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الصادرة  وتعديالتيا" (5112( لسنة )11تعميمات منح شيادة وشعار حالؿ لألغذية رقـ )" تسمى ىذه التعميمات: (1)المادة 
 .11/15/5151مف تاريخ  ويعمؿ بيا، ( وتعديالتو5111( لسنة )55قانوف المواصفات والمقاييس رقـ )بموجب 

 
 الباب األول 
 التعريفات

 
 عمى غير القرينة تدؿ لـ ما أدناه ليا المخصصة المعاني وردت في ىذه التعميمات حيثما التالية العباراتو  لمكممات يكوف: (5المادة )

 ذلؾ:
 األردنية. والمقاييس المواصفات مؤسسة المؤسسة: 5-0

 المفتي العاـ: مفتي عاـ المممكة األردنية الياشمية. 5-5

 احكاـ الشريعة اإلسالمية.المفتي: المفتي الشرعي الممثؿ لدائرة اإلفتاء العاـ في تطبيؽ  5-3

 المدير العاـ: مدير عاـ مؤسسة المواصفات والمقاييس. 5-4

 المديرية: مديرية شيادات المطابقة في المؤسسة. 5-5

رئاسة الوزراء ، وتضـ في عضويتيا ممثميف عف الجيات المشار ليا في  مف المجنة: المجنة الفنية المشكمة بموجب كتاب 5-6
 ات، ويكوف مقرىا المؤسسة. ( مف ىذه التعميم2المادة رقـ )

شيادة وشعار منتج حالؿ: عالمة يتـ منحيا لمنتج معيف وتدؿ عمى أف المنتج ونظاـ اإلنتاج مطابؽ ليذه التعميمات  5-7
 ولممتطمبات التي تحددىا المديرية ويحقؽ متطمبات الشريعة اإلسالمية ومتطمبات الصحة والسالمة لالستيالؾ البشري.

 ة.ئية في صورتيا النيائيالمنتج: المادة الغذا 5-8

المنشأة: الجية التي تتقدـ بطمب الحصوؿ عمى شيادة وشعار منتج حالؿ لمنتجيا/لمنتجاتيا وتكوف مرخصة قانونيًا مف  5-9
 الجيات المختصة. 

وقد تشمؿ ايضًا المصطمحات  ،نظمة اإلدارةالخدمة أو المنتج وطرؽ االنتاج وأالقاعدة الفنية: وثيقة تحدد فييا خصائص  5-01
ي و تقتصر عمى أتطبؽ عمى المنتج أو طرؽ انتاجو أ والرموز والبيانات والتغميؼ ووضع العالمات ومتطمبات بطاقة البياف التي

 منيا وتكوف المطابقة ليا إلزامية.

القياسية: وثيقة تحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرؽ اإلنتاج وأنظمة اإلدارة ة فالمواص 5-00
داـ العاـ والمتكرر وقد يشمؿ أيضا المصطمحات والرموز والبيانات والتغميؼ ووضع العالمات ومتطمبات بطاقة البياف التي لالستخ

 تطبؽ عمى المنتج أو طرؽ إنتاجو أو تقتصر عمى أي منيما وتكوف المطابقة ليا غير إلزامية.

الالزمة لمحصوؿ عمى شيادة وشعار منتج حالؿ  التدقيؽ: إجراء يتخذ لمتأكد مف التزاـ المنشأة بتطبيؽ المتطمبات 5-05
 والشروط التي تحددىا المديرية في إجراءاتيا الداخمية.

 إدارةنظاـ  ، ويتـ االستعانة بو لممشاركة في تدقيؽسالمة الغذاء إدارةنظاـ المدقؽ: ىو شخص ذو كفاءة ومؤىالت في  5-03
ويتـ تحديد طبيعة المؤىالت والخبرة والكفاءة استنادًا لإلجراءات الداخمية لممنشأة أو أية مياـ أخرى تحددىا المديرية، الغذاء سالمة 

 في المديرية وفقًا لطبيعة المياـ الموكمة إليو.
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أية  ركة في التقييـ الفني لممنتج  أو، ويتـ االستعانة بو لممشاشخص ذو مؤىالت وخبرة وكفاءة فنيةىو  الخبير الفني: 5-04
الداخمية في المديرية وفقا لطبيعة  لإلجراءات ويتـ تحديد طبيعة المؤىالت والخبرة والكفاءة استناداً  ،مياـ فنية أخرى تحددىا المديرية

 إليو. ةوكمالمـ االمي

 اإلرسالية: دفعة محددة مف المنتج. 5-05

حقؽ متطمبات الشريعة اإلسالمية ومتطمبات الصحة والسالمة المنتج يف أشيادة الحالؿ لإلرسالية: شيادة تفيد ب 5-06
 ي متطمبات فنية اخرى.تيالؾ البشري وألالس

 

 الباب الثاني
 المجال

 

 في الشريعة اإلسالمية. ايجوز تداولي ية ومدخالت عممية التصنيع التيعمى المواد الغذائ تطبؽ ىذه التعميمات :(3المادة )

 

 الباب الثالث
 األىداف

 

لألغذية بما فييا شيادة وشعار حالؿ ستناد إلييا لمحصوؿ عمى تحديد المتطمبات التي يتـ اال إلى التعميمات هىذ يدؼت :(4المادة )
 جور المالية.التدقيؽ ومنح الترخيص واأل

 
 الباب الرابع 
 المجنة الفنية

 
 : (5المادة )

 أعضاء المجنة الفنية ىـ مندوبوف عف الجيات التالية:  5-0

 دائرة اإلفتاء العاـ.  5-0-0
 رة.وزارة الزراعة/ مديرية البيط  5-0-5
 المؤسسة العامة لمغذاء والدواء.  5-0-3
 دائرة المسالخ. أمانة عماف الكبرى/  5-0-4
 عضو ىيئة تدريس مف الجامعة األردنية.  5-0-5
 عضو ىيئة تدريس مف جامعة العمـو والتكنولوجيا األردنية.  5-0-6
 مؤسسة المواصفات والمقاييس.  5-0-7
 تكوف مياـ المجنة:  5-5
 منح الشيادة والشعار. اتخاذ قرار 5-5-0
 متابعة القضايا المتعمقة بمنح الشيادة والشعار.  5-5-5
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 الباب الخامس
 شروط الحصول عمى شيادة وشعار منتج حالل

 
باإلضافة إلى استيفاء جميع متطمبات ىذه التعميمات تمنح المديرية المنشأة الشيادة والشعار عند توفر المتطمبات : (6المادة )
 التالية:

الخطوط التوجييية العامة  –)بطاقة البياف  وتعديالتيا 1742األردنية رقـ  المواصفة القياسيةمع متطمبات  المطابقة 6-0
، وأي وتعديالتيا )المتطمبات العامة لألغذية الحالؿ( 5111رقـ  القياسية األردنية مواصفةالو  ،الستخداـ مصطمح "الحالؿ"(

 .أخرى ذات عالقة متطمبات

 وتعديالتيا. 55111ايزو  القياسية الدولية إدارة سالمة الغذاء وفقًا لممواصفةتطبيؽ المنشأة لنظاـ  6-5

والتشريعات ذات العالقة باألغذية سارية المفعوؿ الصادرة عف والمواصفات القياسية مقواعد الفنية األردنية لمطابقة المنتج  6-3
 أي جية رسمية.

 فقًا لإلجراءات الداخمية لممديرية.اجتياز المنشأة عممية التدقيؽ الميداني لموقع اإلنتاج و  6-4

 أو إجراء ىذه الفحوصات في أحد المختبراتفي المنشاة لضماف استمرار مطابقة المنتج،  إمكانية الفحصما يثبت توفر  6-5
 الخارجية 

جراءات التزاـ المنشأة بتقديـ جميع التسييالت الالزمة لممديرية لمقياـ بعممية منح الشيادة والترخيص باستعماؿ الشعار و  6-6 ا 
 المتابعة الالحقة وتزويدىا بكافة المعمومات المطموبة منيا في أي وقت.

التزاـ المنشأة بدفع جميع األجور والتكاليؼ المترتبة عمى عممية الحصوؿ عمى الشيادة والشعار المشار إلييا في ىذه  6-7
 التعميمات.

 نتج لممختبرات المعنية.التزاـ المنشأة بدفع جميع األجور والتكاليؼ المترتبة عمى فحص الم 6-8

  .صحة جميع البيانات والمعمومات التي تقدميا المنشأة لممديرية بيدؼ الحصوؿ عمى الشيادة والترخيص باستخداـ الشعار 6-9

 

 الباب السادس
 إجراءات الحصول عمى شيادة وشعار منتج حالل

 
 : (7المادة )

  .ؿتقـو المنشأة بتعبئة طمب الحصوؿ عمى شيادة وشعار منتج حال 7-0

تقـو المديرية بدراسة الطمب وتعييف موظؼ او فريؽ لتنفيذ زيارة مبدئية لممنشأة وذلؾ لالطالع عمى ظروؼ االنتاج  7-5
 والعممية التصنيعية لغايات تحديد إمكانية السير في إجراءات الحصوؿ عمى شيادة وشعار منتج حالؿ.

 صوؿ عمى الشيادة والشعار.تصدر المديرية القرار الخاص بالموافقة عمى بدء إجراءات الح 7-3

تقـو المديرية بتسميـ المنشأة نسخة مف العقد والوثائؽ ذات العالقة والسير إجراءات الحصوؿ عمى شيادة وشعار منتج  7-4
 حالؿ.

في حاؿ رفض الطمب تبمغ المديرية المنشأة بقرار الرفض مع األسباب الموجبة لو حاؿ اتخاذىا القرار، ويجوز التقدـ  7-5
 د استيفاء جميع المتطمبات.بطمب جديد بع
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 الباب السابع
 فريق التدقيق

 
 :(8المادة )

والخبراء الفنييف والمفتي لتدقيؽ المنشأة وفقًا لممتطمبات ذات  المدققيفتقـو المديرية باالستناد إلى إجراءاتيا الداخمية بتعييف  8-0
 إلييـ في إجراءات المديرية الداخمية.والمفتي بالمياـ الموكمة  الفنيوفوالخبراء المدققوف الصمة بحيث يمتـز 

 والخبراء الفنييف والمفتي مف خارج المديرية باالستناد إلى إجراءات المديرية الداخمية.بالمدققيف لممديرية الحؽ باالستعانة  8-5

 لممديرية الحؽ باالستعانة بدائرة اإلفتاء العاـ لالستئناس برأييـ في األمور الفقيية في حاؿ الحاجة. 8-3

 (سالمة الغذاء إدارة)في حاؿ وجود حاجة لتدقيؽ نظاـ المدققيف لمديرية بتشكيؿ فريؽ التدقيؽ بعضوية كؿ مف تقـو ا 8-4
 .والمفتي والخبراء الفنييف

 الداخمية لممديرية.  لإلجراءات وفقاً تقـو المديرية بتعييف قائد لفريؽ التدقيؽ  8-5

الفنييف والمفتي قبؿ عممية التدقيؽ، ويحؽ لممنشأة االعتراض عمى أي والخبراء المدققيف تقـو المديرية بتبميغ المنشأة بأسماء  8-6
 ( أياـ مف تاريخ التبميغ.4منيـ مع ذكر السبب الذي يستدعي االستبداؿ خالؿ )

 .  اتخاذ القرار الخاص بالشيادة والشعارال يحؽ أف يشارؾ أي عضو مف فريؽ التدقيؽ في  8-7
 

 الباب الثامن
 ق الميداني(التدقيق في الموقع )التدقي

 
 : (9المادة )

لممنشأة  والشرعية والمقدرة الفنية )في حاؿ الحاجة( سالمة الغذاء إدارةنظاـ الكشؼ والتدقيؽ عمى بيقـو فريؽ التدقيؽ  9-0
 بذلؾ.الداخمية لممديرية، ويقـو بإعداد تقرير  اإلجراءاتباالستناد إلى المعايير ذات الصمة والمحددة في ىذه التعميمات وفي 

رساليا لمجيات المختصة لمتأكد مف مطابقة لف 9-5 ريؽ التدقيؽ بالتنسيؽ مع المديرية الحؽ في أخذ عينات لغايات الفحص وا 
ويمكف أف تؤخذ  المنتج وسالمتو لالستيالؾ البشري وخموه مف المواد المحرمة شرعًا ومطابقة مدخالت االنتاج وخطوط التصنيع،

 وبناًء عمى إجراءاتيا الداخمية. ما تراه المديرية مناسباً لوفقا العينات ألكثر مف مرة واحدة وذلؾ 

 

إذا تبيف خالؿ عممية التدقيؽ وجود أي حالة مف حاالت عدـ المطابقة يتـ االتفاؽ عمى كيفية تصحيحيا والمدة الزمنية  9-3
  لذلؾ.

 الباب التاسع
 تقرير التدقيق

 
 : (01المادة )

الداخمية  فقا لإلجراءاتالنتائج و جميع يشتمؿ عمى لممديرية ـ رفع تقرير لممنشأة يت مف عمميات التدقيؽبعد االنتياء  01-0
 عمؿ. ( يـو17لممديرية خالؿ فترة زمنية ال تتجاوز )

 لممنشأةوالشرعي  التدقيؽ الفنيو  (في حاؿ تـ تدقيقو )سالمة الغذاء إدارةنظاـ يجب أف يحتوي التقرير عمى نتائج تدقيؽ   01-5
 وتوصيات فريؽ التدقيؽ بيذا الصدد. منتجوتقييـ نتائج فحص عينة مف ال
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 .عمؿ أياـ( 4زمنية ال تتجاوز )تمتـز المديرية بإعالـ المجنة الفنية عف نتائج التدقيؽ ورفع تقرير بذلؾ خالؿ فترة  01-3

ف فترة عمى التقرير، يحؽ ليا التأكد مف صحة النتائج الواردة فيو بالطريقة التي تراىا مناسبػة ضم المجنة الفنيةبعد إطالع  01-4
 الخاص بالشيادة والشعار، ومف ثـ رفعو لممديرية.قرار ال( يـو حيث يتـ اتخاذ 01زمنية ال تتجاوز )

 
 الباب العاشر
 منح الترخيص

 
 : (00المادة )

 تمنح المنشأة ترخيص باستعماؿ شيادة وشعار منتج حالؿ ساري المفعوؿ لمدة ثالث سنوات مف تاريخ إصدار الشيادة. 00-0
 المرخص ليا باستعماؿ شعار حالؿ عمى المنتج الحاصؿ عمى الشعار فقط.  ينحصر لممنشأة 00-5

يحؽ لممنشأة المرخص ليا باستعماؿ شيادة وشعار منتج حالؿ في مراسالتيا وفي مختمؼ وسائؿ االعإلـ خالؿ فترة  00-3
 سرياف الترخيص.

 
 الباب الحادي عشر

عادة التقييم  المتابعة الالحقة وا 
 

 : (05المادة )
يرية باتخاذ االحتياطات الالزمة لضماف استمرار مطابقة المنتج ليذه التعميمات وذلؾ مف خالؿ زيارات المتابعة تقـو المد 05-0

 الالحقة حسب ما تراه مناسبًا وبحد أدنى مرة في السنة.

أو مف األسواؽ بغرض فحصيا  المنشأةمف الشيادة والشعار حؽ لممديرية أف تأخذ عينات مف المنتج الحاصؿ عمى ي 05-5
 .ا ليذه التعميماتمتأكد مف مدى مطابقتيل

 

 الباب الثاني عشر
 األجور

 
 : (03المادة )

 المؤسسة مف المنشأة في مرحمة منح أو تجديد أو توسيع شيادة وشعار منتج حالؿ األجور التالية:تتقاضى  03-0

 .شيادة وشعار منتج حالؿ تجديد /( دينار بدؿ تسميـ المنشأة نموذج العقد لغايات منح21) 03-0-0

 )منح أو تجديد(. ( دينار بدؿ تقييـ المنشأة لممنتج الواحد211) 03-0-5

 )منح أو تجديد(. في حاؿ عدـ توفر شيادة مف جية معتمدة سالمة الغذاء إدارة( دينار بدؿ تدقيؽ نظاـ 111) 03-0-3

 ( دينار بدؿ تقييـ المنشأة )المتابعة الالحقة(.011) 03-0-4

 حاؿ عدـ توفر شيادة مف جية معتمدة )المتابعة الالحقة(.في  سالمة الغذاء إدارة( دينار بدؿ تدقيؽ نظاـ 011) 03-0-5

 / يـو عمؿ.أو فريؽ التقييـ ( دينار لكؿ عضو مف أعضاء فريؽ التدقيؽ111) 03-0-6

 لكؿ عضو مف أعضاء فريؽ الزيارة المبدئية/ يـو عمؿ. دينار (21) 03-0-7

 / يـو عمؿ. أو التقييـ ( دنانير لمرافؽ فريؽ التدقيؽ11) 03-0-8
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 شيادة. إضافية مف ال ( دينار عف كؿ نسخة52) 03-0-9

 لشيادات الحالؿ الصادرة لإلرساليات تتقاضى المؤسسة: 03-0-01

( دنانير 2:  )فإف تكاليؼ منح الشيادة في حاؿ التصدير لممممكة العربية السعودية أما ( دينار تكاليؼ منح الشيادة، 51) -
) مبردة، مجّمدة(، ( دنانير عف كؿ طف مف إرسا8عف كؿ طف مف إرساليات الدواجف) مبردة، مجّمدة(، ) ليات المحـو

 ( دينار عف كؿ شيادة مف اإلرساليات األخرى.511)

 (11.دنانير عف كؿ نسخة إضافية مف الشيادة ) 

 (11دنانير أ ) مفتي / يـو عمؿ أو خبيركؿ لجور. 

 (11دنانير أجور كش ).ؼ عمى البضاعة 

 

( 21، يقـو مقدـ التظمـ بدفع مبمغ )التعميمات ( مف ىذه18لمادة )بموجب ا المشّكمة في حاؿ تشكيؿ لجنة  لمتظمـ 03-0-00
دينار أردني لكؿ عضو مف أعضاء لجنة التظمـ في حاؿ رفض التظمـ أما في حاؿ قبوؿ التظمـ تقـو المؤسسة بدفع المبمغ المذكور 

 أعاله.

 / اجتماع.لكؿ عضو مف أعضاء المجنة الفنية ( دينار51تدفع المؤسسة مبمغ ) 03-5

  السفر التي تترتب عمىكافة نفقات السفر والتنقؿ واإلقامة شعار منتج حالؿ  باستعماؿليا تتحمؿ المنشأة المرخص  03-3
لى موقع المنشأة، إذا لـز األمر. المدقؽ تنّقؿإقامة و خارج األردف باإلضافة إلى نفقات   األردني التي تترتب عمى إحضاره مف وا 

 
 الباب الثالث عشر
 مختبرات الفحص

 
لتحقؽ مف مطابقة المنتج وتحقيقو لمتطمبات الشريعة اإلسالمية يتـ إجراء الفحوصات في أحد المختبرات لغايات ا: (04المادة )

 إلجراءاتيا الداخمية. الموافؽ عمييا مف قبؿ المديرية وفقاً 
 

 الباب الرابع عشر
 توسيع المجال

 
 : (05المادة )

مػب مػنح الشػيادة والشػعار لمنػتج الخػر خػالؿ فتػرة يحؽ لممنشأة طمب توسيع مجػاؿ شػيادة وشػعار حػالؿ لمنػتج معػيف أو ط 05-0
ف يػتـ تحديػد بقة وعمػى أصالحية شيادة/ شيادات لمنتج/ لمنتجات أخرى، بحيػث تنتيػي الشػيادة الجديػدة بتػاريخ انتيػاء الشػيادة السػا

 ث سنوات.األجور المالية بناًء عمى حساب الفترة الزمنية المتبقية عمى انتياء الشيادة السابقة مقسومًا عمى ثال

 تقـو المديرية باتخاذ اإلجراءات الضرورية لمتأكد مف تقييـ المطابقة وفقًا ليذه التعميمات وحسب إجراءاتيا الداخمية. 05-5

 
 الباب الخامس عشر

 تجديد الترخيص 
 

 : (06المادة )
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7 / 10 

            

نتياء مدة ا مف تاريخ أشير( 1عمى أف يقدـ طمب التجديد قبؿ ) يحؽ لممنشأة تجديد الترخيص كؿ ثالث سنوات، 06-0
 شيادة. الالترخيص، وفي حالة التخمؼ عف تقديـ طمب التجديد قبؿ تمؾ الفترة يعتبر الترخيص الغيا اعتبارا مف تاريخ انتياء 

 .ىذه التعميمات مطابقة لمتطمباتاللمتأكد مف استمرارية شيادة وشعار منتج حالؿ تقـو المديرية بإتباع نفس إجراءات منح  06-5
 بتاريخ اليـو الذي يمي تاريخ انتياء الشيادة السابقة.ويتـ إصدار الشيادة 

مف تاريخ انتياء الشيادة ثالثة أشير يجب عمى المديرية أف تستكمؿ إجراءات تجديد الشيادة خالؿ فترة ال تتجاوز  06-3
 السابقة.

 
 الباب السادس عشر

 حماية السرية
 

 الالزمة لضماف سرية المعمومات والوثائؽ التي تقدميا المنشأة استناداً  تقـو المديرية باتخاذ كافة التدابير واالحتياطات: (07المادة )
 .إلجراءاتيا الداخمية
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 الباب السابع عشر
 الشكاوي والتظمم

 
 : (08المادة )

 الداخمية. لإلجراءاتبالتعامؿ معيا وفقًا  ابدورىقـو والتي تلممديرية  تقديـ شكوى لممنشأةيحؽ  08-0

 ( يـو مف تاريخ اتخاذ القرار.17يرية بشأف قراراتيا خالؿ )إلى المدالتظمـ يحؽ لممنشأة  08-5

مف ضمنيـ و  أعضاء (0)تشكؿ المؤسسة لجنة التظمـ ألغراض دراسة موضوع التظمـ بحيث ال يقؿ عدد أعضائيا عف  08-3
 إلجراءات المديرية الداخمية. وبعدد فردي ووفقاً  مفتيال

 ي إصدار القرار موضوع التظلم أو مرؤوسيهم.ال يجوز أن يشارك في لجنة التظلم أي من المشاركين ف 08-4

شريطة أف تتوفر فييـ الخبرة والكفاءة والحيادية التظمـ أف تستعيف بأشخاص مف خارجيا لدراسة موضوع  لممديريةيحؽ  08-5
 .المطموبة

 يجب أف يصدر قرار لجنة التظمـ في موعد أقصاه شير مف تاريخ استالـ التظمـ ويعتبر قرار المجنة نيائيًا. 08-6

  مع األسباب الموجبة له حال اتخاذها القرار بذلك. التظمـ ىا بشأفقرار ببإبالغ المنشأة  المديريةقـو ت 08-7

 
 

 
 الباب الثامن عشر

 التغييرات في المنشأة الحاصمة عمى الترخيص
 

 :(09المادة )
اتخاذىػا والتػي قػد يكػوف ليػا بإبالغ المديرية عف أية تغييػرات تنػوي  شعار منتج حالؿتمتـز المنشأة المرخص ليا باستعماؿ  09-0

 .  شعار الحالؿتأثير عمى المنتج الذي تـ منحو 

 .مف خالؿ المراقبة الدوريةوااللتزاـ باالحكاـ الشرعية المنتج  مطابقةتقـو المديرية بتقييـ مدى تأثير التغييرات عمى  09-5
 

 الباب التاسع عشر
 التوقف االختياري عن استعمال شعار منتج حالل

 

( يومًا مف التاريخ 01يحؽ لممنشأة التوقؼ االختياري عف استعماؿ شعار منتج حالؿ شريطة تبميغ المديرية قبؿ ): (51المادة )
 الذي تنوي التوقؼ فيو، وعميو يتـ إلغاء الشيادة والشعار.

 
 الباب العشرون

 وقف الترخيص أو إلغاؤه
 

 :(50المادة )
الحاصؿ عمى الشيادة والشعار في حالة عدـ المطابقة مع األحكاـ الشرعية  لممديرية الحؽ في االيقاؼ المؤقت لمترخيص لممنتج

وفي حاؿ عدـ قياـ المنشأة بتصويب  .( يوماً 11) عمى أف ال تتجاوز مدة الوقؼات المشار ليا في ىذه التعميمات و/أو المتطمب
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ع تقديـ األسباب الموجبة م اإللغاءالمنشأة بقرار  عمى أف يتـ إبالغيتـ إلغاء منح الشيادة والشعار،  بعد انتياء ىذه المدةوضعيا 
 لذلؾ.  

 الباب الواحد والعشرون
 النشر في الجريدة الرسمية

 

  :(55المادة )
 نشر في الجريدة الرسمية عما يمي:اليتـ   55-0

 . شعار حالؿترخيص استعماؿ شيادة و منح  55-0-0

مف تاريخ اتخاذ القرار مع  اعتباراً  وماً ( ي17وذلؾ بعد مضي )الشعار ترخيص استعماؿ الشيادة و وقؼ أو إلغاء  55-0-5
 اإللغاء. الوقؼ أو ذكر سبب 

 .شيادة وشعار حالؿالتوقؼ االختياري لممنشأة عف استعماؿ  55-0-3

 أية تعديالت ترد عمى التعميمات. 55-0-4
ر بتظمـ لدى المديرية فال يجوز نششعار حالؿ ترخيصيا باستعماؿ شيادتيا و إذا تقدمت المنشأة التي تـ وقؼ أو إلغاء  55-5

 ترخيصيا في الجريدة الرسمية، إال بعد أف تتخذ المديرية قرارىا بشأف التظمـ. شيادتيا و قرار وقؼ 
 

 الباب الثاني والعشرون
 منتج الحاصل عمى عالمة الجودة األردنيةال

 

 :ردنية يتـفي حاؿ حصوؿ المنتج المتقدـ بطمب الحصوؿ عمى شيادة وشعار منتج حالؿ عمى عالمة الجودة األ: (53المادة )
 اعتماد تقرير الفحص الفني لممنتج لمدة ستة شيور. 53-0

 حكاـ الشرعية.لمنتج لألمى تطبيؽ خطوط االنتاج واالتدقيؽ ع 53-5

 اجتياز المنشأة عممية التدقيؽ الميداني لموقع اإلنتاج وفقًا لإلجراءات الداخمية لممديرية. 53-3

 مستممة مسبقًا مف قبؿ المنشأة.الرجوع لقسـ عالمة الجودة في المديرية لمراجعة الوثائؽ ال 53-4
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 الباب الثالث والعشرون

 حكام التعميماتمخالفة أ
 

 :(54المادة )
إذا أعمنت أي منشأة غير حاصمة عمى شيادة وشعار منتج حالؿ عف كونيا حاصمة عمى الشيادة والشعار أو استمرت أي 54-0

ند ارتكاب المنشأة ألي مخالفة ألحكاـ ىذه التعميمات منشأة في استعماؿ الشيادة والشعار رغـ عدـ الترخيص أو وقفو، أو ع
 أو لمقانوف، لممؤسسة الحؽ بمالحقة تمؾ المنشأة قانونيًا.

حالؿ مسجؿ في وزارة الصناعة والتجارة واستخدامو بدوف الحصوؿ عمى تصريح مف المديرية يعتبر مخالفًا الإف شعار 54-5
 قانونيًا. لمقانوف، ولممؤسسة الحؽ حاؿ ضبطو بمالحقة المنشأة

 
 

 
 والعشرون الرابعالباب 

 شعار منتج حالل
 :الحالؿ شعارشكؿ : (55المادة )

 
HL xxxxxx 

HL: Halal Logo  

xxxxxx :لممنتجرقـ شيادة حالؿ التي تـ منحيا    

 
 
 


