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 دة وشعار الحالل األردني لألغذيةشها

دائرة اإلفتاء العام وحتقق بإشراف مفتني شرعيني من وهي عالمة يتم منحها ملنتج معني وتدل على أن املنتج ونظام اإلنتاج حتقق متطلبات الشريعة اإلسالمية وختلو من املواد احملرمة شرعًا 

ل الالتاام مجمي  هه  املتطلبات ابتداء  من املواد متطلبات الصحة والسالمة لالستهالك البشري إضافة إىل مطابقة املنتج للمواصفة والفحوصات املخربية اخلاصة به، حبيث يكون التحقق من خال

 خالت اإلنتاج وخطوط التصني  وصولًا إىل املنتج النهائي.األولية واملواد الداخلة يف العملية التصنيعية ومطابقة مد

 شروط الحصول على الشهادة:
 (.2060: )مقر ل األردنية لألغذية احلالة حتقيق متطلبات املواصف .1

 (.ISO 22000تطبيق متطلبات نظام إدارة سالمة الغذاء) .2

 الغذائية الصادرة عن أي جهة رمسية.األردنية اخلاصة به وللتشريعات القياسية مطابقة املنتج للمواصفات  .3

  ملديرية شهادات املطابقة. املنشأةقدمها تصحة مجيع البيانات واملعلومات اليت  .4

  ي وقت.بتقدمي مجيع التسهيالت الالزمة ملديرية شهادات املطابقة للقيام بإجراءات منح الشهادة وتزويدها بكافة املعلومات املطلوبة منها يف أاملنشأة التزام  .5
 

 خطوات الحصول على الشهادة:
 تقدمي الطلب من قبل املنشأة )مصنع/ شركة(. .1
 توقيع العقد ما بني املؤسسة واملنشأة. .2

 اجتياز املنشأة )مصنع/ شركة( للتدقيق يف املوقع على:  .3

 اإلسالمية.نظام إدارة سالمة الغذاء ) يف حال عدم توفر شهادة(، التدقيق الفين، تدقيق تطبيق أحكام الشريعة 

 اجتياز املنتج للفحوصات املخربية. .4
 دفع الرسوم. .5

 إصدار الشهادة. .6

Granting JHL certification for food 
 

it is a mark be granted for a specific product and indicates that the product and production system achieve Shariah 
requirements and free from legitimately forbidden substances under the supervision of legitimate muftis from General 
Iftaa’ Department and achieving health and safety requirements for human consumption as well as the product comply 
with its standard(s) and laboratory testing, so that it is verified by committing with all of these requirements starting from 
the raw materials and materials used in the manufacturing process and conformity of production inputs and 
manufacturing lines up to the final product. 

 

Requirements for Obtaining the Certificate: 
1. Comply with JS2060 (requirements of halal  food  Standard). 

2. Application of ISO 22000. 

3. Comply with  Jordanian product standard and food legislation issued by any official body. 

4. Validity of all data and information provided by the organization to the certification department. 

5. Commitment of the organization to provide all necessary facilities required for certification to the certification 

department and providing it with all information required at any time. 

 

Steps for granting the Certificate: 
1. Application. 
2. Signing Contract. 
3. Pass on-site audit: FSMS ISO 22000 (if not certified), technical audit and Islamic Shariah rules audit. 

4. Pass laboratory testing of product. 
5. Paying Fees. 
6. Issuing Certificate. 
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