
مديرية شهادات المطابقة

مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية

Tel.+962 6 5301225
jsmo@jsmo.gov.jo

الممارسات الزراعية الجيدة

Good Agricultural Practices
GLOBAL G.A.P.
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جات مديرية شهادات المطابقة هي المسؤولة عن منح شهادات المطابقة للمنت

.وتعديالته2000لسنة ( 22)استنادًا لقانون المواصفات والمقاييس رقم 

حصلت المديرية على االعتماد من هيئة االعتماد األلمانيةDAkkS وفقًا

 ISO/IEC 17065لمتطلبات المواصفة 

ابقة متطلبات الجهات المانحة لشهادات المط-تقييم المطابقة) 

(للمنتجات والعمليات والخدمات

عن منح شهادة الممارسات الزراعية الجيدة لمزارع الخضار المسؤولةهي

.GLOBAL G.A.Pوالفواكه الطازجة 

مديرية شهادات المطابقة واالعتماد
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التزام . شاملة ،.GLOBALG.A.Pمتطلبات مواصفة بتحقيق المزرعة 1

. الضبطنقاط التحكم ومعايير 
www.globalgap.orgعلى الموقع اإللكتروني ةالمواصفة متوفر**

ملية منح والتكاليف المترتبة على عاألجوربدفع جميع المزرعة لتزاما2.

.الشهادة

صحة. بهدف المزرعة للمديريةقدمها تجميع البيانات والمعلومات التي 3

.الحصول على الشهادة

على الشهادة شروط الحصول 
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مراحلعدةوعلى2004عامبالتدريبالبدءتم.

جهاتعدةمنممثلفريقتدريبتم:

الوطنيالمركزوالمقاييس،المواصفاتمؤسسةالزراعة،وزارة
الخضارومنتجيمصدريجمعيةالزراعي،واإلرشادللبحث

.والفواكه

اييسوالمقالمواصفاتمؤسسةمنالمزارععلىمدققينتأهيلتم
األخرىالجهاتمنواستشاريين

GLOBAL G.A.P بدايــة مشــروع



المتكاملةمواصفة المزرعة 
INTEGRATED FARM 

ASSURANCE (IFA)
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All Farm Base

AF1 وأدارتهالموقع تاريخ.

AF2الداخليةالمراجعة /حفظ السجالت والتقييم الذاتي.

AF3 األغذيةسالمة.

AF4 العاملينصحة وسالمة ورعاية.

AF5المقاولون.

AF6 االستخدامالتدوير وإعادة وإعادة المخلفات والملوثات إدارة.

AF7 البيئةحماية.

AF8الشكاوى.

AF9 تنت الم  ستدعاءا/سحبإجراءات.

مواصفة متطلبات

GLOBALG.A.P. 
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All Farm Base

AF10  المتعمدمن التلوث ذيةغاألحماية.

AF11 وضعGLOBALG.A.P 

AF12التجاريةالعالمة ستخداما.

AF13  المتنتجاتالتتبع وفصل.

Mass Balance  AF14

AF15إعالن سياسة سالمة األغذية.

AF16الحد من غش األغذية.

مواصفة متطلبات

GLOBALG.A.P. 
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CROPS BASEالمحاصيل الزراعية

CB1التتبع.

CB2 مواد اإلكثار.

CB3  وحمايتهاالتربة إدارة.

CB4 استخدام األسمدة.

CB5 هإدارة الميا.

CB6  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة.

CB7  المحصولمواد وقاية.

CB8 واألدواتوالمعدات ألجهزة ا.

مواصفة متطلبات

GLOBALG.A.P. 
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FRUIT AND VEGETABLES(FV)ر والفاكهةاالخض

FV1إدارة الموقع.

FV2التربةادارة.

FV3البيئة الزراعية.

FV4الحصادماقبل.

FV5 (تداول المنتج)الحصاد مابعدالحصاد ومعامالت عمليات.

مواصفة متطلبات

GLOBALG.A.P. 
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:يجب تحديد أحد هذا االختيارات 

شهادةعلىللحصوليتقدمبمفردهمنِتج:األولاالختيار.

شهادةعلىللحصولتتقدممنتجينمجموعة:الثانياالختيار.

علىبناء  ةالشهادعلىللحصوليتقدمبمفردهمنِتج:الثالثاالختيار
GLOBALعلىمبنيمشروع GAP.

ناء  بشهادةعلىللحصولتتقدممنتجينمجموعة:الرابعاالختيار
GLOBALعلىمبنيمشروععلى GAP

االختيارات المتاحة ضمن مشروع

GLOBAL G.A.P.
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:يجب تحديد أحد هذه الخيارات

المزرعةفي والتغليف محطة للتعبئة وجود.

 المزرعةفي مكان منفصل عن محطة للتعبئة والتغليف وجود.

 والتغليفمحطة للتعبئة عدم وجود.

 وتغليف المنتجلتعبئة التعاقد مع مزرعة أخرى.

والتغليفالتعبئة توفر محطة 
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تعبئة الطلب
مراجعة وتقييم 

ةالطلب في المديري

تزويد مقدم 

ائق الطلب  بالوث

المطلوبة

ق توقيع الوثائ

اواعادتهوالعقد 

للمديرية

تسجيل 

المزرعة على 

موقع 

مركزالجلوبال

جاب

طلب وثائق 

المزرعة 

لتدقيقها في

المديرية

:التدقيق في موقع المزرعة على

(في حال مزرعة واحدة)جاب الجلوبالمواصفة * 

(  في حال مجموعة مزارع) نظام الجودة+ المواصفة* 

حاالت اغالق

عدم المطابقة 

(إن وجدت)

اتخاذ القرار من قبل 

لجنة المنح في 

المديرية

منح الشهادة من خالل 

كز لمرااللكترونيموقع  

جاب الجلوبال

خطوات الحصول على الشهادة

12





مزرعة التسجيلرسوم )جاب الجلوبالاألجور الخاصة بمركز لتزم المزرعة بدفع ت

وتعتمد إن كانت مزرعة _ منح الشهادة رسوم + وتعتمد على المساحة المزروعة 

(.واحدة أو مجموعة مزارع

(25 ) العقدمن بدل الحصول على نسخة دينار أردني.

(300 ) ال  ال تملك مشغدينار أردني مقابل تكاليف منح الشهادة للمزارع التي
.األولالخيار والمتقدمة للحصول على الشهادة ضمن للتجهيز والتعبئة

(350 ) مد مشغال  تملك أو تعتدينار أردني مقابل تكاليف منح الشهادة للمزارع التي
.األولالخيار والمتقدمة للحصول على الشهادة ضمن للتجهيز والتعبئة 

رسوم الحصول على الشهادة
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)500 ) زارع الم  لمجموعة دينار أردني مقابل تكاليف منح الشهادة

.الثانيالخيار المتقدمة للحصول على الشهادة ضمن 

(100 )عمليوم/ المفتش دينار أردني بدل أجور المقيم أو.

(50 )دينار أردني بدل أجور مقيم التقارير.

 رعة، يقوم بتنفيذ عمليات التفتيش المفاجئ للمزالمديرية في حال قيام

وم ي/ المفتش / دينار أردني أجورا  للمدقق( 100)الطرف األول بدفع مبلغ 

.عمل

رسوم الحصول على الشهادة
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GLOBAL G.A.P. شهادة
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  سنة سارية المفعول لمدةوتكون شهادة الباستعمال الترخيص المزرعة منح ت

.الشهادةمن تاريخ إصدار واحدة 

 سنويا  قابلة للتجديد الشهادة.

 لشهادةاامنحهتم يتالالمزرعة على بالتفتيش المفاجئ القيام للمديرية يحق.

 المراسالت شعار في الاستخدام  .شهادةالستعمالاباالمرخص لهللمزرعة يحق

ل على استخدام الشعار على المنتج الحاصوال يحق لها فقط لخاصة بالعمل ا

.هلكينالمستأو بأي شكل يكون على تماس مباشر مع الشهادة أو عند نقطة البيع 

الترخيص باستخدام الشهادةمتنح 
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الشهادةعلىالحصولفياالستمرارعلىالمزارعقدرةعدم

.عليهاالمترتبةالتكاليفدفععلىالقدرةلعدم

الشهادةتمتنحمتنافسةجهاتوجود

المشاكل والتحديات
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