
 
 منح عالمة الجودة ألاردنيةخدمة 

 للمنتجات منح عالمة الجودة ألاردنية        وصف الخدمة

         قطاع ألاعمال  فئة متلقي الخدمة

تبين وثيقة تسجيل املنشأة في الدوائر الحكومية  .1 الوثائق املطلوبة

الترخيص للمنشأة إلنتاج املنتجات والعالمات 

 التجارية املطلوب منحها عالمة الجودة.

 نسخة من الهيكل التنظيمي .2

 . نسخة من شهادات أنظمة إلادارة .3

نسخة من كتيب نظام إلادارة ألحد أنظمة  .4

إلادارة املقبولة واملحددة في تعليمات عالمة 

الجودة )مثال: كتيب الجودة حسب املواصفة 

( في حال أن املنشأة 1001الدولية آيزو 

 . حاصلة على شهادة لهذا النظام

 . الوصف الوظيفي ملوظفي الجودة واملختبر .5

واملختبر تبين ما قائمة بأسماء موظفي الجودة  .6

 يلي:

املسمى الوظيفي، واملؤهالت العلمية، وعدد 

 .سنوات الخبرة، والدورات التدريبية.

 . نسخة من تقارير خارجية لفحص املنتجات .8 نسخة من تقارير داخلية لفحص املنتجات .7

قائمة بمعدات القياس وأجهزة الفحص  .1

املستخدمة في الفحص وضبط الجودة ومكان 

لي/ خارجي( باإلضافة إلى دقة كل معايرتها )داخ

 .جهاز وتدريجه 

 . نسخة من إجراء املعايرة .10

مخطط تفصيلي للعمليات التصنيعية للمنتج  .11

  موضحا عليه نقاط الضبط

  

نسخة من إجراء الفحص والاختبار وخطة  .12

 . الفحص وضبط الجودة للمنتج

قائمة بالفحوصات التي يتم إجراؤها في مختبرات  .13

باإلضافة إلى رقم املواصفة التي يتم املنشأة 

 . الفحص بناًء عليها

 . وثيقة توضح كيفية ترميز املنتجات وتتبعها .14

 نسخة من بطاقة بيان للمنتج .15
نسخة من سجل/نماذج الشكاوي على  .16

 املنتجات

 نسخة عن أي نشرات تعريفية أو تسويقية للمنتج واملنشأة.  17
 

مراحل تقديم 

 الخدمة

 الحصول على عالمة الجودة ألاردنية.تعبئة طلب  .1
 .نحاملوالقيام بزيارة مبدئية للمنشأة لدراسة إمكانية السير بإجراءات  القسمدراسة الطلب من ِقبل  .2

السير بإجراءات توقيع العقد في حال تم املوافقة على الطلب، وتسليم املنشأة نسخة من العقد مع الوثائق ذات  .3

  .املطلوبةالعالقة وقائمة بالوثائق 

 ملنتج أو تحديثه.الخاص باالفني تطلب املاعداد  .4

5.  
 
 ملتطلبات معينة ضمن قوائم تفقد خاصة معتمدة تقييم املنشأة فنيا

ً
وتقييم نظام إلادارة في حال عدم ، استنادا

 تحويلها للفحص و مع سحب عينات ، معتمدة جهةشهادة نظام إدارة من توفر 
ً
للمتطلبات ، وتقييم نتائجها استنادا

 الفنية الخاصة باملنتج.

.3ملدة ) العالمةنح ، يتم إصدار القرار بمنح املفي حال استكمال كافة متطلبات .   6
ً
 ( سنوات يتخللها متابعة الحقة سنويا



 

الزمن املستغرق 

 لتقديم الخدمة

 خارج ألاردن. للمنشآت( يوم 10) -للمنشآت داخل ألاردن ( يوم 60): في حال وجود متطلبات فنية خاصة باملنتج 

 خارج  للمنشآت( يوم 150)للمنشآت داخل ألاردن،  ( يوم 120): في حال عدم توفر متطلبات فنية خاصة باملنتج

 ألاردن.

 (30.يوم إلصدار قرار منح شهادة عالمة الجودة من تاريخ انتهاء إجراءات منح العالمة ) 

ألاجور )بالدينار  

 ألاردني(
 
ً
 2021( لعام 3وتعليمات أجور الخدمات رقم ) 2016( لعام 3لتعليمات عالمة الجودة ألاردنية رقم )وفقا

طريقة استيفاء 

 ألاجور 
    

ً
 نقدا

 

 مبنى املؤسسة الرئيس ي مكان تقديم الخدمة

طريقة التقديم 

 للخدمة

 الحضور الشخص ي 

  
ً
 (Aladdin.atiat@jsmo.gov.jo) الكترونيا

أوقات تقديم 

 الخدمة
 3:30إلى  8:30الخميس من الساعة  -ألاحد

 ألاردنية شهادة عالمة الجودة مخرج الخدمة

mailto:Aladdin.atiat@jsmo.gov.jo?subject=--

