المنتجات الغذائية الحاصلة على شعار الحالل األردني لغاية:

#

المنشأة
وعنوانها

#
1
2
3
4

1

شركة سنٌورة
للصناعات
5
الغذائٌة
عمان -سحاب 6
7

8
9
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المنتج
النشون
(بقري؛ حبش؛ دجاج)
مرتدٌال
(بقري؛ حبش؛ دجاج)
روست
(بقري؛ حبش؛ دجاج)
لحم بقري
(برغر ,خلطة عربٌة,
كباب ,لحم مفروم ,كرات
اللحم ,ستٌك ,باكون)
صدر دجاج
( صافً ,تندر ,حار,
سكالوب)
أقراص ُكبة مجمّدة
ً
المحشوة المجمّدة
العجائن
سمبوسك
)جبنة ,لحم بقري,
خضار( ,سبرٌنج رولز
لحم دجاج
(برغر ,كرات ,كوردون
بلو ,نجت مُقرمش ,نجت,
زٌزو ,تمبورا ,فاهٌتا,
قطع المقرمشة ,شاورما)
لحم غنم مفروم مجمد

1/6/2021

العالمة التجارية

JHL Certified Food Products till:

المجال

ٌونٌوم ,سنٌورة,
الضفتٌن ,النعمة
ٌونٌوم ,سنٌورة

مؤسسة المواصف ات والمق اييس
 /مديرية شهادات المطابقة

JSMO / Certification Department

المواصفة/التشريعات
الغذائية باإلضافة إلى
م ق أ رقم 2060
و م ق أ رقم 9

تاريخ اصدار
الشهادة

تاريخ انتهاء
الشهادة

م ق أ 79:2009

07/08/2019

06/08/2022

م ق أ 816:2008

26/8/2019

06/08/2022

فحص جرثومً

07/08/2019

06/08/2022

م ق أ 1371:2000
م ق أ 1914:2012
فحص جرثومً

07/08/2019

06/08/2022

تصنٌع اللحوم
(مبردة ,مجمدة ,معلبة)

07/08/2019

06/08/2022

07/08/2019

06/08/2022

سنٌورة
فحص جرثومً

م ق أ 1371:2000
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07/08/2019

06/08/2022

07/08/2019

06/08/2022

07/08/2019

06/08/2022

#

المنشأة
وعنوانها

#

مصنع السهول
 2الخضراء للزٌوت 11
عمان  -صوٌلح

زٌت حبة البركة

السهول الخضراء

29/09/2019

28/09/2022

م ق أ 44/2001

26/07/2020

م ق أ 44/2001

15/04/2021

04/01/2023

16

خبز التوست

م ق أ 19:2019

15/04/2021

04/01/2023

17

حمص بالطحٌنة

م ق أ 465:2017

05/10/2020

04/10/2023

م ق أ 19:2019

05/10/2020

04/10/2023

م ق أ 66:2016

05/10/2020

04/10/2023

فحوصات جرثومٌة

05/10/2020

04/10/2023

الشركة السعودٌة
االردنٌة للتنمٌة
3
الصناعٌة
13
عمان -القسطل
14
15

شركة الكسٌح

م ق أ 1852:2008

فحص جرثومً
جوردٌنا

الكسٌح ,مزات,
حموص ,حموصة
َمزات  ,ح َموص,
ح َموصة

لتصنٌع األطعمة 18

أصابع الخبز

19

الفول المدمس

الكسٌح

21

الحمص الحب المسلوق
الجاهز

الكسٌح
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م ق أ 1971:2012
 +متطلبات المنتج

04/01/2023

12

المعلبة
عمان -ماركا
الشمالٌة

زٌوت نباتٌة

تاريخ اصدار
الشهادة

تاريخ انتهاء
الشهادة

كٌك مغطى
(محشو بنكهات مختلفة)
فطٌرة كروسان
(محشٌة بنكهات مختلفة)
رقائق عجٌن للفطائر
(عجٌنة سمبوسك)
بسكوٌت الزبدة والفانٌال
(محشو بالتمر)
وافل (محشً بالكرامٌل)
مثلجات حلٌبٌة بالدسم
النباتً
مثلجات مائٌة

11

4

المنتج

العالمة التجارية

المجال

المواصفة/التشريعات
الغذائية باإلضافة إلى
م ق أ رقم 2060
و م ق أ رقم 9

تصنٌع الكٌك والبسكوٌت
والفطائر واألٌس كرٌم
والخبز

تصنٌع االطعمة المعلبة
 +تصنٌع اصابع الخبز
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05/01/2020

04/01/2023

م ق أ 6:2014

#

المنشأة
وعنوانها

#

21

5

شركة رنٌن
للصناعات
22
الغذائٌة
عمان  -سحاب

23

شركة نجم البحر
لصناعة وتجارة
24
6
المواد الغذائٌة
العقبة
25

الشركة االردنٌة
المتطورة
26
 7 7للصناعات
الغذائٌة
عمان  -سحاب
27
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المنتج

العالمة التجارية

روست
(بقري ,حبش ,دجاج)

مٌتالند

فحص جرثومً

النقانق (السوسج)

مٌتالند ,سمارة,
الفرٌد ,األرض
الطٌبة ,األرض
المقدسة ,السوسنة,
السراٌا ,رنٌن

م ق أ 816:2008

صدر دجاج

مٌتالند

فستق حلبً مقشور

ٌوال ,بالنتٌشن الباشا

روست
(بقري ,حبش ,دجاج)

طولكرم ,كنز

النقانق (السوسج)

طولكرم ,غدٌر,
االسالمٌة

لحم الالنشون المعلب

طولكرم ,غدٌر,
االسالمٌة ,كنز

المجال

المواصفة/التشريعات
الغذائية باإلضافة إلى
م ق أ رقم 2060
و م ق أ رقم 9

تصنٌع اللحوم

تاريخ اصدار
الشهادة

28/11/2020

تاريخ انتهاء
الشهادة

27/11/2023

فحص جرثومً

تقشٌر الفستق الحلبً
واعادة تعبئته

فحص جرثومً
فحص أفالتوكسٌن

10/01/2021

09/01/2024

فحص جرثومً

تصنٌع اللحوم

م ق أ 816:2008

م ق أ 79:2009
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20/12/2018

19/12/2021

#

المنشأة
وعنوانها

#

28

الطٌر الذهبً
للصناعات
8 8
الغذائٌة
عمان -ماركا
الشمالٌة

جولدن تشٌكن,
مكعبات وبودرة مرقة
زغلول,
الدجاج ومكعبات وبودرة
جولدن بٌف ,دوبً
مرقة اللحم البقري وشوربة
جولدن تشكن عالمات
الدجاج بالشعٌرٌة
خاصة دوبً
جولدن عدس ,دوبً,
عالمات خاصة
جولدن فرٌكة ,دوبً,
جولدن مشروم دوبً,
جولدن خضار,
دوبً ,عالمات
خاصة
دوبً ,عالمات
خاصة
جمٌدكو ,عالمات
خاصة
جولدن دمً جالس,
عالمات خاصة
سامر مكس ,دوبً,
عالمات خاصة

29

شوربات
(عدس ,فرٌكة ,الفطر
الخضار)
ومكعبات وبودرة مرقة
الخضار

31

مكعبات معجون البندورة

31

مكعبات الجمٌد

32

بودرة صوص

33

توابل للدجاج والسمك

34

شرائح وطرابٌش
ومعكرونة الذرة المقرمشة

لً دوكسانا
لً دوكسانا ,زٌنة

الذرة المحمّصة

غوكورن ,لً
روكسانا

سٌرجٌو
للصناعات
9 9
الغذائٌة
عمان -سحاب 35
CTqf-097-12, rev.a

المنتج

العالمة التجارية

المجال

المواصفة/التشريعات
الغذائية باإلضافة إلى
م ق أ رقم 2060
و م ق أ رقم 9

تاريخ اصدار
الشهادة

تاريخ انتهاء
الشهادة

م ق أ 504:2008

20/12/2018
الصناعات الغذائٌة
(مكعبات مرق الدجاج
واللحم) ,الشوربات
بودرة وصوص
ومكعبات الجمٌد
والبندورة

م ق أ 752:2010

فحص جرثومً

إنتاج الشٌبس والذرة
المحمصة
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19/12/2021

متطلبات المنتج وفحص
جرثومً

20/12/2018

11/03/2019

19/12/2021

10/03/2022

#

المنشأة
وعنوانها

#

شركة البلقان
الصناعٌة
36
11
الزرقاء -المنطقة
الحرة
شركة بهاء الدٌن 37

1 11
البستنجً
1
عمان -الموقر 38
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المنتج

العالمة التجارية

جبنة
(الشٌدر ,الشٌدر قابلة
للدهن ,وكرٌمً قابلة
للدهن)

البلقان

الطحٌنٌة
الحالوة الطحٌنٌة

شٌخ الكار ,مٌار,
الموسم

المجال

انتاج االجبان

المواصفة/التشريعات
الغذائية باإلضافة إلى
م ق أ رقم 2060
و م ق أ رقم 9
م ق أ 185:2009

تاريخ اصدار
الشهادة

07/08/2019

تاريخ انتهاء
الشهادة

06/08/2022

م ق أ 124:2014
انتاج الحالوة والطحٌنٌة

30/09/2020
م ق أ 65:2018
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29/09/2023

