
 

 حالل وشهادة شعار منح خدمة

 الاردنية لألسواق الخارجية  الغذائية تصدير املنتجاتلتسهيل  للمنتجات حالل وشهادة شعار منح       وصف الخدمة

 عمال        قطاع لا   فئة متلقي الخدمة

 املطلوبةالوثائق 
       

وثيقة تسجيل املنشأة في الدوائر الحكومية  .1

تبين الترخيص للمنشأة إلنتاج املنتجات والعالمات 

 التجارية املطلوب منحها شهادة وشعار منتج حالل.

 وأجهزة القياس بمعدات قائمة .2

وضبط  الفحص في املستخدمة الفحص

خارجي(  /داخلي(معايرتها  ومكان الجودة

 جهاز  وتدريجه. كل دقة إلى باإلضافة

 .املعايرة إجراء .4 .للمنشأة التنظيمي الهيكل .3

 .إلادارة أنظمة شهادات .5

مخطط تفصيلي للعمليات  .6

 عليه نقاط 
ً
التصنيعية للمنتج موضحا

 .الضبط

كتيب الجودة لنظام إدارة  سالمة الغذاء  .7

( في حال أن املنشأة 22222)املواصفة الدولية أيزو 

 النظام. حاصلة على شهادة لهذا

إجراء الفحص والاختبار وخطة  .8

 الفحص وضبط الجودة للمنتج.

الجودة ومشروع  ملوظفي الوظيفي الوصف .9

 .واملختبر الحالل 

 .وتتبعها املنتجات ترميز توضح وثيقة .12

ومشروع  الجودة موظفي بأسماء قائمة .11

 ، الوظيفي املسمى :يلي ما تبين الحالل واملختبر

 الدورات ، الخبرة سنوات عدد ، العملية املؤهالت

 التدريبية

 .املنتج بيان بطاقة .12

قائمة بالفحوصات التي يتم إجراؤها في  .13

مختبرات املنشأة باإلضافة إلى املواصفة التي يتم 

 اًء عليها.    نالفحص ب

 على الشكاوى  نماذج/ سجل .14

 .املنتجات

 تسويقية أو تعريفية نشرات أي .16 تقارير داخلية وخارجية لفحص املنتجات. .15

 .للمنتج
 

دراسة الطلب وإعالم املنشأة بالقبول املبدئي يتم لتعبئة طلب الحصول على شهادة وشعار منتج حالل  .1 مراحل تقديم الخدمة

 .املطلوبةوتسليمها قائمة الوثائق 

تنفيذ زيارة مبدئية للمنشأة لالطالع على ظروف إلانتاج والعملية التصنيعية لغايات تحديد إمكانية  .2

 السير في إجراءات الحصول على شهادة وشعار منتج حالل.

املنشأة بقرار الرفض مع لاسباب املوجبة له، ويجوز التقدم بطلب  يتم إبالغفي حال رفض الطلب،  .3

 جديد بعد استيفاء جميع املتطلبات.

 تسليم املنشأة نسخة من العقد والسير باإلجراءات.يتم في حال املوافقة،  .4

نظام إدارة سالمة الغذاء )في حال عدم توفر شهادة نظام إدارة سالمة الغذاء( واملقدرة التدقيق على  .5

أخذ عينات لغايات الفحص وإرسالها للجهات املختصة للتأكد من مطابقة . و الفنية والشرعية للمنشأة

.
ً
 في حال وجود حاالت عدمو املنتج وسالمته لالستهالك البشري وخلوه من املواد املحرمة شرعا

 إلغالقها. مطابقة، يتم الاتفاق بين الطرفين على الفترة التصحيحية



 

 

نح املنشأة ترخيص ملدة ثالث سنوات باستعمال شهادة وشعار منتج حالل للمنتج الحاصل على م .6

 وبحد أدنى مرة في السنة.
ً
 الشعار فقط، يتخللها زيارات املتابعة الالحقة حسب ما تراه مناسبا

لتقديم الزمن املستغرق 

 الخدمة

 أشهر كحد أقص ى للتدقيق ومنح الشهادة. 4     

  .املفعول  تعليمات منح شهادة وشعار حالل لألغذية ساريةحسب  ألاجور  

   طريقة استيفاء ألاجور 
ً
     .نقدا

 مبنى املؤسسة الرئيس ي  مكان تقديم الخدمة

 طريقة التقديم للخدمة
 الحضور الشخص ي 

 3332إلى  8332الخميس من الساعة  -لاحد أوقات تقديم الخدمة

 شهادة وشعار حالل مخرج الخدمة


