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فقاً ملتطلبات يه إ حدى إملديرايت إلفنية يف إملؤسسة، وتقوم بأ عاملها  و ▪

ISO/IEC 17065  يفتوإفرها يتضمن إلرشوط إلوإجب وإذلي

.للمنتجاتإلهيئات إملاحنة لشهادإت إملطابقة 

املطابقة شهاداتمديرية  

Jordan standard and methodology organization/www.jismo.gov.jo



:جمال االعتماد يشمل•
قطاعات الدهاانت والورنيش-
قطاع املنظفات-
زيت الزيتون-
GLOBAL G.A.Pاملمارسات الزراعية اجليدة -

هيئة ماحنة ك الاعامتد إدلويل حصلت مديرية شهادإت إملطابقة عىل 

DAKKSللشهادإت من هيئة الاعامتد إل ملانية 

Accreditation certificate 2-5-2017.pdf


هادات املطابقة أن تكون مديرية شهادات املطابقة يف مقدمة اهليئات املاحنة لكافة أنواع ش
ين واإلقليمي مبا فيها عالمة اجلودة األردنية وفق أحدث األدلة الدولية على املستوى الوط

والدويل

هدفنا
طينالو تنافسية االقتصاد وتعزيز أن تساهم املديرية يف محاية املستهلك 



مديرية شهادات
المطابقة 

قسم شهادات 
المطابقة 

قسم االنتاج 
الزراعي

قسم عالمة 
ة الجودة األردني

الهيكل التنظيمي



خدمات املديريــــــة
وغري األردنيةمنح شهادات املطابقة للمنتجات األردنية ✓
اجلودة األردنيةشهادات عالمة منح ✓
(GLOBAL G.A.P)منح شهادات املمارسات الزراعية اجليدة ✓
التحقق من صحة شهادة اإلنتاج العضوي✓
لألغذيةمنح شهادات احلالل ✓
إصدار شهادات االنتاج العضوي✓



مبثابةهذه الشهادة تعترب •
"يجواز سفر احملصول الزراعي للسوق العامل"
فيد يستومستدام هتدف إىل إنتاج زراعي آمن •

 مجيع يفواملستهلك التجزئة ر جاملزارع واتمنه
أحناء العامل



GLOBAL G.A.Pالتزام املزرعة بتحقيق متطلبات مواصفة •
:أجزاء3واملكونة من 

 All farm Baseاجلزء اخلاص ابملزرعة –
Crops Baseابحملاصيل اخلاص اجلزء –
Fruit and Vegetablesابخلضار والفواكه اخلاص اجلزء –
ديرية صحة مجيع البياانت و املعلومات اليت تقدمها املزرعة مل•

شهادات املطابقة
ية للقيام التزام املزرعة بتقدمي مجيع التسهيالت الالزمة للمدير •

بة منها يف إبجراءات منح الشهادة و تزويدها بكافة املعلومات املطلو 
أي وقت

والتكاليفالتزام املزرعة بدفع مجيع األجور •



إجراءات الحصول على شهادة الممارسات 

الزراعية الجيدة



تقديـم 
الطلب

توقيـــع 
العقـــد

التقييـــم على 
املزرعـــــــة

دفـــــــع 
الرسوم



قدم للمؤسسة يف احلصول على الشهادة التغب تر يتالملزرعةاعلى -1
.هلذا الغرضديريةاملتهأعد، وذلك بتعبئة النموذج الذي بطلب رمسي

لى البدء إبجراءات احلصول ععلى املديريةيف حال موافقة -٢
.الشهادة،  تستطيع املزرعة البدء إبجراءات توقيع العقد

CTqf-094-01Application for GLOBAL GAP Certification- amended.pdf


:االختيارات هذه جيب حتديد أحد 

Optionاألولاالختيار❖ علىولللحصيتقدممبفردهمنِتج:1
.شهادة

Optionالثايناالختيار❖ ولللحصتتقدممنتجنيجمموعة:2
.شهادةعلى

GLOBAL G.A.Pاالختيارات ضمن



:جيب حتديد أحد هذه اخليارات

.يف املزرعةوجود حمطة للتعبئة والتغليف ▪
.يف مكان منفصل عن املزرعةوجود حمطة للتعبئة والتغليف ▪
.حمطة للتعبئة والتغليفعدم وجود ▪
لتعبئة وتغليف املنتجمع مزرعة أخرى التعاقد▪

والتغليفالتعبئة محطة 



.دالعقبدفع البدالت اخلاصة ابحلصول على تقوم املزرعة -١
.ق ذات العالقةمع الواثئالعقدنسخة من تقوم املديرية بتسليم املزرعة -٢
ة واليت مت تسليمها العقد وجمموعة الواثئق املطلوببتوقيع املزرعة تلتزم -٣

.مع العقد
مها وإعالم املزرعة من مجيع الواثئق اليت مت تسليابلتأكد املديرية تقوم -4

.منح الشهادة يف حال استكماهلاابلبدء إبجراءات 

CTqf-094-02 Contract between CT and ProducerProducer group.pdf


ادة وذلك حسب اجراء التقييم الفين للمنتج املسجل للحصول على الشهيتم -1
GLOBALG.A.Pمتطلبات مواصفة املمارسات الزراعية اجليدة  

ملنتجني املسجلني يتم اجراء التقييم الفين وتقييم واثئق نظام اجلودة جملموعة ا-2
للحصول على الشهادة حسب متطلبات مواصفة املمارسات الزراعية اجليدة 

GLOBALG.A.P
غالقها، يتم االتفاق مع املزرعة على فرتة إلحاالت عدم مطابقةإذا وجدت -3
جلودة مطابقة لبنود أو تقييم نظام ا/أن نتائج التقييم الفين وللمديرية تبني إذا -4

من % Major must ،95من % 100مت حتقيق )متطلبات املواصفة 
Applicable minor mustار مبنح يتم اختاذ القر ، (، ال يوجد حد أدىن لـلتوصيات

.املزرعة الشهادة

CTqf-091-06 NCR.doc


يار خمترب معتمد جيب اختاملواصفة، التأكد من مطابقة املنتج ملتطلبات لغاايت 
للمخترب من تقييــــم أو إجراء ،  ISO17025وفق إجراءات املواصفة الدولية 

.دإذا مل يتوفر خمترب معتماملديرية وحسب إجراءاهتا الداخلية، قبل 



ضح يف لوائح ما هو مو تلتزم املزرعة بدفع األجور اخلاصة ابجللوابل جاب وحسب 
املوقع االلكرتويناألسعار املبينة على 

www.GLOBALGAP.org

http://www.globalgap.org/


.أردين بدل احلصول على نسخة من العقددينار ( 25)▪
متلك دينار أردين مقابل تكاليف منح الشهادة للمزارع اليت ال( 300)▪

من اخليار األول مشغاًل للتجهيز والتعبئة واملتقدمة للحصول على الشهادة ض
Option 1  جمالولكل.

لك أو دينار أردين مقابل تكاليف منح الشهادة للمزارع اليت مت( 350)▪
لشهادة ضمن اخليار تعتمد مشغاًل للتجهيز والتعبئة واملتقدمة للحصول على ا

.جمالولكل  Option 1األول 



حصول على دينار أردين مقابل تكاليف منح الشهادة جملموعة املزارع املتقدمة لل( 500)▪
.  Option 2الثاينالشهادة ضمن اخليار 

.للمزرعة وذلك عن كل يوم عملأو املفتش دينار أردين بدل أجور املقيم ( 100)▪
.دينار أردين بدل أجور مقيم التقارير لغاية منح الشهادة( 50)▪
بدفع مبلغ وم املزرعة تقبتنفيذ عمليات التفتيش املفاجئ للمزرعة، املديرية حال قيام يف ▪

.املفتش عن كل يوم عمل/ دينار أردين أجورًا للمدقق( 100)
.دينار أردين عن كل نسخة إضافية من الشهادة( 20)بدفع مبلغ تقوم املزرعة ▪



شهادة املمارسات الزراعية اجليدة الرتخيص ابستعمال نح املزرعة مت▪
GLOBALG.A.P  سارية املفعول ملدة سنة واحدة من اتريخ إصدار وتكون

كون الشهادة الشهادة ، وذلك بعد تسديدها لكافة األجور املرتتبة على عملية املنح وت
.قابلة للتجديد سنواي

.شهادةاليت مت منحها الاملزرعة القيام ابلتفتيش املفاجئ على حيق للمديرية ▪
شهادة املمارسات الزراعية اجليدة ابستعمال املرخص له حيق للمزرعة ▪

GLOBALG.A.P  ال حيق الشعار يف املراسالت اخلاصة ابلعمل فقط و استخدام
و أبي شكل هلا استخدام الشعار على املنتج احلاصل على الشهادة أو عند نقطة البيع أ

لشعار قواعد استعمال ايكون على متاس مباشر مع املستهلكني كما هو موضح يف 
.GLOBALG.A.Pوالعالمة التجارية لـ 

CT-094 GLOBALGAP certification/Globalgap certificate- amended.pdf
CTQP-094-App A Rules for use of GLOBAL GAP Trade Mark and Logo.pdf


ريــة الواثئــق سابختاذ كافة التدابري واالحتياطات الالزمة لضمان تقوم املديرية 
املعتمدة من " إجراءات محاية السرية"إىل تقدمها املزرعة استناداً واملعلومات اليت 

.املديريةقبل 



لإلجراءات حيق للمزرعة تقدمي شكوى للمديرية ويتم التعامل معها وفقاً ❖
الداخلية للمديرية

يوماً من اختاذ القرار14التظلم للمديرية بشأن قراراهتا خالل حيق للمزرعة ❖
قوم إبصدار يتم تشكيل جلنة التظلم ألغراض دراسة موضوع التظلم حيث ت❖

القرار خالل مدة أقصاها شهر ويعترب قرار اللجنة هنائياً 



شكراً لحسن استماعكم


