
 
 

 GLOBAL G A P  الجيدة الزراعية املمارسات شهادات منحخدمة 

 مل GLOBAL G A P  الجيدة الزراعية املمارسات شهادات منح وصف الخدمة
ً
طتلباات مكزز الجبباا  اا  وفقا

إلى ألاسباق ألاورواية بشكل خاص  والفبازهبهدف تسهيل دخب  الصادرات ألاردنية من الخضار 

 وأسباق الدو  ألاخكى.

 قلاع الاعما           فئة متلقي الخدمة

  -       الوثائق املطلوبة

 تعائة اللبب. .1 مراحل تقديم الخدمة

 العقد في حا  املبافقة على اللبب.تبقيع  .2

إارررررركاي الطتقيررررررريج الفجرررررررل لبمنررررررطت، امللرررررررجل لاتصرررررررب  علرررررررى الشررررررهادة  و لررررررر  حسرررررررب مطتلبارررررررات  .3

 .GLOBAL GAPمباصفة املمارسات الزراعية الجيدة 

إاررركاي الطتقيررريج الفجرررل وم أو تقيررريج نجرررا  الجررربدة مللمبعرررة املنطتلررر   امللرررجب   لاتصرررب  علرررى  .4

 .GLOBAL GAPالشهادة حسب مطتلباات مباصفة املمارسات الزراعية الجيدة  

إ ا تا   وابد أي مخالفة في نطتائ، الطتقييج الفجل وم أو تقييج نجا  الجربدة ترطتج الاتفراق علرى  .5

 إلغالق حاالت عد  امللابقة  والطتأزد من إغالقها. فترة تصتيحية

مررررررنح شررررررهادة امللابقررررررة لبممارسررررررات الزراعيررررررة الجيرررررردة بعررررررد تسرررررردتد  افررررررة الكسررررررب  وألاارررررربر  .6

 املطتلباات. امللبباة  و ل  في حا  تباية

 اكاياتلا  اسطتكما تب  )زحد أعلى( من  33 إصدار الشهادة خال       الزمن املستغرق لتقديم الخدمة

 .باتحاد تلار الطتلزئة ألاورواي  دفع ألاابر الخاصة   ألاجور )بالدينار ألاردني( 

 (25.دتنار بد  التصب  على نلخة من العقد ) 

 (53 دتنار بد  أابر مقيج ).الطتقاريك لغاتة منح الشهادة 

 (133 و  )أ( دتنار أابر املدققم املفتش عن  ل تب  عمل تدفعها اللكف ألاو  )طالب الشهادة 
ً
تضا

 في حا  قيا  اللكف الثالث )مدتكية شهادات امللابقة( بتنفيذ عمبيات الطتفطتيش املفاجئ لبمزرعة. 

 (333 دتنار ) لبطتله ز والطتعائة واملطتقدمة  التل مقابل تكاليف منح الشهادة لبمزارع 
ً
ال تمب  مشغال

 ولكل ملا . Option 1لاتصب  على الشهادة ضمن الخيار ألاو  

 (353 دتنار ) لطتله ز والطتعائة  التل مقابل تكاليف منح الشهادة لبمزارع 
ً
تمب  أو تعطتمد مشغال

 ولكل ملا . Option 1واملطتقدمة لاتصب  على الشهادة ضمن الخيار ألاو  

 (533 دتنار مقابل تكاليف منح الشهادة مللمبعة املزارع املطتقدمة لاتصب  على الشهادة ضمن )

 ولكل ملا . Option 2الخيار الثاني 

 (53 دتنار في حا  تشكيل لجنة لبطتجبج  تدفع ألاابر لكل عضب من أعضاي الاجنة في حا  رفض )

 ذ بر أعال..الطتجبج أما في حا  قاب  الطتجبج تقب  املؤسسة بدفع املابغ امل

 (23.دتنار بد   ل نلخة إضافية من الشهادة  ) 

    طريقة استيفاء ألاجور 
ً
 نقدا

 ماجى املؤسسة الكئيس ل  مكان تقديم الخدمة

 التضبر الشخص ل طريقة التقديم للخدمة

 3333إلى  0333الخميس من الساعة  -ألاحد أوقات تقديم الخدمة

 لبممارسات الزراعية الجيدةشهادة امللابقة  مخرج الخدمة


