copy of internal test reports for the 

products. 

8  

نسةةخة مةةن تقةةارير خارجيةةة لفحةةص 
 .المنتجات

 
  

Copy of external test results for the 

products. 

9  

قائمة بمعدات القياس وأجهزة الفحص 
  المستخدمة في الفحص وضبط الجودة

 )داخلةةيخ خةةارجي( تهةةامكةةان معايرو
  .وتدريجه دقة كل جهازباإلضافة  لى  

  

List of measuring devices and testing 

equipments used in testing and quality 

control and determine the place of 

calibration (Internal/ External) in addition 

to the accuracy of each device and its 

division.   
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 ةالوثيق #
 *التفقد
Check 

 مالحظات 
Notes 

Document 

 .Copy of calibration procedure   .نسخة من  جراء المعايرة  10

11  
مخطط تفصةةيلي للعمليةةات التصةةنيعية 

 .قاط الضبطللمنت  موضحا عليه ن
  

Flowchart for the production process 

showing control points. 

12  
نسخة من  جةةراء الفحةةص وااختبةةار 

 .منت وخطة الفحص وضبط الجودة لل
 

  
Copy of testing procedure and testing and 

quality control plan. 

13  

قائمة بالفحوصات التةةي يةةتم  جرا هةةا 
ة باإلضةةافة  لةةى في مختبةةرات المنشةةأ

رقم المواصفة التي يةةتم الفحةةص بنةةاًء 
 .عليها

 

  

List of laboratory tests undertaken in the 

organization lab and the reference 

standard.  

14  
توضح كيفيةةة ترميةةز المنتجةةات وثيقة  
 .وتتبعها

 

  
Document showing the identification and 

traceability of the products. 

 .لمنت نسخة من بطاقة بيان ا  15
 

  Copy of product label. 

16  
الشكاوي علةةى   نماذجخنسخة من سجل

 .المنتجات
 

  
Copy of complaints record/forms for the 

products. 

17  
نسةةخة عةةن أي نشةةرات تعريفيةةة أو 

 .تسويقية للمنت  والمنشأة
  

Copy of any brochures or flyers for 

products or organization. 

تاريخ استالم الوثائق 
 :كاملة

 Date of receiving complete documents: 

خالل عملية يجب التأكد منها  التي  ائق  مالحظات على الوث
 :يقدقالت

Notes on documents to be checked during the audit: 

 
 
 
 

توقيع منسق 
 المشروع:

 Signature of project coordinator: 
 


