المنتجات الغذائية الحاصلة على شعار الحالل األردني
لغاية:
#

المنشأة وعنوانها

#
.1

.2

.3

1

شركة سنٌورة
للصناعات الغذائٌة
عمان -سحاب

.4

.5

.6

.7

CTqf-097-12, rev.a

المنتج
النشون بقري
حبش دجاج(بقري
 +دجاج )
مرتدٌال ( حبش,
دجاج ,بقري),
سالمً ،سلسٌسٌو,
شرائح غاز,
شرائح مفرغة من
الهواء ,
روست( بقري,
حبش ,دجاج)
لحم بقري
مجمد(برغر,
خلطة عربٌة,
كباب ,لحم مفروم,
كرات اللحم,
ستٌك ,باكون)
صدر دجاج(
صافً ,تندر,
حار) ,فٌلٌه
سكالوب صدر
دجاح ( مجمد)
أقراص ُكبة مجمّدة
(بقر ,غنم)
ً
المحشوة
العجائن
المجمّدة (سمبوسك
)جبنة ,لحم بقري,
خضار(  ,سبرٌنج
رولز )"

14/06/2020
العالمة
التجارية

JHL Certified Food Products till:
المجال

المىاصفة/التشزيعات الغذائية
باإلضافة إلى م ق أ رقم
 /0202وم ق أ رقم 9
م ق أ 2007/97 +

ٌونٌوم ,
سنٌورة ,
الضفتٌن ,
النعمة

م ق أ 2006/616

ٌونٌوم ,
سنٌورة ,
حظٌيع
اللحوم (
هبزدة،
هجوذة،
هعلبت)

مؤسسة المواصف ات والمق اييس
 /مديرية شهادات المطابقة

JSMO / Certification Department

تاريخ اصدار
الشهادة

تاريخ انتهاء
الشهادة

07/08/2019

06/08/2022

26/8/2019

06/08/2022

فحص جرثومي

07/08/2019

06/08/2022

م ق ا 2000/1391
+م ق أ2192/9191

07/08/2019

06/08/2022

+فحص جرثومي

فحص جرثومي

07/08/2019

06/08/2022

سنٌورة
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07/08/2019

06/08/2022

07/08/2019

06/08/2022

#

المنشأة وعنوانها

#

.8

.9

2

مصنع السهول
الخضراء للزٌوت

المنتج

العالمة
التجارية

المجال

لحم دجاج
مُجمّد(برغر,
كرات ,كوردون
بلو ,نجت مُقرمش,
نجت (زٌزو ,
تمبورا) ,فاهٌتا,
قطع المقرمشة,
شاورما ,
لحم غنم مفروم
مجمد

 .11زٌت حبة البركة

عمان-صوٌلح

المىاصفة/التشزيعات الغذائية
باإلضافة إلى م ق أ رقم
 /0202وم ق أ رقم 9

تاريخ اصدار
الشهادة

تاريخ انتهاء
الشهادة

07/08/2019

06/08/2022

م ق ا 2000/1391

السهول
الخضراء

اسخخالص
سيوث ًببحيت

م ق أ  + 2012/1791هخطلببث
الوٌخج

2017/07/27

2022/07/26

مقأ

.11

3

الشركة السعودٌة
االردنٌة للتنمٌة
الصناعٌة
عمان -القسطل

4

شركة الكسٌح
لتصنٌع األطعمة
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كٌك مغطى /محشو
بنكهات مختلفة

2006/1652

فحص جرثومي

.12

فطٌرة( كروسان)
محشٌة بنكهات
مختلفة ,فطٌرة هشة
محشٌة بنكهات
مختلفة ,سمبوسك
(رقائق عجٌن
للفطائر)

.13

بسكوٌت (بالزبدة
,بالفانٌال ,محشو
بالتمر ) و وافل
محشً بالكرامٌل

.14

حمص بالطحينت الكسٌح /مزات/
حموص/
في جتراباك
حموصة

جوردٌنا

حظٌيع
الكيك
والبسكويج
والفطبئز

2020/01/05

2023/01/04

م ق ا 4102/6

حظٌيع
الحوض
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مقأ

0202/504

2019/10/05

2020/10/04

#

المنشأة وعنوانها

#

المعلبة
عمان -ماركا
الشمالٌة

المنتج

العالمة
التجارية

حمص بالطحينت
في علب بالستيكيت

مزات

.16

5

شركة رنٌن
للصناعات الغذائٌة

6

شركة نجم البحر
لصناعة وتجارة
المواد الغذائٌة

7

CTqf-097-12, rev.a

الشركة االردنٌة
المتطورة للصناعات
الغذائٌة

ميتالند

مرجديال (حبش,
دجاج ,بقري) ,
ميتالند ,سمارة,
مرجديال سلسيسيو,
الفريد ,ألارض
هوث دوغ (
الطيبت ,ألارض
 .17كالسيك ,جامبو,
املقدست,
كوكتيل) ,شرائح
السوسنت,
مرجديال ػاز ,و
السرايا ,رنين
شرائح مفرػت من
الهواء
ميتالند
 .18صدر دجاج اليت
.19

فستق حلبً
مقشور

ببلطحيٌت

فحص فيتامين ب,00
فيتامين ج

بالنتٌشن

طولكرم
الروست(بقري,
.21
كنز
حبش,دجاج)
طولكزم غذيز
 .21النقانق (السوسج)
االسالهيت
طولكزم غذيز
لحم الالنشون
.22
االسالهيت كٌش
المعلب

حظٌيع
اللحوم
الوبزدة

حقشيز
الفسخك
الحلبي ،
واعبدة
حعبئخه

فحض جزثوهي

فحض جزثوهي
فحض جزثوهي
+
فحض افالحوكسيي

م ق أ 2006/616
ق ف 2007/97
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2019/11/26

2020/10/04

2020/11/29

م ق أ 2006/616

فحض جزثوهي
حظٌيع
اللحوم

30/01/2019

0202/20/20

حظٌيع
الحوض
ببلطحيٌت

 .15أصابع الخبز
الروست(بقري,
حبش ,دجاج)

المجال

المىاصفة/التشزيعات الغذائية
باإلضافة إلى م ق أ رقم
 /0202وم ق أ رقم 9

تاريخ اصدار
الشهادة

تاريخ انتهاء
الشهادة

10/01/2018

2016/12/20

09/01/2021

2021/12/17

#

المنشأة وعنوانها

#

المنتج

مكعبات وبودرة
مرقة الدجاج
ومكعبات وبودرة
.23
مرقة اللحم
البقري وشوربة
الدجاج بالشعٌرٌة

8

الطٌر الذهبً
للصناعات الغذائٌة

9

سٌرجٌو للصناعات
الغذائٌة

شوربات (عدس,
فرٌكة ,الفطر
الخضار) و
.24
مكعبات وبودرة
مرقة الخضار

.25

مكعبات معجون
البندورة

.26

مكعبات الجمٌد

.27

بودرة صوص

.28

توابل للدجاج
والسمك

جولدن تشٌكن,
زغلول,
جولدن بٌف,
دوبً
جولدن تشكن
عالمات خاصة
دوبً
جولدن
عدس,دوبً,ع
المات خاصة
جولدن
فرٌكة,دوبً,
جولدن
مشروم.دوبً,
جولدن
خضار,دوبً,
عالمات خاصة
دوبً,عالمات
خاصة
جمٌدكو,عالما
ت خاصة
جولدن دمً
جالس,عالمات
خاصة
سامر
مكس,دوبً,ع
المات خاصة

شرائح وطرابٌش
 .29ومعكرونة الذرة
المقرمشة

لً دوكسانا
لً دوكسانا,
زٌنة

الذرة المحمّصة

غوكورن ,لً
روكسانا

.31
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العالمة
التجارية

المجال
الظٌبعبث
الغذائيت(هكع
ببث هزق
الذجبج
واللحن،الشو
رببث
بودرة
وطوص
وهكعببث
الجويذ
والبٌذورة

المىاصفة/التشزيعات الغذائية
باإلضافة إلى م ق أ رقم
 /0202وم ق أ رقم 9
م.ق.أ 2006/504
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20/12/2018

19/12/2021

ق.ف 2010/952

جزثوهي

اًخبج
الشيبس
والذرة
الوحوظت

تاريخ اصدار
الشهادة

تاريخ انتهاء
الشهادة

هخطلببث الوٌخج و جزثوهي

20/12/2018

11/03/2019

19/12/2021

10/03/2022

#

المنشأة وعنوانها

#

11

شركة العناٌة
المتطورة للصناعات
الصٌدالنٌة

 .31المكمالت الغذائٌة

11

شركة البلقان
الصناعٌة
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.32

المنتج

جبنة( الشٌدر,
الشٌدر قابلة
للدهن
و كرٌمً قابلة
للدهن)

العالمة
التجارية
حٌاة

البلقان,عالمات
خاصة

المجال
اًخبج
هكوالث
غذائيت
اًخبج
االجببى
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المىاصفة/التشزيعات الغذائية
باإلضافة إلى م ق أ رقم
 /0202وم ق أ رقم 9
خظبئض الوٌخج
جزثوهي+فحض فيخبهيٌبث

تاريخ اصدار
الشهادة

تاريخ انتهاء
الشهادة

10/02/2019

09/02/2022

07/08/2019
ق ف 2007/165

06/08/2022

