
 

  7 من ١ صفحة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مؤسسة المواصفات والمقاييس
  مديرية شهادات المطابقة

  
  تعليمات الممارسات الزراعية الجيدة

GLOBALGAP 
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  7 من ٢ صفحة

  
 GLOBALGAP)(  الممارسات الزراعية الجيدةاتشهاد منح تعليمات

  ٢٠٠٨لسنة ) ١( رقم
  ييسمن قانون المواصفات والمقا) ٢٠(الصادرة استنادا للمادة 

  ٢٠٠٠لعام ) ٢٢(رقم 
  

   ) :١(مادة 
، ٢٠٠٨ لـسنة    )١ ( رقـم    GLOBALGAP  الممارسات الزراعية الجيدة   اتشهادمنح  تسمى هذه التعليمات تعليمات     

  . الجريدة الرسمية وتنشر ب ١٧/٢/٢٠٠٨ ويعمل بها من تاريخ
  

  التعاريف ) : ٢(مادة 
التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينـة علـى            يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه         

  :عكس ذلك 
  . ٢٠٠٠للعام ) ٢٢(قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم : القانون  -
  . مؤسسة المواصفات والمقاييس: المؤسسة  -
  . مجلس إدارة المؤسسة: المجلس  -
  .رئيس المجلس: الرئيس  -
  . اصفات والمقاييسمدير عام مؤسسة المو: المدير العام  -
 .٢٠٠٨ لسنة )١( قمر GLOBALGAP الممارسات الزراعية الجيدةشهادات منح تعليمات : التعليمات  -
مزرعة بمفردها أو مجموعة المزارع التي شهادة وهي أي الالجهة التي تتقدم بطلب للحصول على : الطرف األول -

  .)المنِتج  ( قانونيال لها وجودها
  .GLOBALGAPمواصفة : المواصفة  -
  .شهادة من الطرف األولالطرف الذي يقوم بطلب ال: الطرف الثاني -
 .متطلبات المواصفةبنود ومطابقة ألي من العدم : المخالفة  -
 .يرية شهادات المطابقة في المؤسسة  مد لهذه التعليماتلشهادة، وهوالجهة المانحة ل: ف الثالثالطر -
 للطرف  وتشهدوالتي تمنح من قبل الطرف الثالث GLOBALGAPلممارسات الزراعية الجيدة اشهادة : الشهادة -

 .هذه المواصفةحقق متطلبات الثاني بأن الطرف األول ي
 هو التفتيش الذي ينفذ بموعد يتم االتفاق عليه ما بين المديرية والمزرعة المتقدمة للحصول على :التفتيش المعلن -

 . الشهادة
 .صول على الشهادة مزرعة بمفردها متقدمة للح:الخيار األول -
 .متقدمة معاً للحصول على الشهادة )واحددارة إ نظام ضمنتعمل (  مجموعة مزارع :الخيار الثاني -
  

   شهادةالشروط الحصول على ) : ٣(مادة 
  لممارسـات الزراعيـة الجيـدة   اشـهادة   للطـرف األول  جميع متطلبات هذه التعليمات تمنح المؤسـسة  عند استيفاء

GLOBALGAP فر الشروط التاليةند توعو:  
 . شاملة نقاط التحكم ومعايير الضبط، GLOBALGAPبتحقيق متطلبات مواصفة التزام الطرف األول   -١
  .منح الشهادةجميع األجور والتكاليف المترتبة على عملية  بدفع الطرف األول التزام -٢
  .لشهادة بهدف الحصول على الثطرف الثا للالطرف األولقدمها ي صحة جميع البيانات والمعلومات التي -٣



 

  7 من ٣ صفحة

 بكافـة   وتزويدهمنح الشهادة بإجراءات للقيام طرف الثالثم جميع التسهيالت الالزمة لل بتقديالطرف األول التزام   -٤
  . أي وقت فيمنهالمعلومات المطلوبة 

  
  . منحهاوإجراءاتشهادة الخطوات الحصول على  ) : ٤( المادة 

  
  :GLOBALGAP ادة الممارسات الزراعية الجيدة طلب الحصول على شهإجراءات – أ

 
ـ   وذلك   لشهادة التقدم للمؤسسة بطلب رسمي،    على الطرف األول الذي يرغب في الحصول على ا         -١ ذج وبتعبئـة النم

 .لهذا الغرض الذي أعده الطرف الثالث
 توقيع بإجراءات عة البدءالمزر تستطيع الشهادة،  على الحصول بإجراءات البدء على الطرف الثالث موافقة حال في -٢

  .العقد
 
   . ما بین الطرف الثالث والطرف األول عقدال توقیع إجراءات - ب
 
  .من هذه التعليمات) ٦( المادة في والمبينة العقد على بالحصول الخاصة البدالت بدفع يقوم الطرف األول -١
 .العالقة ذات الوثائق مع العقد من نسخة الطرف األول بتسليم الطرف الثالث قومي -٢
  . والتي تم تسليمها مع العقدالمطلوبة الوثائق مجموعةوبتوقيع العقد  الطرف األول لتزمي -٣
 بالبدء باجراءات منح الشهادة في ق التي تم تسليمها وإعالم الطرف األول الوثائ جميعمن بالتأكد قوم الطرف الثالثي-٤

 .حال استكمالها
  
  :مزرعةنظام الجودة للتقییم أو /إجراءات التقییم الفني و. ج
 

الممارسات الزراعية  حسب متطلبات مواصفة للمنتج المسجل للحصول على الشهادة وذلكيتم اجراء التقييم الفني  -١
 .GLOBALGAP  الجيدة

حسب  للحصول على الشهادةالمسجلين  المنتجينلمجموعة  تقييم وثائق نظام الجودةويتم اجراء التقييم الفني  -٢
 .GLOBALGAP الممارسات الزراعية الجيدةصفة متطلبات موا

يتم منح متطلبات المواصفة  مطابقة لبنود نظام الجودةتقييم أو / الفني والتقييم أن نتائج طرف الثالثإذا تبين لل -٣
 .GLOBALGAP للممارسات الزراعية الجيدة مطابقةالشهادة  الطرف األول

  
  ختبارمختبرات الفحص واأل : )٥(مادة 

           المواصـفة الدوليـة    إجـراءات   مختبر معتمد وفق   يجب اختيار لمتطلبات المواصفة     التأكد من مطابقة المنتج     لغايات  
إذا لـم يتـوفر مختبـر        ، الداخلية   حسب إجراءاته  للمختبر من قبل الطرف الثالث و       إجراء تقييم   أو ،)١٧٠٢٥  (رقم

  .معتمد
   
   التفتيش المفاجئ : )٦(مادة  
 املمارسات الزراعيةمتطلبات مواصفة   حسب على الطرف األول المفاجئ السنوي بتنفيذ التفتيش الثالثيقوم الطرف  

  .له  الداخليةاإلجراءاتالجيدة و
   

   شهادة الممارسات الزراعية الجيدةنفقات وتكاليف) : ٧(مادة
  

 هو موضح فـي لـوائح       حسب ما و اتحاد تجار التجزئة األوروبيين   ب الخاصةاألجوريلتزم الطرف األول بدفع       . أ
 . )org.GLOBALGAP.www (  على شبكة االنترنتتحادالاعلى موقع األسعار المبينة 

 



 

  7 من ٤ صفحة

 :للمؤسسة وعلى النحو التالييلتزم الطرف األول بدفع األجور   . ب
 
 . العقد نسخة منالحصول علىبدل دينار أردني  ) ٢٥ ( -١
ـ ولتعبئـة   للتجهيـز وا   التي ال تملك مشغالً       للمزارع أردني مقابل تكاليف منح الشهادة    دينار  )  ٣٠٠ ( -٢  ةالمتقدم

 .لكل مجالو)   Option 1(للحصول على الشهادة ضمن الخيار األول 
 للمزارع التي تملك أو تعتمد مشغالً للتجهيز والتعبئة والمتقدمة          دينار أردني مقابل تكاليف منح الشهادة     )  ٣٥٠( -٣

 .لكل مجالو)   Option 1(ل على الشهادة ضمن الخيار األول للحصو
دينار أردني مقابل تكاليف منح الشهادة لمجموعة المزارع المتقدمة للحصول علـى الـشهادة ضـمن                 ) ٥٠٠( -٤

 .لكل مجالو )  Option 2(الخيار الثاني 
 . للمزرعة وذلك عن كل يوم عملالمفتشالمقيم أوبدل أجور  أردني دينار) ١٠٠(  -٥
 .لغاية منح الشهادة التقارير  مقيمبدل أجور أردني دينار) ٥٠( -٦
) ١٠٠(يقوم الطرف األول بـدفع مبلـغ         بتنفيذ عمليات التفتيش المفاجئ للمزرعة،       في حال قيام الطرف الثالث     -٧

 .المفتش عن كل يوم عمل/  للمدقق أجوراًدينار أردني
 أجور لكل عضو من أعـضاء   أردنيدينار ) ٥٠(مبلغ يقوم الطرف األول بدفع  ،  تظلم لل  في حال تشكيل لجنة    -٨

 .أعالهتقوم المؤسسة بدفع المبلغ المذكور  التظلمقبول أما في حال حال رفض التظلم في  اللجنة
دينار أردني أجور لكل عضو من أعـضاء         ) ٥٠(فع مبلغ   يقوم الطرف األول بد   ،   التحك یم  في حال تشكيل لجنة    -٩

 .قوم المؤسسة بدفع المبلغ المذكور أعاله فستحال قبوله أما في محال رفض التحكي وذلك في اللجنة
 . عن كل نسخة إضافية من الشهادةدينار أردني) ٢٠(يقوم الطرف األول بدفع مبلغ  -١٠

  
  الترخيص منح ) :٨(مادة 

 ةساري وتكون GLOBALGAP الممارسات الزراعية الجيدة الترخيص باستعمال شهادة الطرف األولمنح ي - أ
 ى عملية المنحجور المترتبة علها لكافة األ تسديدذلك بعدو ، لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدار الشهادةول المفع

 .قابلة للتجديد سنوياالشهادة وتكون 
  . التي تم منحها الشهادةيام بالتفتيش المفاجئ على الطرف األول القيحق للطرف الثالث  - ب
شعار الاستخدام  GLOBALGAP ممارسات الزراعية الجيدةال بإستعمال شهادة للطرف األول المرخص لهيحق   - ت

عند أو وال يحق لها استخدام الشعار على المنتج الحاصل على الشهادة   فقط الخاصة بالعملالمراسالتفي 
 شعارالقواعد استعمال كما هو موضح في   مباشر مع المستهلكينتماسنقطة البيع أو بأي شكل يكون على 

 .GLOBALGAP  لـوالعالمة التجارية
  

   الترخيصوقف) : ٩(مادة 
  

  :GLOBALGAP   الممارسات الزراعية الجيدة الترخيص باستعمال شهادةمسببات وقفمن تعتبر األمور التالية 
  يوماً من٢٨( ا وهي باتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة خالل الفترة المتفق عليهالطرف األول عدم قيام  -

  .) بحاالت عدم المطابقةطرف الثالثالالمزرعة من قبل إبالغ 
 .  جزئي لبعض المنتجات أو كلي لجميع المنتجات سواء كان الوقف االختياري من قبل الطرف األولالوقف -
 .االستعمال الخاطئ للشعار أو الشهادة -
 .عدم التتقيد بالتعليمات أو القواعد العامة -

 

  . اصدار قرار الوقف تاريخ منأشهر) ٦(كحد أعلى ستة باستعمال الشهادة تكون الفترة الزمنية لوقف الترخيص 
  

  خيص الترإلغاء) : ١٠(مادة 
  : GLOBALGAP  الممارسات الزراعية الجيدة إلغاء الترخيص باستعمال شهادةمسبباتتعتبر األمور التالية من 



 

  7 من ٥ صفحة

 مع الطرف الثالث  باتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة خالل الفترة المتفق عليهاعدم قيام الطرف األول -
 ).سواء كان جزئياً أو كلياً (  صدور قرار االيقاف  تاريخ منشهرستة أ) ٦ ( وهي

 . األخرىيؤدي إلى التشكيك في سالمة المنتجاتقد مجال واحد من مجاالت منح الشهادة والذي لعدم المطابقة  -
  . األول مع الطرفالعقدشروط لحالة عدم مطابقة كبرى ل  الطرف الثالثعند اكتشاف -

  
  

  حماية السريـة ) : ١١(مادة 

قـدمها  ي باتخاذ كافة التدابير واالحتياطات الالزمة لضمان سرية الوثائق والمعلومـات التـي              طرف الثالث  ال يقوم
  .طرف الثالث قبل ال منتمدةالمع" إجراءات حماية السرية"لى استنادا إ الطرف األول

  
   التظلم) : ١٢(مادة 

 
 .القرار اتخاذ  تاريخمن اًيوم ١٤  خالل قراره بشأن لطرف الثالثل التظلم للطرف األول يحق - أ

عدد  اليزيدبحيث  الداخلية إلجراءاته وفقا التظلم موضوع دراسة ألغراض التظلم لجنة الطرف الثالث شكلي - ب
  . ثالثة )٣ ( أعضاءها عن

 .مرؤوسيهم أو التظلم موضوع قرارال إصدار في المشاركين من أيالتظلم  لجنة في يشارك أن يجوز ال -ج
 الخبرة لديهم تتوفر أن شريطة التظلم موضوع لدراسة المديرية خارج من بأشخاص تستعين أن للطرف الثالث يحق - د

 .المطلوبة والحيادية والكفاءة
 .بذلك ارالقر اتخاذها حال له الموجبة األسباب مع التظلم بشأن بقراره المتظلم بإبالغ الطرف الثالث قومي -ه
 .التظلم لجنة قرار على لالعتراض التحكيم طلب للطرف األول يحق -و
 تقوم حيث للطرف الثالث الداخلية لإلجراءات  اًوفق أعضاء ) ٣ (مكونة من التحكيم لجنة بتشكيل العام المدير يقوم -ز

 .مبرراته وبيان قرارها وإصدار القضية بدراسة اللجنة
 .نهائيا اللجنة قرار ويعتبر التحكيم لجنة بقرار الطرف األول غبإبالقوم الطرف الثالث  ي -ح
  

  يةالرسم الجريدة في النشر) : ١٣(مادة 
 
 : يلي ما الرسمية الجريدة في بالنشريقوم الطرف الثالث  -أ
   .GLOBALGAP  على شهادة الممارسات الزراعية الجيدةحصول الطرف األول -١
  أسباب ذكر مع القرار اتخاذ تاريخ من  اعتباراً يوما  ١٤ مضي بعد وذلك  بإستخدام الشهادةالترخيص  وقف -٢

  .   الوقف
  أسباب ذكر مع القرار اتخاذ تاريخ من  اعتباراً يوما  ١٤ مضي بعد وذلك بإستخدام الشهادة  إلغاء الترخيص-٣ 

  .اإللغاء
 
  .GLOBALGAP   الجيدة شهادة الممارسات الزراعية استعمال عن للمزرعة االختياري التوقف -٤
  
  .التعليمات على ترد تعديالت أي -٥
 
 أو إلغاء وقف قرار نشر يجوز فال الطرف الثالث لدى تظلمب  ترخيصها إلغاء أو وقف تم التي المزرعة تقدمت إذا -ب

  .التظلم بشأن قراره الطرف الثالث تخذي أن بعد إال الرسمية، الجريدة في ترخيصها
  
  



 

  7 من ٦ صفحة

 الملحق): ١٤(مادة 
  

كملحق لهذة التعليمات وهو شعار مديرية شهادات المطابقة الذي سيوضع على شهادات )  ١(يعتمد الملحق رقم 
   .الممارسات الزراعية الجيدة



 

  7 من ٧ صفحة

  
  

  ).٢٠٠٨( لسنة  ) ١( للتعليمات رقم) ١(الملحق رقم                   
  
  
  
  
   شعار مديرية شهادات المطابقة في مؤسسة المواصفات والمقاييسشكل  

 










