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"شركاء في المسؤولية و لسنا شركاء في 

 األرباح"

 كلمة المدير العام

نظرا لما يتمتع بة الغذذاء والذدواء مذن يهميذة كبيذرة للمذواطن 
األردنذذي الذذذف ينفذذق ثلذذث دخلذذ  عليهمذذا ، فذذي ظذذل ازديذذاد مسذذتوردات 

مليذار دوالر و مذن الذدواء  1االردن من الغذاء و التي بلغذت اكثذر مذن 
و المستلزمات الطبية ما يقارب المليار،  تهدف المؤسسذة الذى اذمان 

وصذذالحيت  لالسذذتهالب البشذذرف وفعاليذذة وجذذودة  سذذالمة وجذذودة الغذذذاء
ومأمونيذذة الذذدواء والمذذواد ذات العالقذذة حيذذث تقذذوم المؤسسذذة بالرقابذذة 
على الغذاء والدواء في المملكذة باعتمذاد يسذس ومعذايير رقابيذة حديثذة 

األسذس والقواعذد الفنيذة سواء على الغذذاء المسذتورد منذذ دخولذ  لذمردن مذن المعذابر الجمركيذة للتأكذد مذن مطابقتذ  للمعذايير و 
وعمل الفحوصات المخبرية الالزمة لة. والرقابة على الغذاء المصنع محليا من حيث الرقابة الشذاملة علذى سلسذلة الغذذاء مذن 
مرحلة المذادة الخذام وحتذى وصذولها الذى المسذتهلب حسذب نظذام تصذنيف مبنذي علذى درجذة الخطذورة الصذحية بمذا يعذزز الثقذة 

تالي تعزيز االسذتثمار فذي هذذة القطاعذات وكذذلب  جذراء دراسذات وبذرامج الرصذد وتحليذل المخذاطر الخاصذة بالمنتج االردني وبال
باألغذية ومكوناتها كمتبقيات المبيدات والمعادن الثقيلذة والملوثذات الجرثوميذة والكيميا يذة ممذا يزيذد ثقذة المسذتورد والمسذتهلب 

بة الذاتية وتوعية المستهلب خاصذة فذي ظذل غيذاب دور االجهذزة الرقابيذة فذي وتعزيز مفهوم الرقابة المتكامل بتطبيق مبدي الرقا
 الدول المجاورة نظرا للظروف االقليمية التي تمر بها تلب الدول. 

 
)مثذل االجهذزة والمسذتلزمات الطبيذة ومذواد التجميذل      كما تقذوم المؤسسذة بالرقابذة علذى الذدواء والمذواد ذات العالقذة

في كافة مراحلها من مرحلة  جازة المصانع الدوا ية وتصنيع الدواء )سذواء للمصذانع المحليذة يو الخارجيذة  وتسذجيل  وتسذعير  
تطويرهذذا وفحصذذ  مخبريذذال والتفتذذيش عليذذ  فذذي المؤسسذذة الصذذيدالنية حسذذب معذذايير ويسذذس عالميذذة والتذذي تقذذوم المؤسسذذة ب

باسذذتمرار لتتذذوا م مذذع المسذذتجدات العالميذذة و تقذذوم بتوعيذذة المذذواطن باالسذذتخدام الرشذذيد واامذذن للذذدواء كمذذا تعنذذى المؤسسذذة 
بمتابعة الدراسات الدوا ية التي تجرف على االنسان ومراقبتها في كافة مراحلها ومن خالل لجنة الدراسات الدوا ية المشكلة من 

 مما لة اثر في امان صحة المواطن ورفد االقتصاد االردني . مختصين ذوف خبرة عالية
 
على المؤسسات الغذا ية والتي تذم  طالقهذا  رقابةحمالت التهجت المؤسسة نهجا اقتاى  يالء  ن 1102وفي عام  

ود في رماذان اإلهتمذام الكبيذر وذلذب كأحذد األسذس لاذمان غذذاء امذن و دواء فعذال ومذأمون للمذواطن ،قامذت المؤسسذة بجهذ
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مااعفة في هذا المجال والذف يدى  لى  تخاذ  جراءات صذارمة فذي حذق المخذالفين. وباعتبذار المذواطن هذو الشذريب الر يسذي 
للمؤسسة فقد يطلقت حملة )يطلب حقب  والتي ركزت على توعية المواطن باألمور التي يجذب ين ياذطلع عليهذا عنذد حصذول  

عتبذار  على الدواء يو الغذاء من  حدى هذذ  المؤسسذات ممذا يدى الذى مذرور موسذم الصذيف وموسذم عذين المؤسسذة عليهذا  وا 
 .األعياد بدون يف حاالت تسمم جماعية

 
وتحقيقذذال لرؤيذذة المؤسسذذة فذذي التميذذز فقذذد قامذذت بواذذع وتطذذوير عذذدد مذذن التشذذريعات الناظمذذة للرقابذذة علذذى الغذذذاء 

لمختبراتهذذا حيذث حصذلت مختبذذرات الغذذاء علذى شذذهادة والذدواء باالاذافة الذى سذذعيها للحصذول علذى شذذهادات الجذود  والتميذز 
ومختبر الدواء في المراحل النها ية للحصول عليهذا والحصذول علذى جذا زة الملذب عبذدان الثذاني للتميذز حيذث  07111األيزو 

نظمذة حصلت المؤسسة علذى الجذا زة لذدورتين متتذاليتين كمذا وقذد يعتمذدت المؤسسذة  كجهذة تدريبيذة لذدول االقلذيم مذن قبذل م
 الصحة العالمية حيث يتم تدريب وفود من دول االقليم بأمور الرقابة على الغذاء والدواء.

 
وقذد يولذت المؤسسذذة االهميذة الكبذذرى لرفذع وعذي مقذذدمي الخدمذة ومتلقيهذذا ، فقذد قامذت المؤسسذذة بتذدريب متذذداولي 

المرشذد العالجذي الذوطني الذذف يذوفر المعلومذات الغذاء في المؤسسات الغذا ية على االستخدام السليم للغذاء، وقامت باصدار 
 العلميذذة الدوا يذذة لمقذذدمي الخدمذذة فذذي القطاعذذات الصذذحية وبذذث رسذذا ل تثقيفيذذة للمذذواطنين باالسذذتخدام اامذذن للغذذذاء والذذدواء

 .بصفتهم شركاء بالمسؤولية
 

يفاذل المعذايير واألسذس  وتحقيقا للهدف االستراتيجي للمؤسسة والمتمثل في تطوير ااداء المؤسسي بما يتفق مذع
العالمية  فقد قامت بتدريب كوادرها الفنية وارسال بعاهم في بعثات ومشاركتهم في المذؤتمرات والنذدوات داخذل االردن وخارجذة 
واستقطاب كفاءات فنية للمؤسسة لتحسين نوعية الخدمة و لرفع مستوى الرقابة على الغذاء والدواء  تقوم المؤسسذة بمواكبذة 

العلمية والعالمية من خالل الشراكات علذى المسذتوى االقليمذي والذدولي التذي تسذهم فذي تبذادل المعرفذة لالطذال  علذى التطورات 
) هي ذة الغذذاء والذدواء األمريكيذة   FDAتجاربهم ومذا يسذتجد مذن امذور متعلقذة بسذالمة الغذذاء والذدواء وتبذادل المعرفذ  مثذل 

، االتحذاد االوروبذي، الشذراكة مذع مركذز FAOوالزراعذة الدوليذة   ة االغذيذة)هي ة دستور االدوية االمريكي  ، )منظم USPو
UPPSALA  لرصذذد ااثذذار الجانبيذذة للذذدواء عالميذذال  والشذذراكة مذذعWHO  ،منظمذذة الصذذحة العالميذذة فذذي مجذذال التذذدريب

الهي ة االوروبية الطبية وهي ة الدواء والغذاء السعودية  EMEAوالشراكة مع الذ  USAIDوالوكالة االمريكية لإلنماء الدولي 
، Infosanوالهي ذذذات االقليميذذذة والدوليذذذة االخذذذرى، والمشذذذاركة فذذذي شذذذبكات  المعلومذذذات الدوليذذذة الخاصذذذة بالغذذذذاء مثذذذل الذذذذ 

Infosan Emergency،Pulse net  ،RASSEF  ،BTSF-EU . 
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تذوفير التجهيذزات واألنظمذة االلكترونيذة وقواعذد البيانذات للذدواء  وقد قامت المؤسسة برفع جاهزيتها االلكترونية مذن
والغذذذاء والمذذوارد البشذذرية والمحاسذذبة وتقذذديم خذذدمات الكترونيذذة لمتلقذذي الخدمذذة  لتبسذذيط االجذذراءات لهذذم وزيذذاد  المعرفذذة فذذي 

 المعلومات والتي من شأنها زياد  راا متلقي الخدمة.

 
ؤسسذذة فذذي هذذذا التقريذذر كمذذا و اود ختامذذا ان اشذذكر جميذذع مذذوظفي المؤسسذذة واتذذرب لكذذم االطذذال  علذذى انجذذازات الم

لسذذيعيهم الذذدؤوب فذذي تحقيذذق اهذذداف المؤسسذذة والتذذي تسذذاهم فذذي تحقيذذق االهذذداف الوطنيذذة لبقذذاء االردن  مذذن فذذي ظذذل الرايذذة 
 الهاشمية بقياد  صاحب الجاللة الملب عبدان الثاني ابن الحسين المعظم حفظ  ان.

 المدير العام                                                                              

 الدكتور هايل محمد عبيدات                                                                       
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 لمحة تاريخية عن المؤسسة العامة للغذاء

 والدواء

الصحي في األردن بنمو  السريع ومواكبت  للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، والمؤسسة العامة للغذاء يتميز النظام     
كمرجعية وطنية وحيدة يهدافها الر يسية امان  1112والدواء هي جزء من هذ  المعادلة. وقد ينش ت المؤسسة في العام 
مراحل تداول ، وامان سالمة الدواء وجودت  وفعاليت   سالمة الغذاء ونوعيت  وصالحيت  لالستهالب البشرف في جميع

باإلاافة  لى تنظيم تداول واستعمال العديد من السلع والمستهلكات واألجهزة الطبية.تبعا لذلب يقع على عاتق المؤسسة 
علقة بالغذاء مسؤولية وطنية تتمثل في مراعاة مصلحة المواطن كون ما يعادل ثلث دخل  في األردن ينفق على المسا ل المت

والدواء، عالوة على مواكبة المؤسسة لاللتزامات المترتبة على األردن نتيجة النامام   لى منظمة التجارة العالمية وارتباط  
الداخلية والخارجية يملت على المؤسسة ومنذ بداية  تباتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية. كل هذ  االلتزاما

 ين تسير في مسار ل  استراتيجيات وطنية وخطط عمل مستنيرة بمؤشرات يمكن قياسها. نشا ها 

 والدواءلمحةعامةعن المؤسسةالعامة للغذاء

وتم اقرار القانون الدا م للمؤسسة رقم  1112  لسنة 20نشأت المؤسسة العامة للغذاء و الدواء بقانون مؤقت رقم )    
دارف ولها  بهذ  الصفة القيام بجميع التصرفات  حيث تتمتع بشخصية  1111  عام 10) اعتبارية ذات استقالل مالي وا 

القانونية الالزمة لتحقيق يهدافها بما في ذلب تملب األموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول الهبات والمنح 
 بها المحامي العام المدني .والوصايا ولها ان تنيب عنها في االجراءات القانونية والقاا ية المتعلقة 

 مجلس اإلدارة 

 : يكون للمؤسسة مجلس ادارة بر اسة الوزير وعاوية كل من :  1المادة 

 المدير العام  نا با للر يس - ي

 . يمين عام وزارة الصحة - ب

 وزارة الزراعة .يمين عام  - ت

 مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس . - ث
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 في المؤسسة . الغذاء مدير مديرية - ج

 في المؤسسة . الدواء مدير مديرية - ح

يربعة من ذوف الخبرة واالختصاص في مجالي الغذاء والدواء يتم تعيينهم بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة  - خ
 واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير يف منهم بتعيين بديل للمدة المتبقية من عاويت  .سنتين قابلة للتجديد لمرة 

 اإلدارة مهام وصالحيات مجلس

قراروالدواء والرقابة عليهما و  واع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء - ي  الخطط والبرامج الالزمة لذلب ومتابعة ا 

 .تنفيذها

هداف المؤسسة وتفويض يالمؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق  برام االتفاقيات مع الموافقة على  - ب
 .بالتوقيع عليها الر يس يو نا ب 

التوصيات وغيرها من الوثا ق الصادرة عن دول يخرى وعن منظمات عربية  يو األدلةاعتماد القواعد الفنية يو  - ت
 .قليمية ودوليةا  و 

 .مؤسسة قرار الهيكل التنظيمي لل - ث

جراء الدراسات والبحوث الالزمة لعمل المؤسسة  قرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها - ج  .وا 

 . ورفع  لمجلس الوزراء  قرار مشرو  الموازنة السنوية للمؤسسة - ح

 والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية ورفعها ؤسسةالم  قرار التقرير السنوف عن يعمال - خ

 .الوزراء لى مجلس 

 .المؤسسة المراجعة الدورية إلنجازات - د

على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها  اتتطلبها يعمال المؤسسة بناء تشكيذذذل يف لجان متخصصة - ذ
 .قرار تشكيلها بمقتاى

 .والدولية لدعم المؤسسة السعي اليجاد الوسا ل المحلية - ر

 .العليا انالغذاء والدواء المرفوعة من اللجللرقابة على   قرار التعليمات والشروط الالزمة - ز

 .بعمل المؤسسة  عداد مشروعات التشريعات ذات العالقة - س
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العامة للغذاء  استراتيجة المؤسسة

 (1122-1122لألعوام ) والدواء
 

مواكبذذة للتطذذور االجتمذذاعي واالقتصذذادف فذذي المملكذذة االردنيذذة الهاشذذمية والزيذذادة الماذذطردة فذذي الذذوعي بأهميذذة تطذذوير      
 المتزايذذدة علذذى هذذذ  الخذذدمات ، وخاصذذة خذذدمات الطذذب الوقذذا ي بمذذا فيهذذا سذذالمة وجذذودة، الخذذدمات الصذذحية لتلبذذي الحاجذذة

ثذار كونها من يهم عناصر منع وصول المذرض لالنسذان والحذد مذن  نتشذار  ومنذع اا  وصالحية الغذاء وفعالية وجودة الدواء
كمرجعيذة وطنيذة  1112والذدواء فذي عذام  السلبية التي قد تؤثر على صحة المواطن، فقذد تأسسذت المؤسسذة العامذة للغذذاء 

وحيدة لامان سالمة وجودة الغذاء وصالحيت  لالستهالب البشرف في جميذع مراحذل تداولذ ، واذمان سذالمة وجذودة وفعاليذة 
ستعمال المستلزمات واالجهزة الطبية والمواد ذات العالقة.  الدواء باالاافة الى تنظيم تداول وا 

بمعاهذذدات تجذذارة حذذرة مذذع دول يخذذرى فذذلن المؤسسذذة العامذذة   منظمذذة التجذذارة العالميذذة وااللتذذزامنتيجذذة إلناذذمام االردن لو     
والدواء عملت وامن االمكانات على الحد من انتشار ظاهرة التزوير والتهريب ومراقبة التسذوق االلكترونذي والتوعيذة   للغذاء

واطن ليكذون الشذريب الفعذال للمؤسسذة فذي الرقابذة علذى ورفذع مسذتوى وعذي المذ  والدواء  للغذاء  منفي مواو  التداول اا
 الغذاء والدواء.

والخارجية على المؤسسة ين تعمل على رفذع كفذاءة وفاعليذة النشذاطات الرقابيذة وتنسذيق  وقد يملت االلتزامات الداخلية      
سذاليب حديثذة  وتطذوير مفذاهيم و   ابذةسذس العلميذة الجذراءات الرقالعمل الرقابي دون ازدواجية او ثغرات واعتمذاد القواعذد واأل

للرقابة، مما حدى بالمؤسسة ومنذ  نشا ها على تسيير العمل وفقا إلستراتيجيات وطنية وخطط عمل مستنيرة بمؤشرات يمكذن 
 قياسها.

 –1111)بواذذذع الخطذذذة االسذذذتراتيجية للمؤسسذذذة لالعذذذوام  1111باشذذذرت المؤسسذذذة العامذذذة للغذذذذاء والذذذدواء فذذذي عذذذام     
إلعذذداد وقذذد تذذم مراجعتهذذا وتقييمهذذا   1101-1100)بواذذع خطذذة اسذذتراتيجية ثانيذذة لمعذذوام   م قامذذت المؤسسذذةثذذ  1101

  تتناسب مع التغيرات التي حصلت في المجتمع األردني 1101-1102) خطة استراتيجية شاملة وداعمة للمؤسسة لمعوام
وعلذى كافذة المسذتويات وبمذا ياذمن اسذتغالل   ؤسسذةبحيذث تذوفر مرجعيذة وااذحة ودقيقذة تعمذل علذى توجيذ  الموالمنطقة، 

 . الموارد المتاحة بأعلى كفاءة وفاعلية

والمذوظفين مذا   قسذامورؤساء األ شملت مراحل  عداد الخطة االستراتيجية بعد ين تم تكريس ثقافة التخطيط لدى المدراء     
 يلي:

  1111تقيذذيم الخطذذة االسذذتراتيجية لمعذذوام السذذابقة )المرحلذذة األولذذى )تقيذذيم الخطذذة االسذذتراتيجية السذذابقة : تذذم -
 جديدة  ومن خالل:ستراتيجية العداد الخطة اإل  واعتبارها كمدخل إل1101
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  مذوظفين عذدد مذن قسذام و ورؤسذاء األ الثانية )التخطيط : قام فريق التخطيط االستراتيجي بمشذاركة المذدراء المرحلة
وف العالقذذة لواذذع الرؤيذذة والرسذذالة والقذذيم الجوهريذذة واألهذذداف الوطنيذذة ويخذذذ ريف الشذذركاء ذ ةمذذن الذذدوا ر المختلفذذ

 .داء الخاصة واألهداف االستراتيجية ووالنتا ج ومؤشرات اا

 مرحلة الثالثة )التنفيذ :  عتمذاد الخطذة االسذتراتيجية واقرارهذا وتعميمهذا علذى المذوظفين والشذركاء وطباعذة لوحذات ال
المذذوظفين كمذذا عملذذت المؤسسذذة علذذى واذذع الخطذذط  لذذدى  قذذيم لترسذذيم المفذذاهيموالرسذذالة وال ةوبرشذذورات بالرؤيذذ

لكذل مديريذة  1101-1100هداف التشغيلية لتحقيق يهداف المؤسسة االستراتيجية والوطنية لمعذوام التنفيذية واأل
 وقسم.

 ( 1100مراجعذذة وتقيذذيم الخطذذة اإلسذذتراتيجية عذذن األعذذوام )ليذذة التقيذذيم  :  المرحلذذة الرابعذذة )المراجعذذة و التقيذذيم-
  تتناسذب مذع التغيذرات المحيطذة فذي المجتمذع 1101-1102  والخروج بخطة  ستراتيجية معدلة لمعذوام )1101

 األردني والمنطقة العالمية 

لقد تم واع الخطوط العرياة لمساعدة  المؤسسة العامة للغذاء والذدواء للوصذول  لذى األهذداف الوطنيذة. ومذن يجذل         
عتماد مبدي المشاركة في هذا العمل وذلب مذن خذالل  شذراب  الخروج بأهم النتا ج الخاصة بالخطة اإلستراتيجية كان ال بد من 

 .ركاء من خارج المؤسسة موظفي المؤسسة باإلاافة  لى المستفيدين والش
 

 الرؤية
 .بما يعزز الصحة العامة وثقة المستهلب  والمواد ذات العالقةلتميز اقليميا وعالميا كجهة را دة في مجال الغذاء والدواء ا

 لرسالةا
من خالل  امان سالمة وجودة الغذاء وصالحيت  لالستهالب البشرف وفاعلية وجودة ومأمونية الدواء والمواد ذات العالقة"  

تطبيق ينظمة رقابية مبنية على األسس العلمية والمعايير العالمية وتعزيز التعاون مع الشركاء وزيادة وعي المواطن 
 ."بالتداول السليم للغذاء والدواء

 القيم المؤسسية

 
 المبادرة              العمل بروح الفريق        الشفافية           التميز     

  االبدااالبتكار و                   الوالء واالنتماء      العدالة          
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 واالستراتيجيةاألهداف الوطنية 

 للمؤسسة

 األهداف االستراتيجية األهداف الوطنية

ين يتمتع األردنيون بمستوى صحي ال ق على مختلف  .0
 األصعدة

 
 تطوير االقتصاد األردني ليكون مزدهرا ومنفتحا على .1

 األسواق االقليمية والعالمية

تطوير االداء المؤسسي بما يتفق مع يفال المعايير  .0

 واالسس العالمية

لى تعزيز دور المؤسسة كجهة مرجعية في الرقابة ع .1
 الغذاء والدواء وطنيا واقليمي

 المساهمة في تحقيق األمن الغذا ي والدوا ي .2

 االستخدام االمثل للموارد المتاحة  .1
 

 الشركاء

 المواطن األردني .0

المؤسسات الصيدالنية، الطبية، والطبية  .1
 المساندة.

 المصانع، المصدرين، والمستوردين. .2

 القطا  الصحي العام والخاص. .1

المؤسسات الحكومية وشب  الحكومية  .1
 والمؤسسات غير الحكومية.

 المنظمات الصحية العالمية. .1

المؤسسات األكاديمية المحلية، اإلقليمية،  .7
 والدولية.
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 الباب الثالث
 الخدمات التي تقدمها 

المؤسسة العامة للغذاء 

 والدواء
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الخدمات التي تقدمها المؤسسة 

 العامة للغذاء والدواء

 متلقي الخدمة المستفيدون الخدمات الر يسية الرقم

 مصانع األغذية ة الغذا ية الجديدةالمشاريع الصناعي ة قام  جازة 0

 مصنعي األغذية ومستوردف مواد التعب ة والتغليف  جازة مواد التعب ة والتغليف المالمسة لسطح المواد الغذا ية 1

 مستوردف االغذية استيراد وتداول مااف غذا ي ومطهرات ومعقمات  جازة 2

1 

 تداول الشاورما ) اعداد وتجهيز وبيع   طلبات  جازة

 طلبات ترخيص المطابم المركزية

طلبات الحصول على تصريح صحي لفرم اللحوم وتقطيع 
 الدواجن

مطاعم الشاورما، المطابم المركزية، مراكز التسوق 
 الكبرى)الموالت 

 ة والمكمالت الغذا يةمستوردف األغذية الخاص استيراد األغذية الخاصة والمكمالت الغذا ية  جازة 1

 متداولي األغذية الخاصة والمكمالت الغذا ية تداول األغذية الخاصة والمكمالت الغذا ية من انتاج محلي  جازة 1

 الرقاب  والتفتيش على الغذاء المتداول 7
المستهلكين، يصحاب المحال التجارية، مستودعات 

 التخزين، موزعي األغذية

 مستوردف األغذية، شركات التخليص المستوردة جازة تداول األغذية  1

 مصانع األغذية المصدرة  صدار الشهادات الصحية للمصانع المرخصة 2

 مصدرف األغذية  صدار الشهادات الصحية للمنتجات الغذا ية المعدة للتصدير 01

00 

  جراء الفحوص المخبرية :

 األغذية المستوردة

 لغايات الترخيص والتصديراألغذية المنتجة في مصانع محلية 

 

 مستوردف األغذية

 مصانع األغذية
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 متلقي الخدمة المستفيدون الخدمات الر يسية الرقم

 األغذية المتداولة محليا

 عينات األغذية التي تتسبب في حاالت التسمم

 العينات التجريبي  لمتطلبات الترخيص الصحي

 كوادر الرقابة على الغذاء

 فرق رصد التسممات

 المؤسسات الغذا ية المستهدف 

 مستوردف ومصدرف ومنتجي األغذية ية في مجال الغذاءتقديم االستشارات الفن 01

02 
تسجيل األدوية ومستحارات الفيتامينات والمستحارات النباتية 

وحليب الراع في السوق المحلي )تسجيلها، تسعيرها، 
 استيرادها، الفحص المخبرف لها 

 مستودعات وشركات ومصانع األدوية

01 
المخدرة والمؤثرات العقلية  جازة استيراد وتصدير وتداول المواد 
 والسال ف الكيماوية والرقابة عليها.

مستودعات وشركات ومصانع األدوية والمستشفيات 
 ومختبرات األمن العام

01 
استالم وتقييم بروتوكوالت دراسات التكافؤ الحيوف وبروتوكوالت 
الدراسات الدوا ية وعراها على لجنة الدراسات الدوا ية للموافقة 

 عليها

مراكز اجراء الدراسات الدوا ية ،الجهات المرخصة الجراء 
الجانب السريرف ) مثل المستشفيات العامة والخاصة   

 ،شركات األدوية ،المختبرات التشخيصية.

01 
    اعتماد مواقع التصنيع لمدوية يو مواقع تصنيع ذات العالقة 

 يا) األدوية النباتية يغذية األطفال الراع   داخليا وخارج

 مصانع األدوية المحلية

شركات ومستودعات األدوية التي ترغب استيراد يدوية من 
 مصانع غير مسجلة في األردن .

07 

الرقابة والتفتيش على المصانع والصيدليات والمؤسسات التي 
 لها عالقة بصحة االنسان، محالت العطارة، مراكز البحث العلمي

 مصانع االدوية

 والخاصةالصيدليات العامة 

المؤسسات التي تتعامل مع المواد التي لها عالقة بصحة 
 االنسان

المؤسسات التي تتعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات 
 العقلية  والسال ف الكيماوية

توفير قاعدة بيانات والمتعلقة باألدوية المسجلة والمسعرة  01
 والمستوردة والمصدرة، تساعد على توجي  الصناعات المحلية

 مصانع األدوية األردنية



             
 

 20 
 

 متلقي الخدمة المستفيدون الخدمات الر يسية الرقم

 مستوردف األدوية لصناعة األدوية ووكالء الشركات األجنبية ) المستودعات  

 المؤسسات والشركات والمستودعات ذات العالقة السماح بلستيراد وتداول المستلزمات الطبية  02

11 
 جازة تداول المستلزمات الطبية ذات الشكل الصيدالني يو 

 المحتوية على دواء
 المؤسسات والشركات والمستودعات ذات العالقة

10 
 صدار شهادات حرية البيع للمستحارات التجميلية 

 والمستلزمات الطبية المنتجة محليا 
 المصانع المحلية

 المؤسسات والشركات والمستودعات ذات العالقة السماح بلستيراد مستحارات التجميل المجازة 11

12 
األولية للمستلزمات الطبية ومستحارات السماح بلستيراد المواد 

 التجميل
 المؤسسات والشركات والمستودعات ذات العالقة

 المواطن األردني توعية المواطنين بسالمة الغذاء واالستخدام الصحيح لمدوية 11

 مراجعي المؤسسة العامة للغذاء والدواء تلقي الشكاوى من متلقي الخدمة والعمل على حلها 11
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 الباب الرابع

التعاون مع الجهات 

 المحلية و الخارجية
 

  المنظمات العربية المؤسسات الرسمية و

المشاركة مع واإلقليمية والدولية 

 المؤسسة

  التي زارت المحلية والخارجية الوفود

  المؤسسة

  االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي

 وقعتها المؤسسة
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المنظمات المؤسسات الرسمية و 

 العربية واإلقليمية والدولية

 المشاركة مع المؤسسة

 وزارة الصحة العراقية .0

 وزارة الصحة الفلسطينية  .1

 وزارة الصحة المصرية  .2

 وزارة الصحة التونسية  .1

 وزرة الصحة الكردستانية .1

 مؤسسة المواصفات الفلسطينية  .1
  WHO عالميةمنظمة الصحة ال .7

 FDAهي ة الغذاء و الدواء االمريكي  .1

 SFDAهي ة الغذاء و الدواء السعودف  .2
  GIZ  األلمانية تعاون الدوليوكالة ال .01
   EU االتحاد األوروبي .00

  USAIDالوكالة االمريكية لالنماء الدولي    .01

وكالة االنماء والتعاون الدولي اليابانية    .02
JAICA 

 INCB فينا الهي ة الدولية لمراقبة المخدرات /  .01

االنذار المبكر بمخاطر الغذاء / االتحاد   .01
  RASFاالوروبي 

االنذار المبكر بمخاطر الغذاء / منظمة الصحة   .01
 INFOSANالعالمية 

 USP  هي ة دستور الدواء االمريكي  .07

المركز العالمي لرصد االثار الجانبية لمدوية /   .01
 UMCمنظمة الصحة العالمية 

 BNFالمرشد العالجي الوطني البريطاني   .02

 DIAمنظمة المعلومات الدوا ية   .11

 EMAوكالة األدوية االروبية   .10
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 الوفود التي زارت المؤسسة

 

 وفود الخارجيةال 

لغذاء للمؤسسة العامة ل وفد كردستانيزيارة 

   والدواء

للغذاء والدواء الدكتور هايل  مدير عام المؤسسة العامة استقبل  
الدكتور  العراق–عبيدات وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان 

المملكة على ريس وفد كردستاني  زارريكوت حم  رشيد كريم والذف 
مجموعة من ممثلي القطا  الصحي في اقليم  ام  رفيع المستوى

 األطال  على عدد من الصروح الطبية والمؤسسات كردستان. بهدف
العامة للغذاء والدواء كونها  الصحية األردنية ، وعلى ريسها المؤسسة

تجربتها وام  من ةمؤسسة را دة على مستوى المنطق  ولمستفاد
الجودة في مديرية الرقابة على الدواء في كردستان  الوفد الزا ر فريق صيدالني مكون من مدير المختبرات الدوا ية ومدير

 مديرية شؤون التغذية في وزارة الصحة الكردستانية . ثلين من،وفريق غذا ي مكون من مم
 

يزور المؤسسة للتباحث في مجال  سوداني وفد

 التعاون بين هيئة الدواء السودانية والمؤسسة 

 

والدواء الدكتور هايل عبيدات لدى استقبال  وفدا رسميا من جمهورية السودان  بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء    
يطر التعاون ما بين  والسموم ،وممثلين من قطا  الصناعات الدوا ية في السودان لالدويةالعام للمجلس القومي  األمين ام

http://jfda-apps01:3334/Download/news/976_450.JPG
http://jfda-apps01:3334/Download/news/1002_460.jpg
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ر يس الوفد ين المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعتبر  هي ة الدواء السودانية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء . ويواح
على  وتمتاز بكونها را دة ومميزة في مجال يعمال الرقابة على الغذاء والدواءالسودانية  ينموذجا يحتذى لدى الحكومة
تجرى في المؤسسة مرجعية معتمدة  حيث تعتبر جميع األجراءات والفحوصات المخبرية التي المستويين األقليمي والدولي،

 في السودان . 
 

لغذاء للمؤسسة العامة لوفد جامعي صيني زيارة 

 والدواء

 Three (China  جامعة من وفدا  المؤسسة زار

Gorges) الجامعة ر يس نا ب شينو وانغ البروفيسور بر اسة 
 األطال  بهدف الوفد زيارة تأتي . فيها الكليات عمداء من وعدد
 ، األردنية الصحية والمؤسسات الطبية الصروح من عدد على
 را دة سسةمؤ  كونها والدواء للغذاء العامة المؤسسة ريسها وعلى
 المهام على الصيني الجانب اطال  تم وقد المنطق . مستوى على
 سالمة مجال في را دة رقابية كجهة المؤسسة فيها تقوم التي

 .ككل المنطقة مستوى على والدواء الغذاء وجودة
 

 المدير التنفيذي لغرفة التجارة زيارة

 االمريكية االردنية

المدير التفيذف  00/1/1102بتاريم للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات في مكتب   استقبل مدير عام المؤسسة العامة    
لمنطقة الشرق االوسط وشمال  التجارة االمريكية االردنية السيد سمير منصور ومدير هي ة الغذاء والدواء االمريكية لغرفة

اهمية الدور الذف تقوم ب  المؤسسة وعلى اللقاء عن  اعرب السيد منصور خاللحيث افريقيا الدكتورة ليلى بطارسة. 
والواليات  المؤسسة وغرفة التجارة االمريكية االردنية وذلب لتعزيز التبادل التجارف بين االردن ارورة الشراكة الحقيقية بين

سس اهتمام المؤسسة الدا م لتطوير كوادرها ومراجعة اال على يكد مدير عام المؤسسةالمتحدة االمريكية. من جانب  
 .الوطني  والدواء لمواكبة اخر المستجدات العلمية والعالمية مما يسهم في دفع عجلة االقتصاد والتعليمات المتعلقة بالغذاء
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مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق  رئيس زيارة

 االنسان

ر يس مركز الجسر العربي للتنمية  الدكتور امجد شموطزار 
المؤسسة وحقوق االنسان ونا بت  الدكتورة  لطاف اجميل 

بالدور الرقابي  معن اعتزازه وااعرب حيث 00/1/2013بتاريم 
الغذاء سالمة الرقابة على  المتميز الذف تقوم ب  المؤسسة في

 وجودة وفعالية الدواء . واكد على المكانة التي باتت تحتلها

المؤسسة على المستوى المحلي واالقليمي مستمدة في عملها 
الملب عبدان الثاني بن  من توجيهات جاللة سيد البالد

ب  مع الحفاظ على انسياب غذاء ودواء امن ويليق  الحسين حفظ  ان بان صحة المواطن خط احمر ال يسمح بالمساس
ارورة ان يكون لمؤسسات المجتمع المدني   كتور  شموطوبين الدالبلد.  بصحة المواطن وكل من يتواجد في هذا

االنسان تعتبر من اهم حقوق  الواجب على  كون صحة االنسانية دور مكمل مع المؤسسة ونشر التوعية الصحية والمنظمات
 .االجميع المحافظة عليه

 

 الوفود المحلية 

 للمؤسسة وفد من طلبة جامعة البتراء زيارة 

 بتاريموالدواء  العامة للغذاءاستقبلت المؤسسة     
 قسم الكيمياء –عددا من طالب جامعة البتراء  1/1/1102

تحت اشراف الدكتور عبدالمنعم الطويق، وهدفت الزيارة الى 
الريادف في الرقابة على الغذاء  االطال  على دور المؤسسة

للمواطنين  و الدواء مما يسهم في توفير الغذاء السليم واامن
الى دور المؤسسة في رفع مستوى وعي  ، باالاافة

 . بسالمة غذا هم ودوا هم المواطنين بامور تتعلق
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  المؤسسة وفد من كوادر الدفاع المدني يزور

عددا  12/1/1102 بتاريموالدواء  ستقبلت المؤسسة العامة للغذاءا
الى االطال  على دور  من كوادر الدفا  المدني هدفت الزيارة

 في الرقابة على الغذاء و الدواء مما يسهم فيالمؤسسة الريادف 

توفير الغذاء السليم واامن للمواطنين، ااافة الى دور المؤسسة في 
 المواطنين بامور تتعلق بسالمة غذا هم ودوا هم .  رفع مستوى وعي

 

  وفد من منتسبي الدفاع المدني  زيارة

 وفدا 2/2/1102 بتاريم والدواء للغذاء العامة المؤسسة استقبلت  
 اصبحت التيو  الزيارة هذ  وتأتي المدني الدفا  منتسبي من من

 على الرقابة في الريادف المؤسسة دور على االطال  بهدف دورية
  .للمواطنين و من سليم غذاء انسياب في يسهم مما والدواء الغذاء
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي 

 وقعتها المؤسسة

توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مالكي مستودعات 

  االدوية
 

وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتاريم     
مذكرة تفاهم مع جمعية مالكي مستودعات  11/1/1102

االدوية بهدف تنظيم البيانات والمعلومات المتعلقة باستيراد 
االدوية لغاية برمجة وتطوير هذ  البيانات ليستفيد وتداول 

 .منها ذوف العالقة و االختصاص من اصحاب شركات االدوية
 
 

توقيع مذكرة تفاهم بين 

 المؤسسة ووزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان

 

مع وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان   11/01/1102عامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم بتاريم وقعت المؤسسة ال    
بهدف تحقيق اعلى مستوى ممكن من مامونية وسالمة االدوية والمستلزمات الطبية ومستحارات التجميل وامان سالمة 

ن خالل تعزيز التعاون في مختلف مجاالت الرفابة الغذاء وجودت  وصالحيت  لالستهالب البشرف في اسواق اقليم كردستان، م
 على الغذاء والدواء. 
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 الباب الخامس

 1123االنجازات لعام 

 

 نشاطات  المؤسسة
 

 

 المؤسسة  نشاطات 

 المتميزة المؤسسة  انجازات  

 والاادورات   والناادوات  اللقاااءات 

سة   وورش ها المؤس تى نظمت مل ال الع

 وشاركت في تنظيمها

  مشاااركة المؤسسااة فااي النشاااطات

 المجتمعية المحلية
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 .مكتب العقبةفي لقاء مع متلقي الخدمة  عقد

 

 والدواء للغذاء العامة المؤسسة ومكاتب فر لا انشطة امن 
 العقبة مكتب نظم المؤسسة عام مدير عطوفة لتوجيهات وتنفيذا
 المهندس استمع حيث الخدمة متلقي مع لقاء للمؤسسة التابع
 التخليص شركات وقاايا مشاكل اهم الى الفر  مدير طواها علي

 . المستورد للغذاء

 

 

   آمن شركاء لغذاءًا إطالق حملة مع

 لغذاء شركاء )معا حملة والدواء للغذاء العامة المؤسسة تاطلق    

 , متكررة علمية عمل ورشات امن المؤسسة تعقدها والتي  من 

 لتشمل قطاعات  بكافة الغذاء تداول مجال في العاملين الى والموجهة
 للمشاركة ثمرة هي الحملة هذ  ين حيث  ية،غذا مؤسسة 7111
 على للحصول المسؤولية تحمل في والخاص العام القطا  بين الفاعلة
 بن الثاني عبدان الملب جاللة البالد سيد توجيهات حسب امن غذاء

 تنفيذف هدف بنتت المؤسسة ان وبين ورعا . ان حفظ  الحسين

 تحقيق في يساهم والذف 2110 عامل %11 من اقل الى لتصل سنويا %01 بنسبة االغذية  تالفات تخفيض الى يهدف
  .الغذا ي االمن
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انشاء غرفة عمليات مشتركة للتنسيق لحمالت 

 شهر رمضانبالتفتيش 

 ابن الثاني عبدان الملب البالد سيد جاللة لرؤية تحقيقا  
 بين الجهود تاافر بارورة ورعا  ان حفظ  الحسين

 صحة بان لتوجيهات  وتنفيذا الواحد الوطن مؤسسات
 عام مدير بادر احمر خط غذا هم وسالمة المواطنين
 بالدعوة عبيدات هايل الدكتور والدواء للغذاء العامة المؤسسة

 على بالرقابة المعنية الرقابية للجهات تنسيقي اجتما  الى
 الحمالت تنظيم في والتكامل التعاون اجل من وذلب الغذاء

 .1102 لعام المبارب رماان شهر خالل الغذاء على للرقابة التفتيشية

 

بصحة األضاحي والتداول  تتعلقتوعوية اطالق حملة 

    السليم للحومها

 رفع على والدواء للغذاء العامة المؤسسة من حرصا    
 المدني المجتمع تجا  وواجبها المواطنين لدى الوعي مستوى

 الى تؤدف قد التي الممارسات ولمنع باألااحي يتعلق فيما
 المبارب األاحى عيد ييام خالل ملوثة يو فاسدة لحوم تداول

 هذ  لحوم لتداول السليمة بالممارسات المواطنين ولتعريف
 التسممات حدوث من الوقاية في يسهم مما األااحي،
 الذبا ح عبر تنتقل ان لممكنا من التي االمراض يو الغذا ية
 السليم والتداول األااحي "صحة بعنوان توعوية نشرة الغذاء على الرقابة مديرية في والتثقيف التوعية لجنة يصدرت

 ."للحومها
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والحد من  اطالق مشروع تحالف الشفافية الدوائية

 الثةفي مرحلته الث الفساد

 1/7/1102 بتاريم والدواء للغذاء العامة المؤسسة نفذت    
 المرحلة امن للدواء الرشيدة بالحاكمية الخاصة العمل ورشة
 للدواء الرشيد االدارة بأهمية الوعي نشر الى تهدف والتي الثالثة

 برنامج اطار في وتطبيقها مأسستها بارورة الشركاء وتوعية
المؤسسة الدكتور هايل وقال مدير عام ، ومتكامل ممنهج وطني

افتتاح اعمال الورشة باالنابة عن معالي وزير  عبيدات خالل
الفساد وسوء اإلدارة في  الصحة: يسعى هذا البرنامج للحد من

 .الشريكة في القطا  الصحي القطا  الدوا ي، عبر تعزيز الممارسات األخالقية بين الكوادر

اطالق مشروع تحالف الشفافية الدوائية في 

 الثانية  حلتهمر

 11/2/1102 بتاريم والدواء للغذاء العامة المؤسسة اطلقت   
 يهدف والذف الثانية مشرو  تحالف الشفافية الدوا ية في مرحلت 

 مصالح ومراعاة الدوا ية والرقابة الشفافية مبدي تعزيز  الى
 للف ات لمدوية العادل الوصول وامان الدواء توفير في المراى

 على سنوات اربع ومدت  المشرو  ويركز المنخفض. الدخل ذات
 البيانات ونشر وتحليل جمع على ب  المشاركة البلدان قدرة تعزيز

 األساسية األدوية وتوافر وسعر  الدواء بجودة المتعلقة
شراب للدواء الرشيد واالستخدام  عام بشكل الصحي بالملف المتعلقة العامة السياسات واع في المدني المجتمع منظمات وا 
 .خاص بشكل والدوا ي
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 عقد مؤتمر صحافي برعاية وزير الصحة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور عبداللطيف وريكات مؤتمر صحفي  عقد معالي وزير الصحة ر يس مجلس ادارة     
استعمال المنشطات في يندية اللياقة البدنية في مقر  حول سوء

بحاور عطوفة امين عام الوزارة و  1/1/1120 بتاريم الوزارة 
المؤسسة الدكتور  الدكتور ايف ان اللوزف وعطوفة مدير عام

 هايل عبيدات . حيث بين معالي  ان فرق التفتيش التابعة لمديرية

واء بديت بالرقابة على هذ  الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والد
 .النوادف

 

 اجتماع مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء

مع مستثمري قطاعي الصناعات الغذائية 

 والدوائية في المدن الصناعية

لقاءل جمع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات  نظمت شركة المدن الصناعية األردنية  
المسؤولين من  قطاعي الصناعات الغذا ية والدوا ية في المدن الصناعية التابعة للشركة وحار  عدد من ومستثمرف

مكتب تمثيلي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في  الجهتين وتمخض عن  اإلتفاق على توقيع مذكرة تفاهم يتم بموجبها فتح
لؤف سحويل مدير عام شركة المدن الصناعية األردنية ين قال الدكتور  عبد ان الثاني الصناعية. حيثالملب مدينة 

الوطنية في تحسين  للغذاء والدواء شكلت حلقة الوصل في جودة المنتج مع شركا ها في باقي المؤسسات المؤسسة العامة
 .مباشرةاطهما الوثيق مع المستهلب صناعتين إلرتب المعايير الصناعية للمنتجات الغذا ية والدوا ية بلعتبارهما يهم

 

 المؤسسة العامة للغذاء والدواء برنامجنفذت 

 عن الملوثات المحتملة في األغذية شامل للتحري

هايل عبيدات افتتح الدكتور محمد الخريشة مدير مديرية الرقابة على الغذاء  مندوبا عن مدير عام المؤسسة الدكتور    
مسببات التلوث المختلفة  من البرنامج الشامل للتحرف عن 1101ورشة عمل لعرض نتا ج العام  20/0/1102 بتاريم

األردنية ، حيث يأتي تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مديريات  التي يحتمل وجودها في األغذية المتداولة في األسواق
التخاذ  ايجاد نتا ج وحقا ق علمية وااحة لتكون يساسجميع المحافظات. ويهدف البرنامج الى  الصحة المختلفة في

 .القرارات والتشريعات بهدف تحسين يساليب الرقابة على الغذاء
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تعريفية بمديرية االجهزة الطبية  عقد ورشة

 الطبية والمستلزمات

التي تم استحداثها على  مديرية االجهزة والمستلزمات الطبية ومستحارات التجميل تحت رعاية مدير عام المؤسسة يقامت 
الطبية  ورشة تعريفية بمديرية األجهزة الهيكل التنظيمي

وقد  .10/01/1102والمستلزمات في فندق بريستول بتاريم 
حار الورشة العديد من ممثلي مستوردف ومنتجي االجهزة 

 ، التجميل باالاافة الى موظفي المديرية الطبية ومستحارات
المدير العام بالقاء كلمة يواح  ةوفي بداية الورشة قام عطوف

األجهزة  فيها األهداف الر يسية التي دعت الى انشاء مديرية
الطبية والمستلزمات ، والتي باتت ارورية في ظل تزايد معدل 

على العمل على  , األجهزة في األردن ، مما يلزم المؤسسة كجهة رقابية مسؤولة عن صحة وسالمة المواطن استيراد هذ 
 واألنظمة الرقابية العالمية .  أمونية استخدام هذ  األجهزة والمستلزمات وامن التعليماتامان م

 

ميالد جاللة الملك عبدهللا مناسبة ذكرى االحتفال ب

 . الحادي والخمسون الميمون الثاني بن الحسين

  يات بأسمى الموظفين كافة وبلسم بلسم  عبيدات محمد هايل الدكتور والدواء للغذاء العامة المؤسسة عام مدير تقدم      
 الحادف الميمون ميالد  ذكرى بمناسبة المعظم الحسين ابن الثاني عبدان الملب الجاللة صاحب حارة الى والتبريب التهن ة

 كماو  . واالستقرار واألمن للحرية وطنا األردن يبقى بأن متمنين ، قا دالو  وطنالب  االردنيين وفخر اعتزاز ويكد . والخمسون
 الوطنية الجهود بذل على ونؤكد لجاللت  والوالء العهد نجدد جميعهم األردنيين قلوب على السعيدة المناسبة بهذ  بأن  يشار

 ال الدوام على وسنبقى ، جاللت  بحكمة ويديرت باقتدار تحققت مهمة  صالحية بمنجزات الوطن ليزهو واالستثنا ية المخلصة
 .األمة لهذ  وذخرال  سندال  دمتم . وعقيدتهم وثوابتهم الهاشميين مبادئ عن نحيد وال نامساعي تكل وال عزا منا تلين
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 المؤسسة لقاء عطوفة المدير العام مع موظفي

 

 عبيدات على ين الشفافية والباب المفتوح هما من السياسات المتبعة من قبل األدارة يكد عطوفة المديرالعام الدكتورهايل    

جميع موظفي المؤسسة بغض النظر عن الدرجة للتعاطي مع 
المفتوح الذف عقد  عطوفت  مع  والموقع، جاء ذلب امن اللقاء

المدير العام في  وقال ،0/1/1102 بتاريمجميع موظفي المؤسسة 
مستهل اللقاء ين المؤسسة تتشرف بالترحيب بانامام كوكبة من 

كما نقل ن كوادرها من المعينين والمنتدبيالجدد الى  الموظفين
الجديد ر يس مجلس ادارة  عطوفت  تحيات معالي وزير الصحة

 المؤسسة وتحيات الوزير السابق لجميع العاملين في المؤسسة

 مؤكدا دعم الوزارة للمؤسسة وعلى مختلف الصعد.,
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 المتميزةانجازات المؤسسة 

 

الثاني  الملك عبدهللاحصول المؤسسةعلى جائزة

الحكومي والشفافية )جائزة ختم لتميز االداء

 التميز(

  
 الملب مركز جا زة منافسات امن البرونزية المرحلة -التميز ختم جا زة على والدواء للغذاء العامة المؤسسة حصلت     

  .1102 – 1101) السادسة الدورة – للدورة والشفافية الحكومي االداء لتميز الحسين بن الثاني عبدان

 

 اطالق برنامج التاجر الذهبي 

 الذهبي التاجر برنامج 10/1/1102 بتاريم المؤسسة تيطلق 
 الشحنات على التفتيش  جراءات وتبسيط تقليل  الى يهدف والذف

 السالمة لمتطلبات مطابقتها عدم احتمالية تكون التي المستوردة

 تحفيز الى باإلاافة الحدوث، نادرة الغذا ية للمواد والجودة
 وتعزيز المستوردة، منتجاتهم بمطابقة االستمرار على التجار
 . التجارىلد المؤسسة وقوانين بتعليمات االلتزام مفهوم
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افتتاح فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في 

 الشمال

بحاور وزير البي ة و الحياصات ر يس مجلس ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء  وزير الصحة الدكتور عليتحت رعاية  
افتتاح فر    12/1/1102تم بتاريم  طاهر الشخشير الدكتور

ومن خالل التوسع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الشمال 
  في مختلف االقاليم تسعى الى التسهيل على و فر البافتتاح 

جميع اطراف المعادلة في التعامل المباشر مع متطلبات العمل 
ات الصحية واجراء الفحوصات المخبرية في والتحقق من االشتراط

 ة الغذاء وسالمة  امان جودلمختبرات الفر  الى جانب سعيها 
 .لالستهالب البشرف وفعالية مأمونة للدواء

 حفل تكريم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

 السيد بتكريم  والدواء للغذاء العامة المؤسسة عام مدير قام     
 عن المثالي الموظف جا زة على حصول  بمناسبة الحوراني الفي
 وتقدير  اعتزاز  عن ويعرب المدنية. الخدمة في الثانية الف ة

 في االرتقاء من مزيدا ل  متمنيا الحوراني الفي للزميل المتواصل
 الهاشمية الجاللة صاحب ظل تحت الحبيب يردننا لخدمة العمل
   .ورعا  ان فظ ح المعظم الحسين ابن الثاني عبدان الملب

اطالق دليل األرشادات 

   الغذاء المتعلق بسالمة

 

 المؤسسة عام مدير الصحة وزير معالي مندوب رعاية تحت     
 األحتفال تم ، عبيدات هايل الدكتور والدواء للغذاء العامة
 وتخريج الغذاء، على بالتفتيش المتعلقة األرشادات دليل باطالق

 الدورة يتموا ممن المؤسسة في الغذاء مفتشي من وخمسون ست
 الرقابة مدير بحاور وذلب الدليل باستخدام الخاصة التدريبية
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 للتنمية االمريكية للوكالة األقليمي المدير مندوب و قمو  عيسى السياحة وزارة عام يمين و الخريشة محمد د. الغذاء على

 المطاعم ادارة مجلس ور يس ، رودف جوزيف الدكتور الوكالة في ةالبشري والموارد التدريب ومدير ، ، بول دوجالس الدولية
 للمواطن المقدم الغذاء مأمونية رفع في المشترب للعمل جديدة مرحلة تأسيس بهدف الدين. فخر عصام األردنية السياحية
 .المملكة انحاء مختلف في االردني

 انتخاب األردن كأول رئيس لشبكة مختبرات

 العربيةالرقابة الدوائية 

 

والدواء األجتما  السنوف لرؤساء مختبرات الرقابة الدوا ية والذف شاركت في  سبع  استاافت المؤسسة العامة للغذاء     
عمان بطلب من األدارة العليا  هي :السعودية ،تونس،مصر،عمان،الجزا ر،المغرب باألاافة الى األردن ،والذف عقد في دول

شبكة مختبرات رقابة دوا ية عربية ،تهدف الى زيادة التعاون ما  وشهد األجتما  اطالق مبادرةلدستور األدوية األمريكي . 
في القطا  ،والحد  لغايات توحيد الممارسات المخبرية وتعزيز ااداء المخبرف والمهارات الفنية للعاملين بين الدول المشاركة

تحسين جودة األدوية وفعاليتها والحفاظ على مأمونية  ،وهو من انتشار األدوية المزورة ،مما يحقق الهدف العام للشبكة
  . األردن كأول ر يس للشبكة ولمدة سنة كاملة الدواء . وتم في األجتما  انتخاب

الغذاء  مجلس الوزراء اناطة الرقابة علىقرر 

 لغذاء والدواءالعامة لمؤسسةالب

والتجارة والتموين ووزير الصحة توحيد الجهات الرقابية على وزيرف الصناعة  قرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب     
والدواء يعمال الرقابة على  لتناط بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء. وبموجب القرار يناط بالمؤسسة العامة للغذاء الغذاء

دانية كون المؤسسة هي الارورة لغايات استكمال االعمال المي الغذاء، ويكون لها الحق باالستعانة بأية جهة اخرى عند
على الغذاء رقم    من قانون الرقابة2بالرقابة والتفتيش على الغذاء في المملكة عمال بأحكام المادة) الجهة المرجعية الوطنية

  ومخاطبة 1111  لسنة )10والدواء رقم )   من قانون المؤسسة العامة للغذاء1 ،و )1والمادتين ) 1112  لسنة 72)
الغذاء بارورة االلتزام بما ورد يعال  بعدم ممارسة يعمال التفتيش بشكل  التي تقوم بأعمال التفتيش علىالجهات الرسمية 

http://jfda-apps01:3334/Download/news/931_448.jpg


             
 

38 
 

تعزيز ودعم المؤسسة  منعا" الزدواجية يعمال الرقابة على الغذاء وتعدد المرجعيات. كما قرر مجلس الوزراء منفرد، وذلب
وتحصين موظفيها ورفدها بالكوادر الفنية المتخصصة واالنظمة  مناطة بهاالعامة للغذاء والدواء للقيام بالمهام والواجبات ال

 .الالزمة لرفع مستويات االنجاز والعمل على تلبية احتياجاتها واالجهزة المخبرية

خالل شهر رمضان  مكثفة تفتيشية اتزيار ذيتنف

 1123لعام  المبارك

بداية شهر رماان المبارب من خالل برامجها وخططها المعدة مسبقا والدواء منذ  المؤسسة العامة للغذاء نّفذت كوادر     
الشكاوف الواردة الى غرفة  الى جوالت فرق التفتيش الممثلة لعدة جهات معنية في الرقابة على الغذاء وبناءل على ااافة

رقابة والتفتيش على لتنظيم وتنسيق وتظافر جهود حمالت ال العمليات المركزية والتي ينشات في بداية الشهر الفايل
منشآت  001 تحويل، وكذلب تم زيارة تفتيشية لمؤسسات غذا ية في كافة محافظات المملكة 1211االسواق ما مجموع  

 1طن من المواد الصلبة و 70باتالف ما يقارب  غذا ية الى المحكمة وذلب بناء على قانون الرقابة على الغذاء ،كما قامت
 .صالحيتها او عدم صالحيتها لمستهالب البشرف جة انتهاء مدةطن من المواد السا لة ،نتي

 مختبر -االغذيةتوافق نتائج شعبة كيمياء 

الغذاء/مديرية المختبرات في المؤسسة العامة 

 العالمية للغذاء والدواء مع نتائج المختبرات

   & Peroxide Value :يظهرت توافق نتا جنا مقارنة مع نتا ج المختبرات المشاركة عالميا في فحصي     
Acidity  وجاء التوالي مع نتا ج المختبرات العالمية  لزيت الزيتون علما بان هذ  النتا ج تتطابق وللسنة الخامسة على

 – Proficiency Testing )لقياس الكفاءة المخبرية  ISO 17025:2005 بنود مواصفة االعتماد حسب

FAPAS ) Food Analysis Performance Assessment Scheme .  

مع  توافق نتائج شعبة األحياء الدقيقة لألغذية

 نتائج المختبرات العالمية

 مختبر الغذاء/مديرية المختبرات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع /لمغذية  توافق نتا ج شعبة االحياء الدقيقة    

للغذاء والدواء والتي تندرج امن  في المؤسسة العامةنتا ج المختبرات العالمية امن فحوصات كفاءة مختبرات الغذاء 
 .لقياس الكفاءة المخبرية  17025:2005 ايزو متطلبات الحصول على االعتماد حسب بنود مواصفة
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المؤسسة  عدد من الشركات العالمية تشيد بجهود

العامة للغذاء والدواء في الحد من ظاهرة 

 االدوية المزورة

من السيد  كل 1/01/1102 بتاريمللغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات في مكتب   للمؤسسة العامة التقى المدير العام     
والسيد كيفين مور مدير منطقة اوروبا والشرق   ,يشار يمان مدير منطقة اوروبا والشرق االوسط وافريقيا لدى شركة فايزر

اللقاء االعراب عن جزيل الشكر والعرفان لمدير وموظفي وكان الهدف من هذا   .االوسط وافريقيا لدى شركة ايلي ليلي
المزورة في االونة االخيرة، واياا  العامة للغذاء والدواء على جهودها الكبيرة والمباركة المتمثلة في ابط االدوية المؤسسة

ف الدول التي يجل حماية المراى بحيث يصبحت االردن في مصا اكدوا على الدور الريادف الذف تقوم ب  المؤسسة من
 .تقليد االدوية المزورة  تتمتع بسمعة طيبة في مكافحة

تلقي عدد من كتب الشكر والتقدير لتميز 

 المؤسسة في مجاالت التعاون

 

كتاب شكر وتقدير من مختلف الوزارات  21بما ال يقل عن  1102تلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خالل العام      
اء والدواء، وذلب نظرا لجهودها المتميزة عمال االردنية ذات العالقة بالغذوالقطاعات العامة وجمعيات اال والمؤسسات والهي ات

والمتواصلة في دعم المنشات ومد جسور التعاون فيما بين المؤسسة وكافة القطاعات التي تعنى بالغذاء والدواء ونشر 
 الوعي بسالمة ومامونية الغذاء والدواء. 
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ت والندوات والدورات وورش اللقاءا

العمل التى نظمتها المؤسسة وشاركت 

 في تنظيمها

 

لتعريف المؤسسة لدريب فنيين لبنانيين في ت

 بنظام الرقابة على الغذاء المستورد في االردن 

 

 07/1/1102 بتاريم لبنان دولة من لفنيين الغذاء مجال في تدريبية ورشة والدواء للغذاء العامة المؤسسة نظمت     
 والتنسيق التشاور خالل من االقليمي المستوى وريادتهاعلى دورها تعزيز في المؤسسة رؤية امن التدريب هذا ياتي  حيث
 الرقابة بنظام التعريف التدريبي البرنامج يتناول بحيث االقليمية و الدولية والمنظمات المؤسسات مع التعاون جسور ومد
 اخذ حيث من المؤسسة قبل من المتبعة واالجراءات الصحي  الخطورة درجة على المبني و االردن في المستورد الغذاء على

 العلمية األسس يحدث على اللبنانية الزراعة وزارة في الغذاء على الرقابة فنيي من عدد تدريبو  المخاطر. وادارة العينات
 زيارة التدريب برنامج يتامن ،بحيث الصحية الخطورة رجةد على المبني المستوردة األغذية على الرقابة في والعالمية

 الغذاء على بع المت العمل الية على العملي التدريب الجراء العقبة في المؤسسة فر  و العقب  جمرب مركز الى ميدانية
 والكشف ثا قالو  تدقيق وطرق المختلف  الغذا ي  للمواد الصحي  الخطور  درجة على المبني السيكوداا ونظام المستورد
 .المخبرية الفحوصات واجراءات العينات سحب وطرق الحسي
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مشروع بالتعاون مع اطالق ورشة عمل سالمة الغذاء 

   تطوير السياحة في االردن

 بدليل خاصة تدريبية عمل ورشات سلسلة وتتامن     
 وبتمويل والفحص  التطبيق )الغذاء بسالمة المتعلقة اإلرشادات

 من الممول االردن في السياحة تطوير مشرو  من وتنظيم

 كافة تدريب  الى تهدف والتي . الدولية للتنمية األمريكية الوكالة
 مديرية في والدواء للغذاء العامة المؤسسة في الغذاء مفتشي
 مفتشي الى باالاافة المؤسسة فرو  وكافة الغذاء على الرقابة
 .مملكةال ينحاء كافة في الصحة مديريات في الغذاء

 

 افتتاح الورشة التدريبية الخاصة بالمطاعيم 

للغذاء والدواء  تحت رعاية مدير عام المؤسسة العامة      
الدكتور هايل عبيدات تم افتتاح الورشة التدريبية الخاصة 

والتي عقدت بدعم وتعاون  1/01/1102بتاريم  بالمطاعيم
 كالين العالمية مابين المؤسسة وشركة جالكسو سميث

وبمشاركة عدد كبير من الصيادلة العاملين في المؤسسة وفي 
الصحة من مختلف محافظات المملكة . ويكد الدكتور  مديريات

عقد هذ  الورشة في  عبيدات في كلمة األفتتاح على يهمية
ا لهذا المواو  من سالمة وفعالية األمصال والمطاعيم ،لم ايصال رسالة المؤسسة التعليمية والتثقيفية لجميع العاملين حول

التدريبي  والمأمونية نظرا ألعطاء  لمفراد األصحاء وغالبا األطفال منهم . و يتناول البرنامج يهمية من حيث السالمة
والفحوصات المخبرية الخاصة بسالمتها  التعريف بالطرق الصحيحة للتعامل مع األمصال والمطاعيم من حيث تسجيلها

 .وفعاليتها 
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للغذاء  مديرعام المؤسسة العامة مشاركة عطوفة

والدواء في افتتاح ورشه عمل للتكافؤ الحيوي 

  في المغرب

 
للغذاء والدواء ور يسة قسم تسجيل الدواء في الورشة االولى الخاصة بمرسوم  شارب عطوفة مديرعام المؤسسة العامة     

الرباط وذلب بدعوة من - المؤتمرات في مدينة الصخيراتفي قصر  1101كانون االول  7-1الحيوف وذلب يومي  التكافؤ
وف لمدوية الجنيسة في يخاص بالتكافؤ الح وزارة الصحة المغربية و يأتي انعقاد هذة الورشة بمناسبة  صدار مرسوم

مجال  المغربية الى اهمية عقد هذ  الورشات والتعاون االردني المغربي في المغرب. حيث يشارت كلمة معالي وزيرالصحة
الورشة خاصة ان اليوم الثاني  السياسات الدوا ية ورفع جودة الدواء ، كما اثنت على الجهود المبذولة في عقد هذ  تطوير

على كيفية تقييم دراسات التكافؤ الحيوف وعرض تجربة  من الورشة قد خصص لموظفي وزارة الصحة المغربية للتدريب
 ة بهذا الخصوص. االردني المؤسسة العامة للغذاء والدواء

 

الورشة التدريبية الثالثة لفنيي سالمة الغذاء 

  مع جايكا وبالتعاون في دولة فلسطين

الغذاء في المؤسسة العامة  تحت رعاية عطوفة مدير الرقابة على
الوكالة  للغذاء والدواء الدكتور محمد الخريشة و بالتعاون مع

 17/0/1102 بتاريماليابانية للتعاون الدولي ) جايكا  افتتح 

لفنيي سالمة  1102 – 1101الورشة التدريبية الثالثة لعامي 
الرقابة على سالمة و جودة  الغذاء في دولة فلسطين حول

 دورها تعزيز في المؤسسة رؤية امن تأتي هذ  الورشةو الغذاء. 
تنفيذا لرسالة المؤسسة الهادفة و  االقليمي المستوى وريادتهاعلى
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الغذاء ونوعيت  وصالحيت  لالستهالب البشرف في جميع  ى الصحي للمواطن من خالل امان سالمةالى تحسين المستو 
مكتب جايكا في األردن في  نا ب ر يسGoto    من جانب  ثمن السيد .المحلي والدولي  مراحل تداول  وعلى المستويين

 .الموصول مع مختلف الجهات الرسمية والعالمية  كلمت  على دورالمؤسسة الفاعل في مجال التدريب والتعاون

بالتعاون مع غرفة التجارة االمريكية في االردن 

 للتعرف بتعليمات الرقابة على الغذاءعمل ورشة 

 االميركية لتسهيل التصدير

عن يثر تطبيق في عمان تعريفية  ورشة عمل تم تنفذ     
األردن  التجارة بينقوانين وينظمة الرقابة على الغذاء في تسهيل 

واميركا في مسعى لتسهيل انسياب المواد الغذا ية بينهما. واكد 
المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات  مدير عام

العمل التي نظمتها شركة نيوجيرسي  خالل افتتاح  فعاليات ورشة
معامالت تفايلية  للتجارة الدولية األردنية، يهمية الحصول على

 صادرات االردنية الى يسواق الواليات المتحدة األميركية، ورسملل

انتقال االغذية بين الدول. واشار  سياسات موحدة ألعمال الرقابة على الغذاء في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تنظم
الشراكة الحقيقية بين المؤسسة التجارة األميركية في األردن في ترسيم مبدي  عبيدات الى يهمية المبادرة التي قامت بها غرفة

 .االقتصادف الوطني  الخاص على اساس المسؤولية المشتركة للمساهمة في تحقيق الهدف المنشود لتعزيز النمو والقطا 
 

 مشاركة المؤسسة في ورشة تدريبية مع السفارة

حول قوانين مراقبة حركة  األمريكية في عمان

 انسياب السلع 

لحركة انسياب السلع  واألنظمة الاابطةتعتبر القوانين      
 والمواد المختلفة بين الدول ،بمثابة صمام يمان لهذ  الدول

ولمهمية األستراتيجة لمردن موقعا وفعالية ، كان البد ين يكون ,
القا مين على تنظيم وتشكيل المجوعات الدولية  محط ينظار لكل

على مراقبة قوانين تعمل  التي قامت بواع منظومة اتفاقيات و
 وتوجي  هذ  العملية ،وعلى ريس هذ  الدول الواليات المتحدة

من هنا جاء عقد ورشة تدريبية متخصصة في هذا  ،األمريكية
للتعريف والتوعية يكثر حول ,  المجال بصورة دورية في عمان
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عات . وتعتبر المواد الخطرة في عاوية عدد من هذ  المجمو  من حقيقة كون األردن كان سباقا يهمية هذا المواو  منطلقة
تشارب  يهم المواد التي يتم مراقبتها وابط عملية تداولها ،لمنع اساءة استخدامها ،ومن هنا ذات األستخدام المزدوج من

وعلى ريس هذ  الجهات المؤسسة , مختلف القطاعات الرقابية في هذ  الورش وبتنظيم من السفارة األمريكية في عمان
الكيماوية الخطرة والتي تصنف مزدوجة األستخدام . هذا وتم عقد الورشة  لدواء كمرجعي  رقابية لبعض الموادالعامة للغذاء وا
القطاعات ومزايا تطبيقها    العام تحت عنوان )األسس الدولية لاوابط التجارة األستراتيجية وانظمة األمتثال في التدريبية هذا

ستة مشاركين من الغذاء والدواء، تم خالل الورشة  وبمشاركة 1/1102/ 11-12والتي عقدت في عمان خالل الفترة 
 والمشاركة في صياغة التوصيات الصادرة عن الورشة لترفع لمدارة األمريكية .  عرض فيلم وثا قي تعريفي بالمؤسسة

 

 عقد ورشة عمل بمركز رصد اآلثار الجانبية

  لألدوية / فرع الكرك

الجانبية لمدوية  لى مقدمي الرعاية الصحية العاملين في مستشفى الكرب  رصد ااثارتم عقد ورشة من قبل شعبة      
الخدمات الطبية في  باإلاافة  لى جميع اباط االرتباط المسميين لهذا الخصوص في كافة المستشفيات وفي الحكومي

 لية اإلبالغ عن يية  ثار جانبية  -الورشة ما يلي :  الجنوب حول رصد ااثار الجانبية لمدوية في األردن . وتامنت
نقاط  تقارير الرصد التلقا ية والتي يبلغ عنها مقدمي الرعاية الصحية في األردن وتوايح لمدوية وذلب من خالل تعب ة

العمل على مواجهة المعوقات في  -للمؤسسة.  الاعف والقوة من خالل تعب ة هذ  التقارير المتوفرة على الموقع األلكتروني
المشترب بين مقدمي الرعاية الصحية ووكالء وشركات األدوية والسلطة الدوا ية من  ة اإلبالغ وذلب من خالل التعاونعملي
الدوا ية من القدرة على يخذ القرار  خلق قاعدة بيانات خاصة في مجال رصد االثار الجانبية لمدوية والتي تمكن السلطة يجل

 المناسب تجا  الدواء. 
 

 عقد ورشة خاصة بالكشف عن األدوية المزورة 

 ورشة عمل خاصة بالكشف عن األدوية المزورة في تم عقد

، والتي ُعقدت بدعم  02/1/1102 بتاريممبنى المؤسسة وذلب 
شركة جالكسو سميث كالين العالمية، وبمشاركة  وتعاون مع

يريات الصحة وفي مد عدد من الصيادلة العاملين في المؤسسة
 .  ختلف المحافظاتمن م
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المخبرية للخضار المروية  دورة الفحوصاتعقد 

 بمياه مستصلحة

طاهر الشخشير وبحاور مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور  تحت رعاية معالي وزير البي ة الدكتور    
باسل اليوسفي  الصحة العالمية الدكتورومدير عام المركز األقليمي ألنشطة صحة البي ة التابع لمنظمة  هايل عبيدات

الورشة التدريبية حول الفحوصات المخبرية للمنتجات الزراعية المروية  يعمال 2/2/1102 بتاريمانطلقت في المؤسسة 
فنيي المختبرات في  وكانت الف ة المستهدفة هيمستصلحة معاد استخدامها والطرق الصحيحة الخذ العينات منها، بميا  
ية باالاافة الى مندوبين عن الجامعة االردنية ومختبرات سلطة الميا  والجمعية العلمية الملك ،الصحة ووزارة الزراعةوزارة 
ء تعزيز دور ويدا الى والتي تهدف .اربد ، وصحةالعاصمة ،البلقاء، م الغذاء والبي ة في مديريات صحة الزرقاءاقسا

جسور التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية و  ور والتنسيق ومدعلى المستوى االقليمي من خالل التشا المؤسسة
 .االقليمية 

 المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفذ ورشة

 تدريبية في مستشفى البشير

والدواء على رفع مستوى  حرصا من المؤسسة العامة للغذاء   
 الوعي لدى العاملين في مجال تداول الغذاء ، نظمت مديرية

على الغذاء ورشة تدريبية للكوادر الصحية والفنية الرقابة 
الغذاء والصحة العامة في مستشفى  العاملين في مجال تداول

 24/10/2013-23 البشير على مدار يومين االربعاء والخميس

بمشاركة عدد كبير من  ،في المركز التدريبي في مستشفى البشير
ة العامة والممراين ومهندسي التغذية وموظفي الصح االطباء

وتناولت الورشة  .والطهاة وموظفي خدمات تقديم الطعام
الغذاء، وشرحا لقانون الرقابة على الغذاء والعقوبات التي  مواوعات الرقابة على الغذاء والسلبيات الحرجة في اماكن تداول

الصادرة  للمطابم والمطاعميستخدم الغذاء المغشوش. ااافة الى التعليمات و الشروط الصحية  يواجهها كل من يتداول او
طبم وشروط التبريد والتسخين لمع ادوات ا عن قانون الغذاء واالشتراطات الخاصة بتداول المواد الغذا ية وكيفية التعامل

 تصل الى متلقي الخدمات الغذا ية بصورة صحيحة وسليمة.  للمواد الغذا ية وحفظها والية تقديمها بحيث
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لة العاملين في لصيادتدريبية ل ورشةعقد 

بمتطلبات التسجيل والمستجدات  صالقطاع الخا

 ذات العالقة

والدواء على رفع مستوى الوعي لدى الصيادلة العاملين في شركات ومستودعات  حرصَا من المؤسسة العامة للغذاء    
بالتعاون مع األتحاد  مديرية الدواءمتطلبات تسجيل األدوية والمستجدات المتعلقة بها ، نظم قسم التسجيل في  األدوية حول

في فندق كراون بالزا والتي حرص فيها  11/2/1102 بتاريماألردني لمنتجي األدوية والمستلزمات الطبية ورشة تدريبية 
 .كافة األسس المستجدة لمتطلبات تسجيل األدوية المحاارون على تقديم

 
دريبية للصيادلة بعنوان : مواكبة عقد ورشة ت

 االجراءات العالمية في تسجيل األدوية ومتابعتها

 ما بعد التسويق

 
 

مواكبة االجراءات العالمية في تسجيل التدريبية  ورشةال 01/00/1102 المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتاريمنظمت      
 Professor. Peter Pitts   and Dr.  David : بالتعاون مع الخبراء العالميين ما بعد التسويق األدوية ومتابعتها

Holt  الرقابة الدوا ية  حرصَا من المؤسسة على رفع مستوى الوعي لدى الصيادلة العاملين في مديرية الدواء ومختبروذلب
لعاملة والجامعات الرسمية ومركز الحسين للسرطان واللجان ا ووزارة الصحة والصناعة الدوا ية والخدمات الطبية الملكية

والمستجدات المتعلقة  لمدوية ومتطلبات الجودة للمواد الخام والمسوغات متطلبات رصد االثار الجانبية بمديرية الدواء حول
 االدويةقسم تسجيل  مبنى المؤسسة.كما قامت الصيدالنية نداء بوارش /ر يسة شعبة رصد االثار الجانبية في بهما ، في

الجانبية. يكد المحاارون على ارورة التأكد من جودة  تبع باألردن بخصوص رصد االثاربالقاء محاارة حول النظام الم
 تدخل في صناعة األدوية وعلى ارورة متابعة األدوية بعد التسويق من خالل التحفيز على المواد الخام والمسوغات التي

المشاركين في هذ  الورشة وقام  ات الصيادلةكما تم الرد على كافة استفسار  .تعب ة ومتابعة تقارير رصد االثار الجانبية
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للغذاء والدواء لما لها من دور كبير بمتابعة اخر المستجدات  الخبراء والمشاركون باالثناء على دور المؤسسة العامة
 .الخصوص بالصناعة الدوا ية وعبروا عن رغبتهم في عقد المزيد من ورشات العمل بهذا بالتشريعات المتعلقة

 
االسيوي  المؤسسة في المؤتمر االقليميمشاركة 

حول مراقبة السالئف الكيماوية بعنوان "مواجهة 

 "التحديات

كممثلة عن االردن  شاركت المؤسسة العامة للغذاء والدواء    
في المؤتمر االقليمي لقارة اسيا حول مواجهة التحديات في 

د.هيام شاركت د.اخالص الحديدف و بمالسال ف الكيماوية  مراقبة
االردني والذف عقد في تايالند / بانكوب  وهب  كممثلين عن الوفد

االمم  بتننظيم من قبل مكتب 1/01/1102 - 1من تاريم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهي ة الدولية لمراقبة 

في  الدواء  اخالص الحديدف مديرة، وبينت الدكتورة المخدرات
 االتفاقيات الدولية وعن وجود نظامبمدى التزام االردن كلمتها 

واجهها االردن في مجال مراقبة السال ف ي لمراقبة السال ف الكيماوي  تحت المظلة القانونية، ويشارت  لى يهم التحديات التي
الظروف السياسية المحيط  بها باالاافة الى مستوى التعاون الكبير  الكيماوية كون االردن منطقة عبور خاصة في ظل

كما قامت الصيدالني  هيام وهب  ر يس قسم مراقبة المواد المخدرة  وخاصة مع الهي ات الدولية المستوى الدولي على
والمستوى العالي في العمل وتبادل المعلومات مع  في االردن  والمؤثرات العقلية بعرض نظام مراقية السال ف الكيماوية

 . (UNODC/INCB)الهي ة الدولية والهي ات الدولية االخرى
 

 المؤتمر العلمي االول لمنطقة الشرق االوسطعقد 

حول دراسات التكافؤوالتحليل  وشمال افريقيا

 الحيوي 

للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات وبالتعاون مع المركز العالمي الجراء  تحت رعاية مدير عام المؤسسة العامة    
للصيادلة تم افتتاح المؤتمر العلمي  الختصاصي االبحاث الصيدالنية واالتحاد الدوليالصيدالنية والجمعية االمريكية  االبحاث

في فندق  12/2/1102والتحليل الحيوف وذلب بتاريم  التكافؤدراسات  االول لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا حول
اللقاءات التي تام  ن على يهمية مثل هذ ورحب عبيدات في كلمت  االفتتاحية بايوف االردن االعزاء وبي  ماك –المريديان 

والصديقة بهدف تبادل الخبرات ومد جسور التعاون بين  نخبة من صنا  القرار في مجال االدوية من مختلف الدول العربية
 اوراق العمل تم االطال  على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ومناقشة عدد من السلطات الصحية في المنطقة حيث
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الواليات المتحدة االمريكية  الحيوف من دول تام ؤقدمة من اخصا يين في مجال اجراء الدراسات السريرية والتكافالم
 .والسعودية باالاافة الى تجربة االردن الرا دة في هذا المجال وبريطانيا وبلجيكا والنمسا والدينمارب وتركيا والبرتغال

بعنوان تقييم  ورشة العمال التدريبية عقد

  الخاصة بقسم تسجيل االدوية لملفات الفنيةا

 
 

 هايل عبيدات و بحاور مديرة مديرية الدواء تم افتتاح ورشة العمذل التدريبية برعاية عطوفة المدير العام الدكتور    

االقليمي لالدوية" والذف تم تنظيمها بدعم من المكتب  " تقييم الملفات الفنيةنوانالخاصة بقسم تسجيل االدوية تحت ع
االفتتاح الى ان انعقاد هذ  الورش   ، حيث اشار عطوفت  بكلمة10/01/1102االردن، بتاريم  لمنظم  الصحة العالمية في

فعالية و مأمونية و جودة الدواء من خالل تطبيق انظمة رقابية مبنية  يأتي تماشيا" مع اهداف المؤسسة و هو التأكد من
مديرية الدواء وحرصال من  تأتي هذة الورشة اياا" استكماالل لخطة عمل قسم التسجيل فيالعلمية والعالمية و  على االسس

المعرفة والخبرة بين اعااء اللجان المشكلة في المؤسسة حيث  المؤسسة على متابعة المستجدات العلمية والعالمية ولتبادل
  .الخدمة المقدمة يساهم في رفع مستوى

 
ؤتمر العربي المؤسسة في فعاليات الممشاركة

االجهزة  االول للرقابة على الغذاء والدواء و

 الطبية

 والذف الطبية االجهزة و الدواء و الغذاء على للرقابة االول العربي المؤتمر في والدواء للغذاء العامة المؤسسة شاركت    
 . السعودية الدواء و الغذاء هي ة من بدعوة 1/1102/ 1-1 من الفترة خالل العربية مصر جمهورية الشيم/ شرم في عقد

 وكيفية المجال هذا في بالمؤسسة المناطة والواجبات والمهام والدواء الغذاء على الرقابة في المؤسسة دورب التعريف بهدف
  وكذلب المجال هذا في المتقدمة الدول وتجارب والعلمية العلمية المعايير و االسس اخر على اعتمادا المؤسسة عمل تطور

 .المطهرات و المعقمات فيها بما الطبية المستلزمات تداول اجازة في المؤسسة تتبعها التي التعليمات
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مشاركة المؤسسة في النشاطات 

 المجتمعية المحلية

 

 3تنظيم حملة اسعد مسكين

 01/2/1102بتاريم  طلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواءا    

وللسنة الثالثة على التوالي حملة " 2وتحت شعار " يسعد مسكين
من موظفي المؤسسة وفاعلي الخير  لجمع التبرعات النقدية

العالقات  خالل شهر رماان المبارب. حيث قام موظفو وحدة
العامة والدولية بجمع التبرعات و الصدقات وتم تخصيصها 

لعدد من العا الت المحتاجة في مناطق  لتوزيعها كطرود خير
والكرامة  رى فنوش وجوفة الشونة والكفرينمختلفة في كل ق

 .والرواة
 

  العامة سالمةفي التدريبية الدورة ال

ممثلة بلجنة السالمة العامة وبالتعاون مع مديرية الدفا  المدني دورة تدريبية  نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء   
السالمة العامة واإلسعافات األولية واستمرت الدورة على  حول

 01/01/1102وحتى   9/12/2013 مدار يومين اعتبارا من
 في مدرج المؤسسة وتأتي هذ  الورشة انطالقا من مسؤولية

المؤسسة في نشر الوعي الصحي وحرصا منها في الحفاظ على 
التوعية الصحية ومقومات  الصحة والسالمة العامة و نشر

 السالمة العامة لدى كافة العاملين في المؤسسة. ويتامن

برنامج الدورة كيفية ممارسة اإلسعافات األولية لإلصابات الطار ة 
التنفس  التعرض لها مثل حاالت اإلغماء والتسممات الغذا ية وحاالت الكسور وااطرابات يو ايق التي من المحتمل

مل مع هذ  الحاالت والطريقة األمثل في التعا والحروق الشديدة ولدغات الزواحف واالرتفا  الشديد في درجة حرارة الجسم
 اافة  لى التعريف بالممارسات السلبية وتصحيح المعلومات المغلوطة في هذا  لحين وصول كوادر الدفا  المدني المختصة

  . المجال
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بالتعاون مع إطالق حملة توعوية لموظفي المؤسسة 

 ي البرنامج االردني لسرطان الثد

 مجال في التوعوية الحملة افتتاح 0/01/1102 بتاريم تم     
 النشاطات سلسة امن النشاط هذا ياتي حيث الثدف سرطان
 خلق بهدف المؤسسة تنظمها التي الدورية والتوعوية التثقيفية

 النشاط تامن كما ظفينالمو  لدى الصحي الوعي من حالة
 الحسين مركز من عمر لطيفة السيدة قدمتها تثقيفية محاارة
 التي والعوامل الثدف سرطان مرض يعراض هافي بينت للسرطان

 المرض هذا خطورة الى ااافة ب  االصابة احتمالية من تزيد
 .الصحي القطا  تواج  التي التحديات يخطر من كون 

 

 ياحتفال المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعيد

  .األضحى المباركالفطر السعيد و

هايل عبيدات  تحت رعاية عطوفة المدير العام الدكتور    
وبحاور مدراء وموظفي المؤسسة احتفلت المؤسسة العامة 

 مدرجاالاحى المبارب في  ف الفطر السعيد وبعيد للغذاء والدواء
عطوفت  الحاور بهذ  المناسبة المباركة وتمنى  المؤسسة. وهنأ

والسعادة وتار  الى  لهم ولعا التهم التمتع بموفور الصحة
يتقبل من الجميع طاعاتهم. وقدم المولى العلي القدير ين 

هايل الشكر لكافة كوادر المؤسسة وعبر عن عظيم  الدكتور
 .مفتشو الغذاء والدواء امتنان  وتقدير  للجهود التي بذلها
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القولون  الوقاية من أمراضبعنوان  محاضرةعقد 

 والقولون العصبي

 

الطبيب يوسف العجلوني ،استشارف يمراض الجهاز الهامي والكبد والدواء العقيد  استاافت المؤسسة العامة للغذاء      
القولون والقولون  )الوقاية من يمراضاء محاارة تحت عنوانالخدمات الطبية الملكية ،والذف قام بأعط في

ممثلي شركات يدوية ومستلزمات طبية وحاور   ،وبحاور مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات وعدد منالعصبي
 .من موظفي المؤسسةكثيف 

عطوفة مدير عام االمن  منللمؤسسة شكر رسالة 

توزيع المؤسسة وجبات جاهزة لمرتبات  على العام

ادارة السير المركزية في الميدان اثناء 

 العاصفة الثلجية 

حامد الطوالبة  عام األمن العام الفريق اول الركن توفيق رسالة شكر من عطوفة مدير العامة للغذاء والدواء تلقت المؤسسة
 المدير العام الدكتور هايل محمد عبيدات بتقديم وجبات جاهزة والتي جرى توزيعها على على قيامها وبتوجيهات عطوفة

الصعبة التي مرت على البالد جراء  مرتبات ادارة السير المركزية يثناء تواجدهم في الميدان وذلب خالل الظروف الجوية
 .العاصفة الثلجية

 

 

 

 

http://jfda-apps01:3334/Download/news/1034_466.jpg


             
 

52 
 

 

 الباب السادس

مديريات المؤسسة 

 وانجازاتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية الرقابة على الغذا
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ية عن مديرية الرقابة نبذة تاريخ

 على الغذاء

اذمن المديريذة العامذة للرعايذة الصذحية األوليذة فذي وزارة الصذحة. ومذع  0222فذي سذنة ينشأت مديرية صذحة الغذذاء      
وبعذد   1110لسذنة  72االهتمذام لسذالمة الغذذاء صذدر قذانون الرقابذة علذى الغذذاء رقذم بروز التوج  نحو  عطذاء مزيذد مذن 

والذف بموجب  تأسست المؤسسة العامة للغذذاء والذدواء  1112لسنة  20قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء المؤقت رقم 
األردن من خالل مديرية الرقابة على الغذذاء  كمؤسسة حكومية مستقلة  داريال وماليال وتعنى بشؤون سالمة الغذاء والدواء في

 .1111لعام  10ومديرية الدواء ثم قانون المؤسسة الدا م 

مديرية الرقابة على الغذاء: هيكلية جديدة 

 لخدمة رؤية متطورة

عنذذ  فذذي جميذذع المجتمعذذات، وتحتذذل االغذيذذة فذذي عذذالم اليذذوم  ءعنصذذرال يساسذذيال للحيذذاة ال يمكذذن االسذذتغنا ةتشذذكل األغذيذذ     
يهمية اقتصادية كبيرة مكنت بعض الدول من تذوفير ينمذاط حيذاة متطذورة لمواطنيهذا مذن خذالل  نتذاج وتصذنيع الغذذاء ليصذبح 

 المكون الر يس القتصادها.

المذرض ومذا قذد يعنيذ  ذلذب مذن معانذاة انسذانية ان الغذاء الملوث او ذو الجودة المتدنية يمكذن ان يصذبح واسذطة لنقذل      
 وخسارة اقتصادية بسبب اتالف هذ  المواد وكلفة المعالجة الطبية وكلفة تغيب المراى عن العمل.

تعتبر المهام الموكلة للمؤسسة العامة للغذذاء والذدواء فذي مجذال الرقابذة علذى الغذذاء سذواء المسذتورد اوالمتذداول محليذال      
يو الصذحية  ةحل تداول  ذات يهمية  ستراتيجية للمملكة، سواء كان ذلب مذن الناحيذة االقتصذادية يو االجتماعيذوفي جميع مرا

 مٌما يجعل من التخطيط السليم وطويل المدى لهذ  الخدمات يمرال اروريال. 

ذا علمنا بوجذود مذا يقذارب       يذة فذي المملكذة يلذف مؤسسذة غذا  11مصذنع ومعمذل مذواد غذا يذة ومذا يزيذد عذن  0111وا 
تتداول الغذاء في مراحل  المختلفة مذن اإلنتذاج والتصذنيع والتوزيذع والبيذع المباشذر للجمهذور يصذبح مذن البذديهي ين الرقابذة 

وعلى المؤسسات الغذا يذة ليسذت بالمهمذة اليسذيرة وتتطلذب تخطذيط وادار  متخصصذ  وكذذلب االهتمذام بالتذدريب  ةعلى األغذي
واعتماد مبادئ رقابية غير تقليدية تهذدف الذى رفذع مسذتوى المعرفذة لذدى المسذتهلكين والمتذداولين المتخصص لكوادر الرقابة 

 حول صحة وسالمة الغذاء. 

تتلخص مهمة مديرية الرقابة على الغذاء في المؤسسة العامة للغذذاء والذدواء فذي النهذوض بمسذتوى الرقابذة الصذحية علذى الغذذاء  لذى 
ات المتاحة من خالل التخطيط الجيد لبرامج الرقابة الصحية على األغذية واإلشراف الفعال على هذذ  يعلى مستوى ممكن امن اإلمكاني

دارة اإلمكانيات المتاحة بكفاءة وفاعلية.  البرامج وا 
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ولتحقيق ذلك تعتمد المؤسسة القيم الرقابية 

 التالية:

توجيذ  المذوارد المحذذدودة نحذو الجوانذب األكثذذر يهميذة مذن سذذالمة و الرقابذة علذى الجوانذب األهذذم مذن سلسذلة الغذذذاء  .0
المبني على درجة الخطورة الصذحية لمغذيذة المسذتوردة ومذن خذالل تصذنيف  االنتقا يةالغذاء من خالل تبني نظام 

 المؤسسات الغذا ية حسب خطورتها المحتملة على الصحة.
 :ورالذف يعتمد على ثالث محاو للرقابة  المتكاملالمفهوم  .1

 .التشريعاتب االلتزامالتي تامن الرادع   اإلجراءات القانونية .ي 
 على نفسها.رقابة ذاتية برامج  على تطبيق الغذا ية المؤسسات تشجيع .ب 
 .توعية المستهلب بأساسيات سالمة الغذاء ليتمكن من ممارسة مسؤوليات  في هذا المجال .ج 

بذدالل مذن االعتمذاد  ،مذن المزرعذة وحتذى صذحن المسذتهلب  المفهوم الشامل للرقابة على طول سلسلة الغذذاء ابتذداءل  .2
 المكثف على فحص المنتج النها ي.

تكذذذريس مبذذذدي الشذذذفافية والتعذذذاون فذذذي يعمذذذال المؤسسذذذة، لتوحيذذذد االجذذذراءات بذذذين الجهذذذات الرسذذذمية ذات العالقذذذة  .1
  الخذاص العامذل فذي والجامعات الرسذمية ومنظمذات المجتمذع المذدني والمسذتهلب باالاذافة الذى الشذراكة مذع القطذا

قطاعات صناعة وتجارة األغذية ومشاركتهم في اللجان المختلفة ، مما يامن الحفاظ علذى سذالمة المسذتهلب دون 
األاذذرار غيذذر المبذذرر بمصذذالح قطاعذذات صذذناعة وتجذذارة الغذذذاء مذذن جهذذة، ومذذن جهذذة يخذذرى  اذذمان االسذذتناد  لذذى 

ركة االكاديميذة والجهذات المتخصصذ . وفسذح المجذال لفذرص المبادئ العلمية عند واع التعليمات من خذالل المشذا
 تأهيل فنيي المؤسسة في كافة المساقات ذات العالقة بسالمة الغذاء سواء على المستوى الداخلي والدولي.

دعم االقتصاد الوطني من خالل تنفيذ برامج ومشاريع تدريبيذة لقطذا  الصذناعات الغذا يذة فذي مجذال سذالمة الغذذاء  .1
ة تنافسيتها في األسواق الخارجية وما ينتج عن ذلب من تحسين فذي جذودة منتجاتهذا ومسذتوى سذالمتها بهدف زياد

 بما يخدم مصلحتها ومصلحة المستهلب.

بناء الشراكات والتنسيق مع الجهات الرقابية وبالوسذا ل المتاحذة بحيذث يذتم تجنذب االزدواجيذة فذي الرقابذة  واعتمذاد  .1
 كونها المرجعية الوطنية. المجال والتي تعدها المؤسسةمعايير رقابية موحدة في هذا 
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صحة ها في مجال اتمن القيام بواجب المديريةولتمكين 

 سالمة الغذاء كان ال بد من دعم وتطوير العناصر

 األساسية لنظام الرقابة على الغذاء:

اتفاقيات وبرامج تعاون مذع الجامعذات تدريب وتأهيل الكوادر داخل وخارج المملكة حسب الموارد المتاحة ومن خالل  .0
 األردنية والمؤسسات الدولية والدول المتقدمة في مجال الرقابة على الغذاء.

نظذذذام ادارة معلومذذذات الغذذذذاء   ويتاذذذمن اجذذذراءات الرقابذذذة و التفتذذذيش علذذذى المؤسسذذذات  FIMS نظذذذامتذذذم تطبيذذذق  .1
 والمستوردة .

مذن األغذيذذة يذتم اختيارهذذا باعتمذذاد نظذم تحليذذل المخذذاطر  واذع بذذرامج متخصصذة لرصذذد الملوثذذات فذي ف ذذات مختذذارة .2
 وبلتبا  االسس العلمية.

دارة البيانذذذات )نظذذذام ادارة معلومذذذات الغذذذذاء،  .1  food Informationاعتمذذذاد نظذذذم معلومذذذات حديثذذذة لتوثيذذذق وا 

Management System  ات ، ممذا يمكذن اإلدار الجهذات الرسذمية االخذرىط مركز المؤسسة مع فروعها ومذع يرب
دارة ازمذات الغذذاء  على جميع المستويات من التخطيط العلمي لعملية الرقابة على الغذذاء واألشذراف الفعذال عليهذا وا 

 . مع امان النزاهة و الحيادية بكفاءة

الرقابة علذى كافذة طذول السلسذلة الغذا يذة لاذمان مسذتوى الحمايذة المطلذوب للمسذتهلكين مذن خذالل تغطيذة بعذض  .1
ول مثذذل رفذذع مسذذتوى المعرفذذة لذدى متذذداولي الغذذذاء لاذذمان مسذذتوى الحمايذذة المطلذذوب، وبنذذاء جوانذب سلسذذلة التذذدا

 انظمة التتبع.

توعية المستهلب والتنسيق الفني وهي احد المحاور التي تعمل من خاللها التوعية في رفع مستوى الوعي والتثقيف  .1
 لمتداولي الغذاء والمستهلكين.

 

 الرقابة على الغذاء مديريةاقسام 
 الغذاء المتداول:قسم أوالً: 

 :االهداف 

يهدف هذا القسم  لى امان رقابة علذى الغذذاء المتذداول فذي األسذواق مذن خذالل تصذنيف المؤسسذات الغذا يذة والمبنذي      
على درجة خطورتها الصذحية لتكذون كفذؤ  وفعالذة ومبنيذة علذى معذايير موحذدة بذين كافذة الجهذات العاملذة فذي جميذع منذاطق 

خطذذورة الصذذحية وانظمذذة الرقابذذة الذاتيذذة علذذى نظذذام تحليذذل المملكذذة والمبنيذذة علذذى تصذذنيف هذذذ  المؤسسذذات حسذذب درجذذة ال
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 ، باالاافة الى المشذاركة فذي اعمذال الفريذق الذوطني لالستقصذاء الوبذا ي HACCPالمخاطر وابط النقاط الحرجة الهاسب )
 في حال التسممات الغذا ية ويزمات الغذاء وادارتها مع االطراف المعنية وخاصة مختبرات الغذاء.

 القسم من ثالث شعب: ويتكون هذا

 شعبة المصانع والمعامل الغذا ية .0
 شعبة الغذاء المتداول  .1

 شعبة الماافات الغذا ية  .2

 
 الواجبات: 

  جازة الصناعات الغذا ية المحلية والرقابة عليها واصدار الشهادات الصحي  الالزم  .0
 النقل المستخدم  اإلشراف على اعمال الرقابة على األغذية المتداولة في األسواق وعلى وسا ط .1

 تطوير معايير و ليات الرقابة على الغذاء المتداول في األسواق والمصانع الغذا ية .2

 الرقابة على استخدام الماافات الغذا ية المباشر  وغير المباشر  ومواد التعب   والتغليف كمال ونوعال  .1

ليذذة بالتعذذاون مذذع الجهذذات الوطنيذذ  ذات المتداولذذة فذذي األسذذواق المح ة دارة يزمذذات سذذالمة الغذذذاء الخاصذذة باألغذيذذ .1
 العالق  وخاصة وزارة الصح .

تعزيز التنافسية في قطا  صناعة المواد الغذا ية وتطوير الصناعة المحلية من خالل تقديم الذدعم والمشذورة الفنيذة  .1
 لامان مستوى عالي من الجودة وزيادة كفاءة الصادرات.

 
 والمصدر قسم الغذاء المستوردثانيًا: 

 االهداف:

يهدف هذا القسم  لى امان رقابذة علذى الغذذاء المسذتورد والمصذدر تكذون كفذؤ  وفعالذة تعتمذد علذى معذايير موحذدة فذي      
ويتكون هذذا القسذم لمبنية على درجة الخطورة الصحية، جميع المراكز الجمركية ومبنية على مبادئ تحليل المخاطر والرقابة ا

 من:

 شعبة الغذاء المستورد .0
 الغذاء المصَدر شعبة .1

 شعب الرقابة الصحية في المعابر الجمركية:  .2

 جمرب جابر  - جمرب عمان -
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 جمرب مطار الملكة علياء الدولي -

جمذرب مدينذة الملذذب عبذدان الصذذناعية  -
 جمرب جسر الملب حسين سحاب -

 الحرة الزرقاءجمرب المنطقة  -

و المنذاطق  جمرب العقبة –فر  العقبة  -
 الحرة التابعة لها.

 جمرب المنطقة الحرة االردنية السورية  -

 جمرب مدينة الحسن الصناعية/اربد -

 
 مركز جمركي معبر الشيم حسين -

 

 الواجبات:

)والتأكذذذد مذذذن جودتهذذذا وصذذذالحيتها لالسذذذتهالب البشذذذرف الرقابذذذة علذذذى األغذيذذذة المسذذذتوردة عبذذذر المراكذذذز الجمركيذذذة  .0
 ومطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية .

 تطوير  جراءات و ليات الرقابة على الغذاء المستورد والمصَدر. .1

 مناقشة معايير الرقابة على الغذاء مع الشركاء التجاريين للمملكة، سواء كان ذلب لغايات االستيراد يو التصدير.  .2

 الشهادات الصحية الخاصة باألغذية االردنية المعدة للتصدير.اصدار  .1

 المستوردة يو المصدرة. ة دارة يزمات سالمة الغذاء الخاصة باألغذي .1

 
 :مواصفات وجودة األغذيةالقسم ثالثًا: 

 االهداف:

القياسذية المعمذول بهذا مبنيذة يهدف هذا القسم  لى تطبيق التشريعات الحديثة للرقابة على الغذاء من ناحيذة المواصذفات     
على يسس علمية ومتوا مة مع التشذريعات الدوليذة ذات العالقذة. واذمان االلتذزام بهذذ  المواصذفات باالاذافة الذى المشذاركة 
في عمل اللجذان الفنيذة المتخصصذ  العاملذة فذي مؤسسذة المواصذفات والمقذاييس وطلذب تعذديل هذذ  المواصذفات و/يو تعليذق 

وا م مع ما يصدر عن الجهات الدولية ذات العالقة كما اشتملت مهام القسم على الرقابة على جذودة الغذذاء العمل بها وبما يت
ومطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية باناذمام مذوظفين لهذذ  الغايذة منتذدبين مذن مؤسسذة المواصذفات والمقذاييس األردنيذة. 

 ويتكون هذا القسم من شعبتي:

 شعبة المواصفات  .1 ة األغذية الخاصةشعب .0
 الواجبات:

 ادارة اعمال اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات الغذا ية محليال ودوليال  .0
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 مراجعة المواصفات الغذا ية حسب تعليمات الرقابة على الغذاء والعمل على تحديثها مع الجهات المعنية .1

 ومراقبتها جازة األغذية الخاصة للتداول  .2

 واع يسس الرقابة على األغذية المعدلة جينيال. .1

 دارة قاايا جودة الغذاء )مسح االسواق  اعتماد االنظمة واالسس الناظمة لجودة االغذية بمذا يتذوا م مذع متطلبذات  .1
 القواعد الفنية والمواصفات القياسية.

 االخرى ذات العالقة.التنسيق والتعاون مع هي ة الدستور الغذا ي والجهات المختصة  .1

 

 

 والدراسات: قسم تحليل المخاطررابعًا: 

 االهداف:

األسذذس العلميذذة  بلعتمذذاد لذذى تزويذذد بذذاقي األقسذذام بتقذذدير المخذذاطر لقاذذايا سذذالمة الغذذذاء المختلفذذة يهذذدف هذذذا القسذذم      
واجذراء الدراسذات الالزمذة حسذب طلذب  لامان  جذراءات رقابيذة مبنيذة علذى يسذس تحليذل المخذاطر الالزمةالمعلومات توفير و 

 االقسام المختلفة وتقديم االستشارة العلمية في قاايا الغذاء الطار ة. ويتكون هذا القسم من شعبتي:

 شعبة الدراسات  .1 شعبة تحليل المخاطر .0
 الواجبات:

التقذارير المخبريذ  وتحليذل هذذ  النتذا ج وواذع بذرامج الرصذد السذنوي  التنسيق مع مختبرات الغذاء في مجال نتا ج  .0
 بناء علي .

  جراء عملية تقدير المخاطر   .1

 تنسيق األبحاث والدراسات مع األقسام واختيار االساليب العلمية إلعتمادها وتنفيذها. .2

 رصد قاايا الغذاء على شبكات العمل المختصة. .1

 

 خامسًا: قسم المعلومات:

 االهداف:

مذن خذالل تقذديم افاذل ادوات التحليذل االحصذا ي وفاعلذة وموحذدة علذى الغذذاء  ؤةيهدف هذا القسم  لى امان رقابة كف     
التنسذذيق باالاذذاف  الذذى  مذذن االطذذراف الرقابيذذ  التنفيذيذذ  وتذذوفير البيانذذات لصذذانعي القذذرار للتخطذذيط السذذليم للمعلومذذات الذذوارد 
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، وتوثيقهذا، ومتابعذة وتنظذيم العالقذة بذين المؤسسذة والجهذات الرقابيذة  واألشراف الداعم للفعاليات الرقابية بين االقسام الفَعال
 ويتكون هذا القسم من شعبتي  .األخرى ذات العالقة، وتنسيق االنشط  والفعاليات الرقابية بين المؤسس  وشركا ها الخارجين

 حصاءشعبة اال .1 شعبة المعلومات .0
 

 الواجبات:

 تنسيق تنفيذ محاور الخطة السنوية للرقابة على الغذاء بالتعاون مع باقي األقسام وجمع وتحليل انجازاتها. .0
األشراف على تحديث وتطبيق دليل التفتيش على الغذذاء وواذع االليذات والبذرامج لتذدريب كافذة العذاملين فذي مجذال  .1

 الرقابة على الغذاء.

 عذذداد التقذذارير اإلحصذذا ية التحليليذذة بنذذاءال علذذى المعلومذذات التذذي تصذذل مذذن الجهذذات الرقابيذذة المختلفذذة وواذذعها  .2
 بتصرف االدار  العليا عند الطلب وبأسهل الطرق.

 الغذاء من مديريات الصحة والشركاء ااخرين. ىمتابعة وتقييم تقارير الرقابة عل .1

 الجهات الرقابية األخرى وتقييم مدى االلتزام بتطبيقها. متابعة تطبيق بنود مذكرات التفاهم مع .1

جمذذع االحتياجذذات التدريبيذذة )مخطذذط بنذذاء القذذدرات الذذوظيفي  لمذذوظفي الرقابذذة علذذى الغذذذاء واعذذداد الخطذذ  التدريبيذذ   .1
 وبالتنسيق مع ادارة الموارد البشري  .

لعمذل المديريذة وانشذطتها المختلفذة وترميزهذا  التنسيق مع ادارة الجذودة الدراج ييذة اجذراءات قياسذية معياريذة جديذدة .7
 اصوليال.
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 مدير الرقابة على الغذاء

قسم المواصفات 

 وجودة االغذية

قسم الغذاء المستورد 

 والمصدر

  قسم المعلومات قسم المتداول

 قسم تحليل المخاطر

 مساعد مدير الرقابة على الغذاء
 مدير فر  العقبة

 شعبة الغذاء المستورد شعبة الغذاء المصدر

شعبة الرقابة الصحية 

 جمرك عمان
شعبة الرقابة الصحية 

 جمرك جسر الملك حسين
شعبة الرقابة الصحية 

 جمرك المطار
شعبة الرقابة الصحية 

 جمرك الحرة الزرقاء
شعبة الرقابة الصحية  

 جمرك سحاب

 

 شعبة الجودة

 قسم الرقابة الغذائية

 شعبة القلم

 

 شعبة المعلومات

 

 شعبة االحصاء 

 

 شعبة الدراسات

 

 شعبة تحليل المخاطر

شعبة الرقابة الصحية  

 مدينة الحسن

 شعبة االستالم واالنجاز

 قسم المتابعة والتدقيق

 شعبة التدقيق واالنجاز

 شعبة الرقابة الصحية
شعبة الخدمات 

 المساندة

لجنة البت في النتائج 

 المخبرية

شعبة الخدمات االدارية 

 والديوان

شعبة الرقابة الصحية 

 جسر الشيخ حسين

 شعبة االغذية الخاصة

 شعبة المواصفات

 وحدة ادارة المخاطر

 الفني وتوعية المستهلبشعبة التنسيق 

شعبة المضافات 

 الغذائية

 شعبة الغذاء المتداول

 شعبة المصانع الغذائية

لجنة التوعية والتوجيه 

والرقابة على القطاع 

 الصناعي
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 انجازات مديرية الرقابة على الغذاء:

تقوم مديرية الرقابة على الغذاء بتطبيق مواد قانون الرقابة على الغذاء والتشريعات والتعليمات الناظمة من خالل تنفيذ       
المهام والواجبات المناط  بها. وتتطور هذ  االنجازات تبعا للتطور المستمر والسريع الذف يحدث في هذا القطا  حيث احتاج 

 واعطاء اولوي  خاص  وعلى النحو التالي: هذا القطا  الى بذل جهود ااافي  
 

 أوالً: في مجال القوانين والتعليمات:

 تم االنتهاء من مناقشة مشرو  قانون الرقابة على الغذاء الجديد و ايداع  لدى االمانة العامة لمجلس النواب الموقر.  ي

 ب  اقرار مجموعة من التعليمات الناظم  للعمل وعلى النحو التالي :

 تعليمات اغذية الرياايين وتشكيل لجن  اغذية الرياايينواع  .0

 .واع تعليمات الماافات الغذا ية غير المباشرة المواد المالمسة لالغذية ومواد التعب ة والتغليف .1

 تعديل تعليمات معدل  لتعليمات نقل وتخزين وعرض المواد الغذا ية. .2

 االعالن عن اغذية االستخدام الخاص.تحديث تعليمات اغذي  االستخدام الخاص وواع تعليمات  .1

 مراجعة وتحديث تعليمات  عادة الفحص واقرار تعليمات النظر باالعترااات  .1

 تعديل تعليمات المواد الواردة ترانزيت. .1

 مراجعة تعليمات التعامل مع المواد الغذا ية الواردة للمناطق التنموية. .7

 للمناطق الحرة تحديث تعليمات التعامل مع المواد الغذا ية الواردة .1

 تعليمات التعامل مع االرساليات متعددة االصناف.تحديث  .2
 تحديث تعليمات اجازة االغذية الخاصة .01

 واع تعليمات التاجر الذهبي. .00

 

 ثانيًا: في مجال تنظيم وتنسيق العمل: 

المؤسسذ  كجهذ  ناظمذ   بهدف تنظيم العالق  مع الشركاء ولغايات الحد من التداخالت بذين التشذريعات النافذذ  وتكذريس     
 العمال الرقاب  على الغذاء تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات التعاون التالية :

  والموافقذة علذى اعذداد دليذل الرقابذ  الذاتيذ  1مذكرة التعاون الفني مذع وكالذة االنمذاء االمريكيذة ومشذرو  سذياحة ) .0
احيا و تدريب العذاملين فذي خذدمات االطعذام لهذذا للمطبم الصحي والمبني على نظام الهاسب للمطاعم المصنف  سي

 القطا .  



             
 

62 
 

اتفاقية مذع الفذاو لعقذد دورتذين تذدريبيتين لمذوظفي الرقابذة علذى الغذذاء فذي دول االقلذيم العتمذاد نظذام الرقابذ  علذى  .1
يذث   والذذف يمثذل التجربذ  االردنيذ  فذي هذذا المجذال وبحRBSالغذاء المستورد المبني على درجة الخطور  الصذحي )

 يتم تطبيقها من قبل الجهات الرقابي  الرسمي  في االقليم.

العمذذل مذذع وزارة الزراعذذة مذذن خذذالل مشذذرو  االتحذذاد االوروبذذي لتأهيذذل مصذذانع منتجذذات اللحذذوم االردنيذذة لتسذذهيل  .2
التصدير الى دول االتحذاد االوروبذي بهذدف زيذادة كفذاءة الصذادرات مذن المنتجذات االردنيذ . وقذد تذم مذن خذالل هذذا 

لمشذذرو  تأهيذذل عذذدد مذذن المصذذانع الغذا يذذ  لتطبيذذق نظذذام الهاسذذب فيهذذا كمتطلذذب اساسذذي للسذذماح لمنتجاتهذذا مذذن ا
 مشتقات اللحوم للتصدير الى دول االتحاد االوروبي

 توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية االجتماعية. .1

 توقيع مذكرة تفاهم مع المواصفات والمقاييس اليمنية. .1
 

لتعاون الدولي مع الجهات ثالثًا: في مجال ا

 الرقابية ذات العالقة:

 الجهات الحكومية:

 وزارة الصحة العراقية. .0

 وزارة الصحة القليم كردستان  .1

 وزارة الزراعة االمريكية .2

 السلطة الوطنية الفلسطينية .1

 مؤسسة المواصفات الفلسطينية  .1

 وزارة الزراع  اللبناني  .1

 منظمات دولية:

 WHO /SIHA عالميةمنظمة الصحة ال .0

  االتحاد األوروبيفي   EFSAالوكال  االوروبي  لسالمة الغذاء  .1

 المنظمة العالمية لصحة الحيوانية  .2
 :الهيئات الدوليةالمتخصصة

 هي ة الغذاء والبيطرة الدنماركية .0

 الغذا يهي ة الدستور  .1

  SFDAهي ة الغذاء والدواء السعودية ) .2

  USFDAهي ة الغذاء والدواء األمريكية ) .1

 معهد التبريد الدولي  .1

 االسترالية -هي ة الرقابة النيوزالندية  .1

لجنة الخبراء للماافات الغذا ية المنبثقة عن  .7
 JECFA) دستور األغذيةهي ة 

 وكاالت تعاون فني:

 GIZالوكالة األلمانية للتعاون الفني  .FAO  1منظمة األغذية والزراعة العالمية ) .0
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JICAالوكالة اليابانية للتعاون الدولي  .USAID  1الوكالةاالمريكية لالنماء الدولي    .2

 شبكات رصدالغذاءالعالمية:

0. RASFF 

1. INFO SAN – Emergency 

2. INFO SAN 

1.  Recall System USFDA-

  – USDAوزارة الزراعة االمريكية .1

 

 رابعًا: في مجال برامج الرصد:

بهذذدف التعذذرف عذذن قذذرب عذذن طبيعذذة وماهيذذة المذذواد الغذا يذذة المعذذد  لالسذذتهالب والمخذذاطر الصذذحي  المحتملذذ  فيهذذا.       
غذاء  من وصحي قامت مديرية الرقابة على الغذاء بتنفيذ اربعة برامج رصد موجه  تستند على تحليل وتقيذيم ولغايات تقديم 

 المخاطر وبالتعاون مع جهات علمي  متخصص  وكالتالي:

 برنامج رصد الغذاء المتداول السنوف والذف يتمثل بتحديد مواد غذا ي  محتمل وجود ملوثات فيها اار  بالصح . .1
 د الملوثات في الخاار االردنية الطازجة الورقية المروية بميا  مستصلحةبرنامج رص .2

 .رصد الملوثات في الزعتر المعد لالستهالب .3
 .رصد مادة اللبنة ومطابقتها للمواصفات القياسية االردنية .4

 رصد الزيوت النباتية في مادة اللبنة .5
 رصد المكمالت الغذا ية .6
 رصد اغذية ابط الوزن .7
رقابيذذة شذذبيهة بتبذذادل نتذذا ج دراسذذات مختصذذة بأصذذناف محذذددة مذذن االغذيذذة وبيذذان اثرهذذا علذذى التعذذاون مذذع جهذذات  .8

 الصحة.

 
 التخطيط والمعلومات:خامسًا: في مجال 

 اعتماد  لية لمتابعة االرساليات المخالفة بناء على التقارير المخبرية. .1

علذى موقذع المؤسسذة  الجمركيذة بنظذام فحذص الغذذاءربط خدمة  ظهار نتا ج التقارير المخبرية المنجزة لالرساليات  .2
بحيث تمكن قطا  المستوردين من التعرف على واع االنجاز الرسالياتهم بنذاء علذى التقذارير المخبريذة  االلكتروني

 باستخدام اسم المستورد ورقم البيان الجمركي.
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صذفات وجذودة االغذيذة وتعمذيم النسذم تحديث قاعذدة المواصذفات القياسذية والقواعذد الفنيذة بالتنسذيق مذع قسذم الموا .3
علذذى جميذذع الجهذذات المعنيذذة باعمذذال الرقابذذة علذذى الغذذذاء فذذي المراكذذز الجمركيذذة  20/01/1102المحدثذذة لغايذذة 

 والمختبرات واالقسام المعنية.

 اعتماد بيانات نظام األسيكودا العالمي لغايات جمع المعلومات واجراء االحصاءات. .4

 باالحتياجات التدريبية لكوادر مديرية الرقابة على الغذاء وتنظيم عملية بناء القدرات.تحديث قاعدة بيانات خاصة  .5

تحليل نتا ج رصد قذرارات المحذاكم المتعلقذة بقاذايا الغذذاء وموا متهذا مذع قذانون الرقابذة علذى الغذذاء لغايذات العمذل  .6
 على رفع نسبة االعتماد .

 صلين على بطاقة التاجر الذهبي.تقديم الخدمة للتجار الحاالولوية اعتماد بطاقة  .7

 

 سادسًا: في مجال تحليل المخاطر والدراسات:

تحليذذل نتذذا ج برنذذامج رصذذد الغذذذاء المتذذداول السذذنوف والتعذذرف عذذن قذذرب علذذى نوعيذذة الغذذذاء المطذذروح للتذذداول فذذي  .1
 .ت االسواق ومدى مأموني

النتذا ج الصذدار خطذة برنذامج الرصذد للعذام علذى هذذ  و تحليل مخرجات  و البنذاء  1102تعميم برنامج الرصد لعام  .2
 .لكافة الجهات الرسمية ذات العالقة 1101

 تبويب نتا ج التقارير المخبرية الشهرية المخالفة وتحليلها واصدار توصيات وفقا لذلب. .3

 تحليل نتا ج رصد الزيوت النباتية في مادة اللبنة .4
 تحليل نتا ج رصد المكمالت الغذا ية .5
 غذية ابط الوزنتحليل نتا ج رصد ا .6

 

 سابعًا: في مجال البرامج الرقابية المتخصصة:

 االلكتروني للرقابة على الغذاء المتداول ) برنامج ادارة معلومات الغذاء . التفتيش% من برنامج 011انجاز  .0

 الغذاء.برنامج االرشفة االلكتروني والذف يتامن كافة المعامالت الخاصة باالجراءات التي تتم على معامالت  .1

 اعداد قا مة التاجر الذهبي لقطا  مستوردف االغذية. .2

 تعليمات الية منح عالمة المؤسس  ) عالمة الثقة  للمؤسسات الغذا ي  المحلي  حسب نو  النشاط.معايير و واع  .1
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ثامنًا: في مجال بناء القدرات والتوعية 

 الصحية: 

 :بناء القدرات  .أ 

وانشذط  تدريبيذ   فذي مجذال ترسذيم مفذاهيم توحيذد اجذراءات التفتذيش علذى تستمر المديرية في عقذد ورشذات عمذل  -0
الغذذذاء وحسذذب متطلبذذات دليذذل التفتذذيش علذذى الغذذذاء للكذذوادر العاملذذة فذذي مجذذال الرقابذذة علذذى االغذيذذة المتداولذذة 

الصذحة )والمستوردة  لمفتشي يالغذية في المؤسسذة وعلذى االغذيذة المتداولذة واقسذام الغذذاء والبي ذ  فذي مذديريات 
%مذذذذذن مفتشذذذذذي المؤسسذذذذذة 011،االقسذذذذذام الصذذذذذحي  للبلذذذذذديات ، سذذذذذلطة اقلذذذذذيم العقبذذذذذة والذذذذذذين بلذذذذذغ عذذذذذددهم 

 %منالمفتشين العاملين في اقسام الغذاء والبي ة في وزارة الصحة مفتش غذاء11و

 .يوم تدريبي 11بواقع  العاملين في وزارة الزراعة اللبنانيةتدريبية لمفتشي الغذاء  اتعقد دور  -1
 .رشة عمل حول "تطبيق برنامج الرقابة الذاتي في المصانع الغذا ية" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارةعقد و  -2
 .1102/1101المروية بميا  مستصلحة للموسم و مناقشة نتا ج برنامج رصد الخاار الطازجة عقد ورشة عمل ل -1
والذذدورات الخارجيذذة حيذذث تذذم مشذذاركة سذذتة مشذذاركة فنيذذين مذذن العذذاملين فذذي مجذذال الغذذذاء فذذي الورشذذات التدريبيذذة  -1

   من الموظفين للحصول على درجة الدكتوراة والماجستير.2  كذلب تم ابتعاث اثنان )1موظفين )
 

التوعيااة والتثقيااف الصااحي حااول سااالمة  .ب 

 الغذاء:
 

 011 ي الغذذاء فذي مراكذز التسذوق الكبذرى فذي المملكذة حاذرهاسالمة الغذاء لمتداول ات عمل حولورشعقد ثالث  -0
 مشارب.

 مشارب. 111عقد اربع ورشات عمل حول سالمة الغذاء لمتداولي الغذاء في مطاعم كبرى حارها  -1
عقذذد لقذذاء توعذذوف بعنذذوان تطبيذذق ينظمذذة الرقابذذة الذاتيذذة القذذا م علذذى مبذذادئ الهسذذب فذذي المصذذانع الغذا يذذة واهميذذة  -2

 ير. تطبيقة واثر  على تمكين الصناعات الوطنية من المنافسة على التصد
طالذب وطالبذة فذي  721تنفيذ برامج توعوية لطلبة المدارس الحكومية امن برنذامج صذحة وسذالمة الغذذاء وبواقذع  -1

المذذدارس الحكوميذذة حيذذث وصذذل عذذدد الطلبذذ  الذذذين تذذم تعراذذهم لهذذذا البرنذذامج ) اعذذرف غذذذاءب اامذذن مذذن خذذالل 
 طالب وطالب  حتى االن. 01،111استخدام الحواس الخمس   الى 

بذذرامج توعويذذة فذذي مجذذال ممارسذذات تذذداول الغذذذاء لسذذيدات المجتمذذع المحلذذي بالتعذذاون مذذع القطذذا  الخذذاص  تنفيذذذ -1
   سيدة.017والمنظمات غير الحكومية شمل البرنامج توعية )

 عقد ورشة بعنوان  يثر تطبيق نظم السالمة العالمية في تطوير قطا  الصناعات الغذا ية موجهة للقطا  الصناعي -1
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 :ومن امنها ل حول المعوقات والتحديات التي تواج  قطا  الصناعات الغذا يةعقد ورشة عم -7
سذذب االمبنيذذة علذذى مبذذادئ نقذذاط نظذذام اله باذذرورة اعتمذذاد ينظمذذة الرقابذذة الذاتيذذة توعيذذة القطذذا  الصذذناعي . ي

 . السبع
 انجاز الدليل االرشادف للتفتيش على المطاعم. -1
والمر يذذة ومنهذذا برنذذامج امذذن اف ام فذذي السذذاعة االخباريذذة االسذذبوعية المشذذاركة فذذي البذذرامج االعالميذذة المسذذموعة  -2

 الخاصة بالغذاء.
سالة توعيذة، واعتمذاد 11في الصحف اليومية والبالغ عددها نشر عدد من الرسا ل التثقيفية الموجهة للمواطنين  -01

الذف مشذترب والتذي  11   الذى SMSرسالة توعية جذاهزة للنشذر، باالاذافة الذى ارسذال رسذا ل نصذية قصذيرة ) 11
 تهدف الى تعريف المواطنين بالتعامل االمن مع الغذاء والدواء.

نشر بوسترين ومطويتين حول توعية المواطنين بكيفية التعامل مع االااحي وتوعية المقيمين في مخيم الزعترف  -00
 بالممارسات الصحية لتداول االغذية.

 

 تاسعًا: في مجال المواصفات القياسية:

 الدائمااة الفنيااة اللجااان يفاا المشاااركة  .أ 

 :بالغذاء الخاصة

  لجنذة فذي مذا يقذارب  01شاركت مديرية الرقابة على الغذاء مذن خذالل الفنيذين المنتذدبين لعمذل اللجذان الفنيذة وعذددها )
  مواصذفة قياسذية اردنيذة جميعهذا قواعذد 1   اجتما  في مؤسسة المواصفات والمقاييس تم خاللها دراسة وتعديل )11)

 اردنية تتعلق بالمواد الغذا ية.فنية 

 :الفنية االستشارات  .ب 
 تتعلق بما يلي: 1102  استشارة فنية خالل العام 011تم دراسة )       

 دراسة  بطاقات بيان المنتجات الغذا ية المصنعة محليال لغايات اقرارها وتنفيذ اجراءات ترخيصها اصوليال. .0

حذذة باالسذذواق والتذذي يتبذذين فيهذذا مخالفذذات مذذن حيذذث اسذذم المنذذتج او دراسذذة وتعذذديل بطاقذذات بيذذان المنتجذذات المطرو  .1
مكونات  بما فيها الماذافات الغذا يذة والمحليذات او اسذم الصذانع وعنوانذ  او طريقذة ذكذر تذواريم الصذالحية وغيرهذا 

 من اشتراطات قياسية لبطاقة البيان.

 ن مطابقتها للقواعد الفنية االردنية .تقديم االستشارات الفنية للمنتجات المستوردة قبل استيرادها لاما .2

تم اعادة تحديث الفهرس الكتروني للقواعد الفنية والمواصفات القياسية األردنيذة المعتمذدة مذن مؤسسذة المواصذفات  .1
بهدف تسهيل عمليات البحذث والوصذول الذى هذذ  القواعذد والمواصذفات  20/01/1102والمقاييس وتحديثها لغاية 
 النسم المحدثة لجميع االقسام والجهات المعنية.بسهول  وسرعة وتوزيع 
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 عاشرًا: في مجال الرقابة والتفتيش على الغذاء:

 أ ( اغذية االستخدام الخاص واغذية الرياضيين:

بدراسذة الطلبذات  تقوم مديرية الرقابة على الغذاء من خالل شعبة االغذية الخاصة في قسذم المواصذفات وجذودة االغذيذة     
الخذاص واغذيذة الريااذيين ،حيذث يذتم دراسذة هذذ  الطلبذات االسذتخدام المقدمة لغايات الموافقذة علذى اسذتيراد وتذداول اغذيذة 

االغذي  الخاص  والمكمالت الغذا يذة والموافقذ  علذى اسذتيراد  جازة والمسؤولة عن  والبت بها من خالل لجنة االغذية الخاصة
والمشذذكلة مذذن منذذدوبين عذذن مديريذذة دراسذذة مكوناتذذ  وبطاقذذة بيانذذ  واسذذتعمال  وذلذذب وفذذق يسذذس معينذذة اوتذذداول المنذذتج بعذذد 

الرقابة على الغذاء ومديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والذدواء ومديريذة السذالمة الصذحية فذي وزارة الصذحة واسذاتذة 
ات الرقابذذ  والتفتذذيش علذذى امذذاكن تذذداول وتوزيذذع هذذذ  بتنفيذذذ اجذذراءهذذذا ويقذذوم القسذذم متخصصذذين مذذن الجامعذذة االردنيذذة. 

المنتجذذات للتحقذذق مذذن التزامهذذا بالشذذروط المطلوبذذ  باالاذذاف  الذذى التحقذذق مذذن مطابقذذة هذذذ  المنتجذذات للشذذروط التذذي صذذدرت 
اذيين ، والهمية مواع اغذية الرياايين تم الفصل ما بذين اغذيذة االسذتخدام الخذاص واغذيذة الريابحقها الموافقات الرسمي 

   فعاليات لجنة االغذية الخاصة.0ويبين الجدول رقم )وتشكيل لجنة خاصة بذلب.

امن برامج التفتيش للتأكد من تداول هذ   واغذية الرياايين الخاصاالستخدام كما يبين اياا مؤسسات تداول اغذية      
عدد المؤسسات التذي تذم الكشذف عليهذا خذالل وفق االشتراطات المدونة في كتب الموافقة على استيرادها حيث بلغ  منتجاتال

  يبين فعاليات لجنة اغذية الرياايين حيذث تذم 0والجدول رقم ).منهم للمحكمة 1مؤسسة تم تحويل  01، عدد 1102 العام
 فصل مواو  دراستها بلجة خاصة بمثل هذ  االغذية.

  0جدول رقم )

 انجازات لجنة اغذية االستخدام الخاص

 السنة
عدد 

 اجتماعات
 اللجنة

الطلبات 
التي تمت 
 دراستها

الطلبات 
 المحولة

 لمديرية الدواء

 طلبات غير

 موافق عليها

عدد الطلبات 
 الموافق عليها

عدد طلبات 
الموافقة 
 المشروطة

عدد طلبات 
استكمال 
 وثا ق 

عدد 
المؤسسات 
التي تم 

 الكشف عليها

1111 11 111 00 17 101 1 1 1 

1112 11 117 17 22 221 011 11 071 

1101 11 711 01 12 112 21 11 01 
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1100 12 101 01 11 117 12 071 02 

1101 11 111 07 11 121 1 011 02 

2013 12 210 07 11 170 1 222 01 

 

  1جدول رقم )

 الرياايينانجازات لجنة اغذية 

 السنة
عدد 

اجتماعات 
 اللجنة

الطلبات التي 
 تمت دراستها

 طلبات غير

 موافق عليها

الطلبات عدد 
 الموافق عليها

عدد طلبات 
استكمال 
وثا ق 
 ودراسات 

2013 21 012 01 11 12 

 

 الرقابة على االغذية المستوردة:ب(

يخذت المؤسسذة العامذة للغذذاء والذدواء علذى عاتقهذا ومنذذ تأسيسذها الرقابذة علذى الغذذاء المسذتورد مذن خذالل شذعب         
الجمركية من خالل توفير عدد من الكذوادر التابعذة للمؤسسذة فذي هذذ  المراكذز وبتخصصذات الرقابة الغذا ية الملحقة بالمراكز 

علميذة مختلفذذة )مهنذدس زراعذذي، طبيذب بيطذذرف، فنذي صذذحة عامذذة، مراقذب صذذحة عامذة  يقومذذون بالرقابذة علذذى االرسذذاليات 
 الغذا ية من خالل عمليات تدقيق الوثا ق والكشف الظاهرف واخذ عينات للفحص المخبرف.

كمذا يبذين  1102وحيث ان الغذاء يحتل المرتبة الثالثة من الصادرات الوطنية والمرتبة الثانية من الذواردات خذالل العذام      
   ادنا :2الجدول رقم )

 

 

 



             
 

69 
 

  2رقم ) جدول

 )مليون دينار  مقارن  باجمالي االصناف يبين قيم المستوردات والصادرات والمعاد تصدير  من االصناف الغذا ية

 السنة
 المعاد تصدير  المصدر المستورد

 جميع االصناف اصناف غذا ية جميع االصناف اصناف غذا ية جميع االصناف اصناف غذا ية

2010 1,769 11,050 651 4,217 104 773 

2011 2,197 13,440 755 4,806 95 879 

2012 2,395 14,734 822 4,750 112 850 

2013 2,477 15,523 894 4,805 114 812 

 

   0الرسم )

 يبين قيم المستوردات والصادرات والمعاد تصدير  من االصناف الغذا ية )مليون دينار 
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 الصادرات من المواد الغذائية:  كمية

العذذام % مذذن اجمذذالي الصذذادرات الوطنيذذة )حسذذب بيانذذات 0162المركذذز الثالذذث بذذين السذذلع المصذذدرة بنسذذبة المذذواد الغذا يذذة تحتذذل      
1102  

 الواردات من المواد الغذائية:  كمية

)حسذب بيانذات العذام % مذن اجمذالي الذواردات 0762المركذز الثذاني بذين السذلع المسذتوردة بنسذبة المذواد الغذا يذة تحتل      
1102  

 المراكز الجمركية التالية:تقوم كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالرقابة المباشرة على  رساليات األغذية المستوردة في 

 الف  رسذالية مذن الغذذاء  01مركز جمذرب العقبذة : حيذث يذتم مذن خذالل هذذا المركذز التخلذيص علذى مذا يزيذد عذن  .0
 المستورد سنويال.

يلذف  رسذالية مذن الغذذاء   11مركز جمذرب عمذان : حيذث يذتم مذن خذالل هذذا المركذز التخلذيص علذى مذا يزيذد عذن  .1
 المستورد سنويال.

 الف  رسذالية  1ب مطار الملكة علياء الدولي : حيث يتم من خالل هذا المركز التخليص على مذا يقذارب مركز جمر  .2
 من الغذاء المستورد سنويا.

ارسذالية مذن  111مركز جمرب المنطقة الحرة / الزرقاء : حيث يتم مذن خذالل هذذا المركذز التخلذيص علذى مايقذارب  .1
  رساليات الغذاء المستورد سنويال.

ارسذالي  غذذاء  0111رب مدينذة الملذب عبذدان الثذاني الصذناعي  : حيذث يذتم التخلذيص علذى مايزيذد عذن مركز جمذ .1
 سنوي 

مركز جمرب الشيم حسين /المعبر الشمالي ومركز جمرب الملذب حسذين ومركذز جمذرب جذابر ومركذز جمذرب المنطقذ   .1
ز التخلذذيص علذذى باذذع م ذذات مذذن الحذذر  االردنيذذ  السذذوري  ومركذذز جمذذرب جذذابر : حيذذث يذذتم مذذن خذذالل هذذذ  المراكذذ

  رساليات الغذاء المستورد سنويال.

ااافة لما يذتم انجذاز  مذن معذامالت غذا يذة فذان منذدوبي المؤسسذة مذن مديريذة الرقابذة علذى الغذذاء والعذاملين فذي  .7
جميذل مراكز جمرب العقب  وسحاب والمنطقة الحرة /الزرقاء  يقومون باجراءات الكشف وتحويل العينذات مذن مذواد الت

 واالجهزة الطبية واالدوية .... الم.

ويقوم مندوبو المؤسسة في هذ  المراكز بالرقابة على األغذية المستوردة من خالل تطبيق نظام الرقابة المبني على درجة الخطورة      
 الصحية وحسب التعليمات الناظمة من حيث:

 تدقيق الوثا ق والشهادات الصحية المرافقة لإلرساليات .0
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 الكشف الظاهرف والحسي على المواد الغذا ية للتأكد من جودتها وسالمتها. .1

للتحليذذل المخبذذرف للتأكذذد مذذن صذذالحيتها ومطابقتهذذا لالشذذتراطات الصذذحية والقواعذذد  ةسذذحب عينذذات مذذن هذذذ  األغذيذذ .2
 الفنية ذات العالقة.

 
 انجازات المراكز الجمركية:

  17010) 1102اإلرسذاليات مذن المذواد الغذا يذة الذوارد  الذى األردن خذالل سذنة  عدد اإلرساليات : بلغ  جمذالي عذدد      
% وبلذغ اجمذالي وزن االرسذاليات مذن المذواد 1611وبنسذبة  111  بند. بلغ عدد البنذود المخالفذة 68557ارسالية تحتوف )

 .  1102  طن خالل العام 1،117،201الغذا ية الواردة الى االردن)

 الجداول تبين بعض المعلومات عن هذ  االنجازات وفيما يلي مجموعة من
 

  1جدول رقم )

 توزيع يوزان االرساليات حسب المركز الجمركي 

وزن االرساليات  اسم المركز الجمركي
 واالصناف /طن

1101 

*وزن االرساليات 
 واالصناف /طن

1100 

*وزن االرساليات 
 واالصناف /طن

1101 

*وزن االرساليات 
 واالصناف /طن

1102 
 733,238 122172 111721 1111171 جمرب عمان

 1,691,623 0211171 0712171 121071 جمرب العقبة

 64,840 21211 27111 011111 جمرب سحاب

 12,622 01110 01110 21217 جمرب المطار

 25,388 02711 01110 121212 جمرب المنطقة الحرة/الزرقاء

 1,374 0101 0212 0121 جمرب جسر الملب حسين

 517 00111 11 0121 جمرب جسر الشيم حسين/المعبر
 2,487 1 1 1 جمرب مدينة الحسن الصناعية 

 17,718 1 1 1 جمرب المنطقة الحرة / القويرة

 18,105 1 1 1 جمرب ميناء الركاب /العقبة

 2,567,912 1711112 1111127 1172112 المجمو 
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  1الرسم )

 المستوردة حسب المراكز الجمركيةيبين كميات االغذية 

 

  7جدول رقم )

 1102توزيع عدد االرساليات والبنود واالوزان حسب المراكز الجمركية للعام 

 وزن اإلرساليات/طن عدد البنود عدد اإلرساليات اسم المركز الجمركي

 733,238 21211 10221 جمرب عمان

 1,691,623 01111 01111 جمرب العقبة

 64,840 1110 2112 جمرب سحاب

 12,622 1217 1112 جمرب المطار

 25,388 0217 221 جمرب المنطقة الحرة/الزرقاء

 1,374 011 12 جمرب جسر الملب حسين

 517 01 01 جمرب جسر الشيم حسين/المعبر
 2,487 011 11 جمرب مدينة الحسن الصناعية 

 17,718 112 111 جمرب المنطقة الحرة / القويرة

 18,105 127 121 ميناء الركاب /العقبةجمرب 

 2,567,912 75886 47141 لمجمو ا

  

العقبة 
1,791,723.2 

633,236.5عمان   

سحاب 
74,539.7 

الزرقاء 
28,356.7 

بقية المراكز الجمركية 
82,523.5 

موزعة حسب المراكز  2013كمية المواد الغذائية المستوردة عام 
 الجمركية
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األسيكودا العالمي الخطورة الصحية/تطبيق نظام درجة 

 )النافذة الواحدة(:

على اوء تطبيق نظام االسيكودا العالمي )االنتقا ية المبني على درجة الخطورة الصحية  على االغذيذة المسذتوردة فذي      
مذذن مراكذذز جمذذرب مدينذذة الملذذب عبذذدان الثذذاني بذذن الحسذذين الصذذناعية   1112جمذذرب عمذذان والعقبذذة ومذذا ياذذيف اليهذذا عذذام 

من تطبيق النظذام فذي  1101المنطقة الحرة الزرقاء، تم االنتهاء عام ومركز جمرب مطار الملك  علياء الدولي ومركز جمرب 
باقي المراكز الجمركية )جمرب سحاب وجمرب جسر الملب حسين وجمرب جسر الشذيم حسذين وجمذرب جذابر وجمذرب المنطقذة 

 تم تطبيق النظام في مركز جمرب مدينة الحسن الصناعية.  1102الحرة األردنية السورية  وخالل العام 

 الدول المصدرة لالردن:

   اعلى عشرة دول تم االستيراد منهذا مذن 1دولة، ويبين الجدول رقم ) 022بلغ عدد الدول المصدرة للمواد الغذا ية لالردن  
 حيث عدد بنود المواد الغذا ية. 

  1جدول رقم )

 الدول العشرة األكثر تصديرال لمغذية الى األردن من حيث الوزن

 النسبة بالطنالوزن  اسم الدولة

 %15 388593 *اكرانيا

 %14 357794 *رومانيا

 %13 321735 السعودية

 %7 181286 الواليات المتحدة االمريكية

 %6 143488 الهند

 %5 132100 البرازيل

 %5 128240 مصر

 %4 99664 تايالند

 %3 88969 ماليزيا

 %2 54252 تركيا

 

االكثر تصديرا لالردن من حيث الوزن يعود الستيراد كميات كبيرة من مادة القمح من *تصدر اكرانيا ورومانيا قا مة الدول 
 هاتين الدولتين.
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  2الرسم رقم )

 يبين الدول العشرة االكثر تصديرا لالردن من حيث الوزن

 

  نتيجة استيراد مادة القمح منهاالزيادة في الوزن من اوكرانيا ورومانيا 

 

  2الجدول رقم )

 االرساليات اليومي للفني العامل في المراكز الجمركيةمعدل عدد 

 المركز
 الجمركي

عدد 
 اإلرساليات

عدد 
 البنود

 عدد
 *الكادر

حصة 
 الفني
من 

اإلرساليا
ت 

 سنويا

 حصة الفني
 البنودمن 

 سنويا

معدل عدد 
 اإلرساليات
اليومي 
 للفني

معدل عدد 
 البنود

 اليومي للفني

2121 10221 جمرب عمان
1 

02 1687 2768 1 9 

جمذذذذذذذذرب العقبذذذذذذذذة،القويرة،ميناء الركذذذذذذذذاب 
 العقبة*

02211 0722
1 

01 993 1243 3 4 

 5 4 1517 1083 2 1110 2112 جمرب سحاب

 4 3 1278 983 7 1217 1112 جمرب المطار

 1 1 442 330 2 0217 221 جمرب المنطقة الحرة/الزرقاء

388593 
357794 

321735 

181286 

143488 132100 128240 
99664 88969 

54252 
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 الدول العشرة االكثر تصديرا لالردن من حيث الوزن
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 1 0.30 186 89 0 011 12 جمرب جسر الملب حسين

 1611 0.02 5 5 1 01 01 جسر الشيم حسين/المعبرجمرب 

 0.26 0.15 77 44 1 011 11 جمرب مدينة الحسن الصناعية 

6855 47141 المجمو 
7 

45 1045 1823 4 5 

 

 * يتم تغطية االرساليات لجمرب القويرة وجمرب ميناء الركاب من خالل كادر مركز جمرب العقبة.

 االرساليات وسحب العينات.عدد العاملين لغايات الكشف على 

 يوم االجازات السنوية للموظفين. 21مخصوم منها  121عدد ايام دوام المركز الجمركي 

  01جدول رقم )

 توزيع المعامالت حسب االجراءات التي تمت عليها

% من عدد 1611بند جمركي وبنسبة  111بلغ مجمو  البنود المخالفة وغير الصالحة من المواد الغذا ية المستوردة  
 البنود المستوردة موزعة من حيث االجراء على النحو التالي:

 

 

 

  00الجدول رقم )

 يبين توزيع عدد البنود المخالفة حسب السنوات

 

 عدد البنود القرار
 12 عدم التخليص
 011 اعادة تصدير

 127 اتالف

 111 المجمو 

 1102 1101 1100 1101 السنة
 75886 78049 56272 22117 عدد البنود الواردة

 111 221 211 111 عدد المعامالت المخالفة/بند
 %1611 %1611 %1612 %1611 النسبة الم وية للبنود المخالفة
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  2الرسم رقم )

  :1102-1101يبين توزيع البنود المخالفة حسب السنوات )

 

  02الجدول رقم )

موزعة حسب السنة نتيجة التصرف بها قبل اجازتها من قبل المؤسسة العامة يبين توزيع االرساليات المحولة للنا ب العام 
 للغذاء والدواء

 

 

 

 ج( أعمال الرقابة على الغذاء المتداول )المحلي(:

بالرقابذذة علذذى الغذذذاء المتذذداول )المحلذذي  فذذي المملكذذة مذذن خذذالل كوادرهذذا فذذي تقذذوم المؤسسذذة العامذذة للغذذذاء والذذدواء       
محافظة العاصمة ووزارة الصحة في باقي انحاء المملكة حيث تقوم هذ  الكوادر العاملة فذي مذديريات الصذحة /اقسذام الغذذاء 

ين حسذب قذانون قانونيذة بحذق المخذالفوالبي ة باعتماد نفس االسس الرقابية المعمول بها في المؤسسذة وباتخذاذ اإلجذراءات ال
مذن الرقابة على الغذاء ويستثنى من ذلب امانذة عمذان كذون مذذكرة التفذاهم مذع المؤسسذة مذا زالذت معلقذة وال يذتم العمذل بهذا 

 قبلهم.

الذذف زيذذارة تفتيشذذية شذذمل  الف المؤسسذذات الغذا يذذة  011بلنجذذاز حذذوالي  1102وقذذد قامذذت هذذذ  الكذذوادر خذذالل عذذام      
 المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وقامت باتخاذ اإلجراءات التصويبية والقانونية المناسبة.
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  قسم الغذاء المتداول:

يقوم القسم بتنفيذ اجراءات الرقابة وتاكيد توفر االشتراطات الصحية في اماكن تداول الغذاء في جميذع مراحلذ  واالشذراف      
مت  سذذواء علذذى مسذذتوى الوحذذدات الداخليذذة واللجذذان المنبثقذذة واقسذذام الغذذذاء والبي ذذة فذذي علذذى االجذذراءات المتبعذذة لتاكيذذد سذذال
  تفاصيل نشاطات شعبة المصانع موزعة حسب نو  الزيارة ولجنة التوعية والتوجيذة 01مديريات الصحة ويبين الجدول رقم )

 طاعم السياحية.والرقابة على القطا  الصناعي واللجنة السياحية المكلفة بالرقابة على الم

  01جدول رقم )

  االنجازات الرقابية للمديرية المركزية

 

 

 *شعبة المصانع:

تفتيشية ولغايات مختلفة بزيارات  تقوم مديرية الرقابة على الغذاء كمديرية مركزية مسؤولة عن االشراف على اعمال الرقابة
ويبين الجدول يدنا  عدد الزيارات التفتيشية موزعة حسب الغاية منها والتي قام بها فنيو مديرية الرقابة على الغذاء في 

  02جدول رقم )                           شعبة المصانع.

 حسب الغاية من الزيارة الغذاء الرقابة علىمديرية الزيارات التفتيشية من قبل شعبة المصانع الغذا ية 

 عدد الزيارات نو  الزيارة

1112 1101 1100 1101 1102 
 11 17 21 21 11 لغايات الكشف على الموقع 

 72 71 11 22 11 لغايات الترخيص/ تقييم خط الول مرة
 01 01 12 11 21 ااافة خط جديد

 الغاية من الكشف جهة التنفيذ
 عدد الزيارات

1101 1100 1101 1102 
 102 271 111 111  شعبة المصانع والمعامل الغذا ية*

لجنذذة التوعيذذة والتوجيذذة والرقابذذة علذذى القطذذا  
 **الصناعي 

 0112 0012 0111 0221 كشف دورف

 111 111 111 111 المطاعم والفنادق السياحيةكشف دورف على  لجنة المطاعم السياحية
 021 011 21 17 كشف متابعة

 1101 0111 1111 1012  المجمو 
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 07 01 1 01 7 نقل ملكية
 1 1 0 0 1 تغيير اسم تجارف

 1 1 1 - 1 طلب رخصة مهن إلستيراد معدات 
 1 1 0 1 1 تجديد ترخيص

 011 020 111 110 111 معامالت محولة للكشف لمديريات الصحة 
 0 0 01 01 2 كشف بناءل على شكوى

 11 12 02 01 01 اعادة كشف وكشف روتيني
 102 271 111 111 122 المجمو 

 

وتشارب مديرية الرقابة على الغذاء في اعمال اجتماعات لجنة التراخيص المركزية والتي تعقد اجتماعاتها في وزارة البي ة     
تذذم فيهذذا دراسذذة الطلبذذات المقدمذذة للجنذذة لغايذذات الموافقذذة علذذى مواقذذع اقامذذة  1102اجتماعذذال خذذالل العذذام  11حيذذث عقذذد 

 المشاريع الصناعية الغذا ية الجديدة. 

لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على المصانع * 

 :الغذائية

  تعمذذل لجنذذذة التوعيذذذة والتوجيذذذ  والرقابذذة علذذذى القطذذذا  الصذذذناعي بالكشذذذف والتفتذذيش علذذذى المصذذذانع الغذا يذذذة فذذذي
  زيذارة كشذف تذم تنفيذذ  علذى 0112) 1102المحافظات )عمان، الزرقاء، مادبا  حيث بلغ مجمذو  الزيذارات للعذام 

ذا ي مذوزعين علذى محافظذات العاصذمة ومأدبذا والزرقذاء ويسذتثنى مذن عمذل اللجنذة التذرخيص ألول مصنع غ 111
 مرة والشكاوف حيث يتم متابعتها من قبل مديرية الرقابة على الغذاء.

  من المواد الغذا ية المتنوعة طن 0161)ما يقارب قامت اللجنة بلتالف كما  . 
 

 :ومن االنجازات التي قامت اللجنة بتنفيذها 

  تحذذديث قاعذذدة البيانذذات االلكترونيذذة المتعلقذذة بالمصذذانع الغذا يذذة التابعذذة العمذذال لجنذذة التوعيذذة وحسذذب متطلبذذات
 الباحث االلكتروني حسب ما هو وارد في الملفات وتشمل:

 .تحديث الماركات التجارية ومنتجات المصانع 

  افية وااللكترونية والبريدية.عناويين المصانع الجغر 

 .تشكيل فريق اختيار القا مة الذهبية للمصانع التابعة العمال اللجنة، وذلب بالتعاون مع مديرية التنمية الصناعية 
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واقسام الغذاء  المؤسسةأحد عشر: مكاتب وفروع 

 والبيئة في مديريات الصحة:

محافظذة العاصذمة والزرقذاء واربذد والكذرب ومذديريات الصذحة والبذالغ  تقوم فرو  المؤسسة العامة للغذذاء والذدواء لشذؤون     
مديرية بالمهام والواجبات المناطة بها في مجال الرقابة على الغذاء والمخولة بها حسب مذكرة التفاهم التي تذنظم  02عددها 

 كما يلي:  االنشطة الرقابية من حيث نو  الزيارات و 01العمل بين الجهتين حيث يبين الجدول رقم )

 

  01جدول رقم )

 ينشطة فرق الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول )المحلي 

 عدد الزيارات نو  الزيارة
1101 

 عدد الزيارات
1100 

 عدد الزيارات
1101 

 عدد الزيارات
1102 

 142927 226794 233327 112221 زيارات تفتيشي  دورية

زيذذذذذذذارات تذذذذذذذرخيص وتجديذذذذذذذد 
 ترخيص

2121 1210 1111 2171 

 0217 0112 0101 0172 شكوى
زيذذارات لغايذذات جمذذع عينذذات 

 غذا ية
0221 0111 1111 1111 

 1111 2711 1111 1210 تعاميم رسمية
زيارات بناء على حاالت 

 اشتبا  تسممات
111 177 117 111 

 183929 235807 248983 237392 المجمو 

      

وهذذا يعذود الذى  1101%  مقارنذة بعذام 2161بنسذبة )  1102وكما يبن الرسم ادنا  انخفاض عدد الزيارات التفتيشية عذام 
 من حيث: محدودية االمكانياتاالسباب التالية 

 تقنين حركة السيارات نتيجة قرارات ترشيد االستهالب. .0

 .الهجرة المعاكسة للموظفين .1

 .جودة العملية التفتيشيةرفع الفرو  و انشاء  .2

 .تعريف مفهوم الزيارة التفتيشية .1
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  1الرسم رقم )

 يبين توزيع الزيارات التفتيشية موزعة حسب السنوات

 

  07وعلى اوء تنفيذ الفعاليات الرقابية من قبل مديريات الصحة وفرو  المؤسسة التي تذم تنفيذذها يبذين الجذدول رقذم )     
، 1101االجراءات المتخذ  بحذق المخذالفين موزعذة حسذب نذو  االجذراء المتخذذ بحذق اصذحاب المؤسسذات المخالفذة لمعذوام 

 .1101للعام  22121حيث بلغ مجمو  االجراءات  1101، 1100

 

  01جدول رقم )

 األنشطة الرقابية على الغذاءعلى اوء المتخذ  بحق المخالفين اإلجراءات 

 1102 1101 1100 1101 االجراء

 29111 29769 25616 25549 شعار بوجود سلبيات 

 1966 2498 1925 2756  مخالف

 2447 1651 885 647 وايقاف  غالق

 33834 33988 31203 32313 المجمو 

236392 245953 238506 

153929 
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  01جدول رقم )
 الزيارات التفتيشية واالجراءات المتخذة من قبل فرو  المؤسسة ومديريات الصحة

 اسم المديرية
عدد 

المؤسسات 
 الغذائية

عدد الزيارات 
 المبرمجة

تكرار 
 الزيارة

 اإلجراءات المتخذة بحق المخالفين

 عدد االجراءات المجموع *%  ايقاف % * إغالق % * مخالفة *% * إنذار

 6036 9.7 699 3.6 256 9.1 657 61.4 4424 3536 7204 9400 عمان* فرع

 4288 4.4 257 0.8 49 1.6 95 67.1 3887 2877 5793 7845 وفرع الزرقاء م. صحة الزرقاء

 5699 2.2 353 1.2 188 1.7 265 31.1 4893 1878 15757 5163 م. صحة اربد

 1504 0.2 17 0.5 48 1.8 180 12.7 1259 2262 9889 1930 م. صحة البلقاء

 320 0.0 0 0.0 0 0.1 2 13.0 318 375 2443 285 م. صحة العقبة

 486 0.0 1 0.2 10 0.3 16 7.2 459 9416 6360 660 م. صحة األغوار الشمالية

 2198 0.0 0 3.8 46 12.7 152 167.1 2000 5303 1197 1527 م. صحة المفرق

 251 0.0 0 0.4 5 0.3 4 21.0 242 1126 1151 339 صحة البادية الشماليةم. 

 967 0.0 0 0.1 5 0.1 3 16.2 959 1451 5919 1000 م. صحة عجلون

 5388 0.1 7 0.6 32 3.3 176 95.9 5173 590 5395 1267 م. صحة مأدبا

 121 0.0 0 0.0 0 0.0 0 10.8 121 1198 1119 234 م. صحة الشونة الجنوبية

 501 0.0 0 0.1 1 0.0 0 69.8 500 709 716 706 م. صحة الطفيلة

 481 0.0 0 0.0 0 1.6 57 11.9 424 354 3564 490 م. صحة دير عال

 533 0.0 0 0.1 4 0.0 1 8.6 528 9500 6107 655 م. صحة بني كنانة

 88 0.0 0 0.1 4 0.0 0 1.3 84 515 6599 739 م. صحة معان

 1632 0.5 31 0.0 2 1.7 113 22.3 1486 127 6656 1638 م. صحة الكرك

 24 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.8 24 231 3109 915 م. صحة الكورة

 685 0.6 19 0.1 4 0.6 20 18.6 642 884 3448 788 م. صحة الرمثا

 2332 5.4 204 5.4 204 6.2 236 44.7 1688 4392 3779 1284 م. صحة جرش

 33834 1.6 1855 0.9 585 2.1 1966 30.3 29111 46724 96205 36865 المجموع

 *النسبة الم وية لالجراءات المتخذة بحق المخالفين من عدد الزيارات المبرمجة للمؤسسات الغذا ية

 .***    لم تحسب من امنها ف ة الزيارات المتعلقة بلجنة التوعية في مناطق صالحية اللجنة )العاصمة،الزرقاء،مأدبا  
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 الكشف على وسائط نقل المواد الغذائية:

يتم الكشف على وسا ط نقل المواد الغذا ية من قبذل مفتشذي الغذذاء فذي فذرو  المؤسسذة واقسذام الغذذاء والبي ذة فذي مذديريات 
الصذحة باالاذافة الذى التنسذذيق والتعذاون مذع مديريذة االمذذن العذام /االدارة الملكيذة لحمايذة البي ذذة مذن خذالل مفذارز الذذدوريات 

ل المذذواد الغذا يذذة علذذى الطرقذذات ، ومذذدى تطبيقهذذا لشذذروط وتعليمذذات نقذذل المذذواد الخارجيذذة بذذالتحقق مذذن تذذراخيص وسذذا ط نقذذ
الغذا ية . وقد زاد من فعالية هذ  االجراءات التعليمات الصادرة بالتعذاون مذع االدارة الملكيذة لحمايذة البي ذة ممذا جعلهذا احذدى 

 سا ط النقل. التجارب الناجح  جدا في زيادة كفاءة تطبيق التعليمات الخاص  بمراقبة و 

 .1102سيارة نقل مواد غذا ية للعام  1012  يبين عدد وسا ط النقل التي تم الكشف عليها والتي بلغت 02الجدول رقم )

  07جدول رقم )  

 االجراءات المتخذة بحق اصحاب وسا ط نقل المواد الغذا ية

النسبة الم وية للسيارات  مخالفة كشف السنة
 المخالفة

الم وية للسيارات النسبة  حجز
 المحجوزة

1101 1111 110 161% 010 261% 
1100 2111 111 162% 12 061% 
1101 1117 011 2% 10 0% 
1102 1012 011 267% 11 161% 

 

 اتالفات المواد الغذائية:

المخافذذة وغيذذر   حجذذم االتالفذذات التذذي قامذذت بهذذا كذذوادر المؤسسذذة فذذي المراكذذز الجمركيذذة لالرسذذاليات 11يذذبن الجذذدول رقذذم )
الصالحة لالستهالب البشرف وكذلب االتالفات التذي قامذت بتنفيذذها كذوادر مكتذب عمذان ومذديريات الصذحة نتيجذة لاذبط مذواد 

 غذا ية منتهية الصالحية او غير صالحة لالستهالب البشرف بناءل على نتيجة تقرير مخبرف.
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  01جدول رقم )

 مكان التداول حسبمن المواد الغذا ية  جمو  االتالفاتم

وزن  االتالفات حسب مكان التداول
 اإلتالفات/طن

1101 

وزن 
 اإلتالفات/طن

1100 

وزن 
 اإلتالفات/طن
1101 

وزن 
 اإلتالفات/طن

1102 
 2111 2111 0012 0221 مواد غذا ية متداولة في السوق المحلي

 1771 0112 111 121 مواد غذا ية مستوردة 
 00121 1117 0177 1117 المجمو 

 

  02جدول رقم )

 توزيع كميات االتالفات الغذا ية حسب مديريات الصحة 

 1102االتالفات/طن 2012االتالفات/طن 1100االتالفات/طن 1101االتالفات/طن اسم المديرية
 1121621 0112621 712671 0211621 عمان * فر 

وفر   م.صحة الزرقاء
 الزرقاء

201601 112621 212611 112601 

 111611 011621 01610 21611 اربدم.صحة 
 001610 01611 7671 1611 م.صحة الطفيلة
 12671 07601 07677 0621 م.صحة الرمثا
 12611 01611 21611 71611 م.صحة مادبا
 27612 1621 1611 01671 م.صحة جرش

 01621 11621 01611 01621 م.صحة المفرق
 01617 1611 1600 1611 م.صحة عجلون

 2617 1611 1601 17611 البلقاءم.صحة 
 7612 7611 1627 2621 م.صحة الكرب
 1611 20611 1612 1611 م.صحة معان

 1612 1611 1601 1601 م.صحة االغوار الشمالية
 1612 1611 1601 2621 م.صحة الكورة
 1620 1611 1621 1601 م.صحة العقبة

 1601 1601 1612 2611 م.صحة بني كنانة
 1611 0012601 01677 02611 التوعيةلجنة 

 1611 1601 1611 1611 م.صحة دير عال
 1611 1611 1612 1611 م. صحة االغوار الجنوبية
 1611 12611 1610 1621 م.صحة البادية الشمالية

 3066.38 3064.2 00116210 022167 المجمو 
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  11جدول رقم )

 1102لالتالف خالل العام كميات االتالفات مقارنة باالسباب الموجبة 

 الكمية بالطن سبب االتالف

 1858.6 انتهاء مدة الصالحية

 778.0 مداهمة مياه الصرف الصحي واالمطار

 202.8 ثبت عدم صالحيتها لالستهالك البشري

 192.1 مخالفة بطاقة بيان

 125.5 تغير في الصفات الحسية

 79.3 عفن ظاهر

 73.8 وجود حشرات وقوارض واثارها 

 34.0 مخالفة شروط النقل والتخزين والعرض 

 33.0 بناء على طلب اصحاب العالقة

 26.2 تحضير في ظروف غير صحية

 16.0 صدأ وعيوب وانتفاخ وانبعاج وتلف في العبوات

 17.0 مخالفة تعليمات اعداد االطعمة

 18.0 مخالفة قاعدة فنية

 5.7 ذوبان المادة الغذائية المجمدة

 5.8 الحصول على تصريح من المؤسسةعدم 

 7.5 اغذية مغشوشة

 2.2 مخالفة الشروط الصحية

 3067.9 المجموع

 
  10الجدول رقم )

 يبين توزيع كميات االتالفات موزعة حسب المجموعات الغذا ية 

 1102الكمية بالطن سبب االتالف
 912.6 الحبوب ومنتجات الحبوب

 635.7 مواد متفرقة

 401.3 وعصائرمشروبات 

 229.5 الفواكه والخضار ومنتجاتها

 220.2 منتجات االلبان

 162.5 السمك ومنتجاته

 150.5 حلويات وسكاكر

 138.2 مضافات غذائية
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 72.6 امالح وبهارات وشوربات وصلصات

 48.5 اللحوم ومنتجاتها

 46.8 الدواجن ومنتجاتها

 18.9 الزيوت والدهون

 17.5 المخبوزات

 15.4 المقبالت الجاهزة

 5.0 مكسرات

 1.8 محليات

 217162 المجمو 
 

 التسممات الغذائية:

والذف    عدد التسممات الغذا ية في المملكة لعدد الحاالت واالصابات،17على مستوى التسممات الغذا ية يبين الجدول رقم )
 عن االعوام السابقة. 1102لعام  انخفااا في عدد االصابات للتسممات الغذا ية يشير الى وجود

  11جدول رقم )

 حاالت التسممات الغذا ية 

 1102 1101 1100 1101 1112 1111 التسممات الغذا ية في المملكة 

 022 111 121 121 111 211 عدد االصابات

 11 12 21 001 11 11 عدد الحوادث

 

 شكاوي المستهلك: 

ومذن المالحذظ الخذط السذاخن شذكوى تذم التقذدم بهذا مذن خذالل   0221  منهذا 0112) 1102للعذام  بلغ عدد الشكاوف     
ارتفا  عدد الشكاوف خالل االعوام االخيرة والذف يعزى الزدياد مستوى الوعي الصحي للمستهلب حذول صذحة وسذالمة الغذذاء 

  لكافة شرا ح المجتمع ودور المؤسسة في تسهيل عملية االتصال والتواصل مع المستهلب. 
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  12جدول رقم )

 1102 - 1101الشكاوف خالل األعوام 

 عدد الشكاوف المستلمة العام

1102 0217 

1101 0112 

1100 210 

1101 112 

 
 ثالث عشر: في مجال تطوير وتبسيط االجراءات: 

 تحديث اجراءات العمل المعيارية. .0

 الصحابها على موقع المؤسسة االلكتروني.تحديث الية اظهار التقارير المخبرية المنجزة غير المسلمة  .1

 .البدء في حوسبة نظام المعلومات الخاص بالتفتيش على الغذاء المتداول .2

 . 1111البدء بنظام الحوسبة للموافقات الصادرة لالغذية الخاصة منذ اصدار التعليمات الخاصة بها في العام  .1
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 مديرية شؤون المناطق

 مقدمة

للمؤسسذذة العامذة للغذذذاء والذذدواء فذذي مجذال الرقابذذة علذذى الغذذذاء المتذداول محليذذال وفذذي جميذذع تعتبذر المهذذام الموكلذذة 
يو الصذحية مٌمذا يجعذل  ةمراحل تداول  ذات يهمية  ستراتيجية للمملكة، سواء كان ذلذب مذن الناحيذة االقتصذادية يو االجتماعيذ

 من التخطيط السليم وطويل المدى لهذ  الخدمات يمرال اروريال. 

اكبة للتوسع الماطرد في صناعة وتداول الغذاء في المملكة االردنية الهاشمية ونتيجة لمباشرة المؤسسذة العامذة للغذذاء ومو 
والدواء مهام الرقابة المباشر على مؤسسات الغذاء في محافظات المملكة و لغايذات  الفصذل بذين الجهذة التشذريعية والرقابيذة 

بلنشذذاء  مديريذذة شذذؤون المنذذاطق تتذذولى  1101لذذس ادارة المؤسسذذة فذذي سذذنة التذذي تطبذذق التشذذريعات فقذذد صذذدر قذذرار مج
 72التفتيش والتحقذق مذن التذزام  الغذذاء والمؤسسذات الغذا يذة فذي محافظذات المملكذة بمذواد قذانون الرقابذة علذى الغذذاء رقذم 

بموجبهما من قبل مدبريذة  والتشريعات الصادرة 1111لسنة  10و قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم  1110لسنة 
 .   يعطي مزيدا من المصداقية العمال الرقابة في المؤسسة الرقابة على الغذاء التي عبر قنوات االقرار الرسمية االمر الذف 

 لى يعلى مسذتوى ممكذن  المتداول محليا مديرية في النهوض بمستوى الرقابة الصحية على الغذاءالتتلخص مهمة 
دارة تنفيذذذ تاحذذة مذذن خذذالل اذذمن اإلمكانيذذات الم بذذرامج الرقابذذة الصذذحية علذذى األغذيذذة واإلشذذراف الفعذذال علذذى هذذذ  البذذرامج وا 

 اإلمكانيات المتاحة بكفاءة وفاعلية.

 القيم الرقابية:

توجيذ  المذوارد المحذدودة نحذو الجوانذب األكثذر يهميذة مذن سذالمة الغذذاء و الرقابة على الجوانب األهم من سلسلة الغذاء  .0
 تبني نظام تصنيف المؤسسات الغذا ية حسب خطورتها المحتملة على الصحة.  من خالل

التشذريعات، ب االلتذزامالتي تامن الرادع   اإلجراءات القانونية:  الذف يعتمد على ثالث محاورو للرقابة  المتكاملالمفهوم  .1
المسذتهلب بأساسذيات سذالمة الغذذاء ، وتوعيذة علذى نفسذهارقابذة ذاتيذة بذرامج  علذى تطبيذق الغذا يذة المؤسسذات تشجيع

 .ليتمكن من ممارسة مسؤوليات  في هذا المجال

بدالل من االعتماد المكثف  ،المفهوم الشامل للرقابة على طول سلسلة الغذاء ابتداءل من المزرعة وحتى صحن المستهلب  .2
 على فحوص المنتج النها ي.

حيد االجراءات بين الجهات الرسمية ذات العالقذة باالاذافة الذى تكريس مبدي الشفافية والتعاون في يعمال المؤسسة، لتو  .1
الشراكة مع القطا  الخذاص العامذل فذي قطاعذات صذناعة وتجذارة األغذيذة ، ممذا ياذمن الحفذاظ علذى سذالمة المسذتهلب 

 دون األارار غير المبرر بمصالح قطاعات صناعة وتجارة الغذاء من جهة.
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برامج ومشاريع تدريبية لقطا  الصناعات الغذا ية في مجال سالمة الغذذاء بهذدف دعم االقتصاد الوطني من خالل تنفيذ  .1
زيذذادة تنافسذذيتها فذذي األسذذواق الخارجيذذة ومذذا ينذذتج عذذن ذلذذب مذذن تحسذذين جذذودة منتجاتهذذا ومسذذتوى سذذالمتها بمذذا يخذذدم 

 مصلحتها ومصلحة المستهلب المحلي.

قيذذع مذذذكرات تفذذاهم معهذا بحيذذث يذذتم تجنذذب االزدواجيذذة فذذي الشذراكة والتنسذذيق مذذع الجهذذات الرقابيذذة األخذرى مذذن خذذالل تو  .1
 الرقابة  واعتماد المعايير الرقابية الموحدة في هذا المجال والتي تعدها المؤسسة.

 

 أداة عمل المفتشين في فروع المؤسسة: 

المؤسسذذات  تتذذولى الكذذوادر الصذذحية فذذي الفذذرو  مسذذؤولية الرقابذذة والتفنذذيش علذذى الغذذذاء المتذذداول فذذي االسذذواق وعلذذى
ليكذون يداة إلرشذاد   عملت المؤسسة العامة للغذاء والدواء علذى  صذدار الغذا ية امن اسس وااحة موثقة في دليل تفتيش 

و توجي  مفتشي األغذية في جميع مناطق المملكة، و بغض النظر عن الجهات الرقابية التي يمثلونها، للمسذاعدة فذي توحيذد 
وثبات اإلجراءات الرقابية لتطبيق تشريعات الرقابة على األغذية، وليكون مرشدال لقطاعات الصناعة والتجارة الغذا ية من حيث 

ذ  القطاعات في مجال سالمة و جودة األغذية و ما ُيتوقذع ين يقذوم بذ  مفذتش األغذيذة لذدى قيامذ  بذالتفتيش المطلوب من ه
علذذى المؤسسذذة الغذا يذذة، كمذذا ين دليذذل التفتذذيش علذذى الغذذذاء يذذدعم نظذذام  دارة جذذودة الخذذدمات حيذذث ياذذم دال ذذل  رشذذادية 

 لإلجراءات التالية:

 التفتيش على المؤسسات الغذا ية. .0
 العينات من األغذية.سحب  .1
 ليات ممارسة السلطة الرقابية بهدف امان التزام المؤسسات الغذا ية بالتشريعات والتدابير الصحية والقواعد  .2

 الفنية ذات العالقة.

تزويد مفتش األغذية بالقواعد األساسية للرقابة على الغذاء و قيم التفتيش على الغذاء وكيفية تفسير التشريعات ذات 
الغاية من هذا الدليل هي المساعدة في بناء نهج ثابت موحد للرقابة على الغذاء و  بعمل  و واعها مواع التنفيذ. العالقة

يقسام الغذاء والبي ة في مديريات الصحة لدى الرقابة على المؤسسات الغذا ية فرو  المؤسسة و يلتزم ب  مفتشي الغذاء في 
و قد ُواع هذا الدليل لمفتشي األغذية ليكون مرجعال ذو طبيعة عامة و عملية  .للتحقق من التزامها بالتشريعات ذات العالقة

 كدليل تعليمي لمفتشي األغذية المستجدين.  كما يمكن استخدام  في مجال التفتيش على المؤسسات الغذا ية،
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 فروع المديرية في المحافظات :

 فرع المؤسسة لشؤون محافظة العاصمة : 

ونظذرا لطبيعذة  1111المؤسسة اعمال التفتيش على الغذذاء والمؤسسذات الغذا يذة فذي محافظذة العاصذمة  سذنة باشرت      
وحجم العمل ووجود كوادر تفتيش تابعة المانة عمان الكبرى كانت والزالذت تقذوم بأعمذال تفتذيش وتذرخيص لمؤسسذات الغذذاء 

كانات المتوفرة في امانة عمان ولتنسيق العمل فقد تذم عقذد فقد وجدت المؤسسة ان  من المناسب االستفادة القصوى من االم
مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء وامانة عمان الكبذرى تاذمنت يطذر العمذل وتحديذد الصذالحيات للكذوادر وذلذب 

 للحيلولة من االزدواجية في التفتيش .
عذذادة تأهيذذل لمفتشذذي الغذذذاء فذذي الفذذر  بمذذا ياذذمن التميذذز عملذذت المؤسسذذة علذذى تذذوفير االحتياجذذات اللوجسذذتية للفذذر  و      ا 

 والشفافية وعدالة االجراءات المتخذة بناء على مخرجات العمليات التفتيشية.
الذى توسذيع صذالحيات الفذر  ليشذمل محذافظتي مادبذا والبلقذاء بحيذث يصذبح  1102المؤسسذة خذالل عذام قامت    

 الفر  القليم الوسط 

 محافظة الزرقاء:فرع المؤسسة لشؤون 

ونظرا لطبيعة  1101سنة   الزرقاءباشرت المؤسسة اعمال التفتيش على الغذاء والمؤسسات الغذا ية في محافظة      
كانت والزالت تقوم بأعمال تفتيش وترخيص  لبلدية الزرقاء وبلدية الرصيفة وحجم العمل ووجود كوادر تفتيش تابعة 

ولتنسيق  تلب البلدياتان  من المناسب االستفادة القصوى من االمكانات المتوفرة في لمؤسسات الغذاء فقد وجدت المؤسسة 
من قبل لجنة امت ممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء و الدواء و بلدية محافظة  1102في عام راح  قتالعمل فقد تم 
يطر العمل  يتامن يات محافظة الزرقاءوكافة بلدمذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشرو  الزرقاء كافة 

وقد صدر قرار مجلس  دارة المؤسسة بالموافقة على  االزدواجية في التفتيش دونوتحديد الصالحيات للكوادر وذلب للحيلولة 
 . مذكرة التفاهم  ال ان مجالس البلديات ال زالت غير موافقة على هذ  المذكرة

عادة تأهيل لمفتشي الغذاء في الفر  بما يامن التميز والشفافية المؤسسة على توفير االحتياجات الل عملت وجستية للفر  وا 
 وعدالة االجراءات المتخذة بناء على مخرجات العمليات التفتيشية.

 ةالى توسيع صالحيات الفر  ليشمل محافظ 1101الستفادة القصوى من االمكانات المتوفرة  تسعى المؤسسة وخالل عام لو 
 .الشرقبحيث يصبح الفر  القليم  المفرق

 



             
 

90 
 

لشاااؤون محافظاااة ارباااد)اقليم ع المؤسساااة وفااار

 الكرك)اقليم الجنوب(:لشؤون محافظةالشمال(و

علذى افتتذاح فرعذي المؤسسذة فذي كذل مذن اربذد والكذرب حيذث جهذزت الفذرو  بالخذدمات  1102عملت المؤسسة فذي عذام     
يعمالها في فر  اربد ) قليم الشمال     عتبارا مذن النصذف الثذاني مذن هذذا اللوجستية والكوادر المؤهلة وقد باشرت المؤسسة 

العام ، علما بان فر  اربذد سذوف يغطذي مسذتقبال يعمذال التفتذيش والرقابذة علذى الغذذاء فذي محافظذات اربذد وعجلذون وجذرش 
ابة على الغذاء في محافظذات حيث يصبح فر  اقليم الشمال . كما  وان فر  الكرب سوف يغطي مستقبال يعمال التفتيش والرق

 الكرب ومعان والطفيلة حيث يصبح فر  اقليم الجنوب .

الزيارات التفتيشية واالجراءات المتخذة من قبل فروع 

 المؤسسة

 الف مؤسسة موثقة  7يااف لعدد هذ  المؤسسات  عدد المؤسسات حسب مسح مكتب عمان امن منطقة اختصاص  .1
 في سجالت الحرف والصناعات لدى امانة عمان

 .عدد الزيارات المبرمجة والتكرار للمؤسسات الغذا يةالنسبة الم وية لالجراءات المتخذة بحق المخالفين من   .2

 0/1/1102باشر فر  اربد اعمال  الرقابية اعتبارا من  .3

 لم تحسب من امنها ف ة الزيارات المتعلقة بلجنة التوعية في مناطق صالحية اللجنة )العاصمة،الزرقاء  *

 اسم المديرية
عدد 

المؤسسات 
 الغذا ية

عدد 
الزيارات 
 المبرمجة

تكرار 
 الزيارة

 اإلجراءات المتخذة بحق المخالفين

 ²%  ايقاف ²%   غالق ²%  مخالفة ²%   نذار

 المجمو 
عدد 

 االجراءات

 6036 6.5 699 2.4 256 6.1 657 41.2 4424 3536 7204 9400 ¹مكتب عمان

 4288 3.0 257 0.6 49 1.1 95 44.8 3887 2877 5793 7845 فر  الزرقاء

م. صحة 
اربد/فر  اربد 

³ 

5163 15757 1878 4893 27.7 265 1.5 188 1.1 

353 

2.0 5699 

 8291 28647 22408 المجمو 
1320

4 35.7 
1017 

2.7 
493 

1.3 
1309 

3.5 
16023 
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 توزيع كميات االتالفات الغذا ية حسب فرو  المؤسسة 

 1102االتالفات/طن 2012االتالفات/طن 1100االتالفات/طن 1101االتالفات/طن المديريةاسم 
 1121621 0112621 712671 0211621 فر  عمان
 112601 212611 112621 201601 فر  الزرقاء
/فر   م.صحة اربد
 111611 011621 01610 21611 اربد

 2761.54 1779.8 1005.55 1712.8 المجمو 
 توزيع كميات االتالفات موزعة حسب فرو  المؤسسة 

 الكمية بالطن سبب االتالف
 2098.4 فر  عمان

 459.1 فر  الزرقاء

 204.1 /فر  اربداربد صحة

 171061 المجمو 
 

 توزيع عدد ابوطات االتالف موزعة حسب فرو  المؤسسة 

 عدد ابوطات االتالف سبب االتالف
 2322 فر  اربدصحة اربد /

 1546 فر  الزرقاء

 604 فر  عمان

 1171 المجمو 
 عدد الشكاوف على المؤسسات الغذا ية امن اختصاص فرو  المؤسسة

  قطا  المستودعات قطا  المؤسسات قطا  المصانع الفر  الرقم
 1443 007 0021 021 عمان 0

 214 1 071 21 الزرقاء 1

 79 02 11 1 اربد 2

 1736 134 1426 176 المجمو  

                    

 شكوى تم التعامل معها في الفرو  0721عدد الشكاوف االجمالي:  

 0217علما بان اجمالي عدد الشكاوف الواردة القسام الغذاء والبي ة والفرو  هو 
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 مديرية الدواء

 
 نبذة تاريخية عن مديرية الدواء

 

التابعة لوزارة الصحة ونظرا للعناية واإلهتمام التي توليها    كلحدى المديريات 0212ينشأت مديرية الدواء عام )    
القيادات العليا بفعالية ومأمونية الدواء، وحرصال على اإلرتقاء بالمستوى الصحي للمواطن االردني ،صدر قانون الدواء 

دواء ثم صدر قانون والذف تم بموجبة تنظيم يسس التعامل وواع تعليمات الرقابة على ال 1110  لسنة 11والصيدلة رقم )
والذف بموجبة تشكلت المؤسسة  العامة للغذاء والدواء   1112لسنة  20المؤسسة العامة للغذاء والدواء المؤقت رقم 

كمؤسسة حكومية مستقلة  داريال وماليال لتكون الجهة المرجعية في مجال الرقابة على الغذاء والدواء في األردن من خالل 
 .1111لعام   10غذاء و الدواء ثم تال  صدور قانون المؤسس  الدا م رقم مديريتي الرقابة على ال

 
دور مديرية الدواء في تحقيق األهداف 

 اإلستراتيجية للمؤسسه العامة للغذاء  والدواء

تلعب مديرية الدواء دورا اساسيا فذي تحقيذق األمذن الذدوا ي فذي االردن مذن خذالل المراقبذة  والمحافظذة علذى المخذزون و      
اإلستراتيجي للدواء ووتنظيم السوق الدوا ي وتشجيع الصناعة الدوا يذة الوطنيذة واإلسذتثمار فذي هذذا المجذال واتمذام  جذراء ت 

التذي تعنذى بالذدواء، فهذي المسذؤول  عذن  جازتذ  منذذ  الجهة المرجعية الوحيدة واء الرقابة على الدواء حيث تعتبر مديرية الد
بداية تكوينذ  كمذادة خذام وحتذى الحصذول عليذ  كمستحاذر جذاهز إلسذتعمال  مذن قبذل المذريض، وتهذدف مديريذة الذدواء الذى 

بسذذعر مناسذذب ،وتعمذذل علذذى اذذمان سذذالمة وجذذودة وفاعليذذة الذذدواء )سذذواء المصذذنع محليذذا يو المسذذتورد  وتذذوفير  للمذذواطن 
تسجيل الدواء وتسذعير  ) وفقذا" ألسذس معتمذد  لذديها وموافذق عليهذا مذن قبذل ر اسذة الذوزراء ومنشذورة بالجريذدة الرسذمية  ، 
وتعنذى المديريذذة بمتابعذذة الدراسذذات الدوا يذذة التذذي تجذذرى علذذى اإلنسذان ومراقبتهذذا فذذي كافذذة مراحلهذذا وتتذذابع عمليذذات اإلسذذتيراد 

كما تتولى المديرية اصذدار اإلحصذا يات المتعلقذة  باسذتيراد وتصذدير وتسذجيل الذدواء كمذا تقذوم بالرقابذة   دوية ،والتصدير لم
والتفتيش على كافة المؤسسات، الصذيدالنية مذن صذيدليات ومسذتودعات ومصذانع يدويذة ) محليذة يو خارجيذة  ذا كانذت غيذر 

سذة العامذة للغذذاء والذدواء ،  كذذلب تقذوم مديريذة الذدواء بمراقبذة مستوفية لذبعض الشذروط الالزمذة إلعتمادهذا مذن قبذل المؤس
صذدار التذراخيص والتصذاريح المطلوبذة ااذافة الذى االحصذا يات الخاصذة بهذا ومنذع  تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وا 

الب الرشذيد لمدويذة ومنذع ويخيذرال تقذوم المديريذة بمتابعذة االسذته تحولها من السوق المشروعة الذى السذوق غيذر المشذروعة،
 الهدر في استهالكها وتداولها.
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كذان ال بذد مذن دعذم وتطذوير العناصذر األساسذية لامان سالمة وجودة وفاعلية الذدواء ولتمكين المديرية من القيام بواجباتها 
 لنظام الرقابة على الدواء من خالل:

حذذذة ومذذذن خذذذالل اتفاقيذذذات وبذذذرامج تعذذذاون مذذذع تذذدريب وتأهيذذذل الكذذذوادر داخذذذل وخذذذارج المملكذذذة حسذذذب المذذوارد المتا .0
المؤسسات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والهي ة الدولية لمراقبة المخدرات والدول المتقدمة في مجال الرقابذة 

 على الدواء.
ات استمرار السعي بتطبيق يعلى مستويات ينظمة الجودة المخبرية  لامان مصداقية نتا ج التحاليل المخبرية للعين .1

 الدوا ية وحسب المعايير الدولية من خالل مختبر الرقابة الدوا ية 

متابعة المستجدات العالمية  في رصد االثار الجانبية واتخذاذ االجذراء ت الفاعلذة واإلحتياطذات الالزمذة لتقليذل االثذار  .2
  (UPSALAالجانبية لها من خالل التعاون مع المركز العالمي لرصد االثار الجانبية للدواء

التعذذاون مذذع الشذذركاء الر يسذذيين مثذذل دا ذذرة الجمذذارب واتحذذاد منتجذذي االدويذذ   ومؤسسذذة المواصذذفات والمقذذاييس   .1
والهي ات االكاديمية والدولية من خالل عقد االتفاقيات ومذذكرات التفذاهم التذي تاذمن التذداخل المذرن بذين عملياتهذا 

 وتمنع االزدواجية في تطبيق االجراءات الرقابية للدواء 

ولتفعيذذل اجذذراءات المديريذذة بذذأعلى درجذذات الشذذفافية والدقذذة تذذم تشذذكيل عذذدة لجذذان فذذي مديريذذة الذذدواء وبعاذذوية شذذركاؤها 
 الر يسيين حسب قانون الدواء والصيدلة وظيفتها  تحاذ القرارات المناسبة بخصوص المواايع المختلفة وهي:  

 اللجنة العليا للدواء والصيدلة . .0

 لجنة الدراسات الدوا ية .1

 جنة الفنية لتسجيل األدوية الجديدة.لال .2
 لجنة التسعير . .1

 اللجنة الفنية لدراسة األدوية التي لها مثيل. .1

 لجنة اعتماد مواقع التصنيع . .1

 لجنة النباتات والنواتج الطبية . .7

 لجنة الفيتامينات . .1

 لجنة األمصال والمطاعيم .2

 الحيوفلجنة تقييم دراسات التكافؤ  .01

 لجنة الرقابة النوعية على الدواء .00

 1111لجنة تجديد تسجيل األدوية المسجلة  .01

 1112لجنة تجديد تسجيل األدوية المسجلة  .02

لجنة دراسة تركيبة حليب الراع والتركيبة  .01
 الخاصة واألغذيةالتكميلية لهم .
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 مديرية الدواءاقسام 

 

 قسم رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية 
قسم رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية الدواء احدى مديريات المؤسسة العامة للغذاء والدواء هو القسم      

لالغراض  المعني بمراقبة االتجار المشرو  بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسال ف الكيماوية ، وذلب لامان توافر هذ  المواد
 الطبية والعلمية واالحتياجات المشروعة ومنع تحويلها لالستعمال غير المشرو .

والسال ف الكيميا ية على تطبيق ما ورد في  ومستحاراتها والمؤثرات العقلية المواد المخدرةالرقابة على ا تعتمد     
بهذا الخصوص  وتتامن ثالث يجزاء ، الجزء االول هو  االتفاقيات الدولية والقوانين واالنظمة االردنية والتعليمات الصادرة

اعداد االحتياجات السنوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسال ف الكيماوية لامان توافرها الرقابة الدولية وتشمل 
اعداد كافة و  ومتابعة كافة االمور المتعلقة  بها صدار شهادات استيراد وتصديرالستعماالت طبية وعلمية مشروعة وا

والتقاريرالخارجية الربع سنوية والسنوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسال ف الكيماويةالمطلوبة  االحصا يات
وتبادل المعلومات من خالل العمل على انظمة ,واالستبانات المطلوبة لمكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة 

على  مع الهي ة الدولية لمراقبة المخدرات والهي ات الدولية الرسمية الاافة الى تبادل المعلومات،با الكترونية دولية مباشرة
من  يتعامل بهذ  المواد سواء  لكلهو الرقابة المحلية وتشمل منح تراخيص خاصة فالثاني اما الجزء ، االخرى مستوى الدول

في  المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تداول ، كما يتم متابعة  كانو اطباء يو صيادلة يو جامعات ومعاهد علمية يو مختبرات
 مراقبة التوزيع الداخلي باصدار موافقات خاصة بهاكافة المؤسسات الصيدالنية والمعاهد العلمية وعيادات االطباء الخاصة 

من كافة الجهات لوب تقديمها المط سنوية الربع سنوية و الشهرية و التقارير الواستالم وتدقيق  ومراقبة مطابقة االرصدة 
 المعنية.
والسال ف الكيميا ية هي الرقابة ومستحاراتها والمؤثرات العقلية  المواد المخدرةاعلى من الرقابةالعملية مرحلة اماال       

 ةخدر المواد الجهات التي تتعامل بالمالمؤسسات الصيدالنية والطبية و العيادات الخاصةو  التفتيش على كافةبالميدانية 
من استخدام هذ   للتاكد والسال ف الكيماوية وتدقيق ارصدة وسجالت هذ  المؤسسة والوصفات والوثا ق  والمؤثرات العقلية

المواد بالشكل الصحيحبصرفها بوصفات طبية اصولية وبالكميات المسموح بها واعطا ها للمراى حسب ما ورد بالقوانين 
 تسريبها الستعماالت غير  مشروعة.  واالنظمة والتعليمات الصادرة  وعدم

وبذلب نالحظ ان الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تبدا قبل استيرادها وتنتقل لمرحلة دخولها للدولة وتنتهي 
 باعطا ها للمريض .
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 :أهداف القسم 

والسال ف الكيماوية، وامان توافر هذ  المواد  ومستحاراتها االتجار المشرو  بالمخدرات والمؤثرات العقليةعلى بة اقالر 
 .لالغراض الطبية والعلمية واالحتياجات المشروعة ومنع تحويلها لالستعمال غير المشرو 

  تبادل المعلومات مع الهي ات الدولية من خالل االنظمة االلكترونية ووسا ل االتصال األخرى لابط الشحنات غير
 المشروعة.

 لتقارير المطلوية الهي ة الدولية لمراقبة المخدرات بموجب االتفاقيات الدولية عداد اإلحصا يات وا 
  توعية وتدريب الجهات المختلفة الرسمية يو الخاصة الداخلية او الخارجية فيما يتعلق بالمخدرات والرقابة عليها عن

عطاء محاارات داخلية او خارجية.  طريق عقد ورشات عمل وا 

 انجازات القسم 

 1102 1101 1100 1101 1112 1111 لمخدرات البند )ا

عدد تصاريح اإلستيراد المنجزة  لكل من المخدرات و 
 المؤثرات العقلية والسال ف الكيماوية

111 111 170 112 246 277 

عدد تصاريح التصدير المنجزة لكل من المخدرات 
 والمؤثرات العقلية والسال ف الكيماوية

21 001 011 11 127 132 

التراخيص الممنوحة لتداول المخدرات والمؤثرات عدد 
 العقلية في المؤسسات الصيدالنية المختلفة

70 17 011 11 63 98 

عدد الصيدليات و المستشفيات و المستودعات و 
 المصانع و المؤسسات التي تم التفتيش عليها.

20 17 72 11 1 16 

 17 11 22 21 01 11 عدد المستشفيات الحكومية  التي تم التفتيش

عدد موافقات شراء وتوريد المواد المخدرة والمؤثرات 
 العقلية من والى المؤسسات الصيدالنية

717 0111 0012 0117 0211 1131 

عدد اإلحصا يات المطلوبة على المستوى المحلي 
 )تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية 

111 111 111 111 111 484 

الدولية للرقابة  عدد اإلحصا يات  المقدمة للهي ة
 على المخدرات

07 07 01 01 01 21 

عدد المحاارات التى تم اعطاءها عن المخدرات 
والمؤثرات العقلية والسال ف الكيماوية ) خارج 

2 11 11 01 1 11 
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 المؤسسة  

عدد اشعارات التبليغ قبل التصدير للسال ف 
  PENالكيماوية)

11 71 021 011 011 144 

 115 11 72 11 11 71 وشهادات التصدير التي يتم  متابعتهاعدد التصاريح 

عدد قرارات االتالف للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
 التى تم اعدادها

27 21 11 11 71 80 

 

 قسم التسعير
 

 11بعد صدور قانون الدواء و الصيدلة )قانون مؤقت رقم   10/11/1111 ينشىء قسم تسعير األدوية بتاريم 
التي تقوم بتسعير جميع المستحارات التي تسجل من قبل   م  والذف بموجب  تم تشكيل لجنة تسعير األدوية 1110لسنة 

المؤسسة و المجاز تسجيلها من قبل اللجان المختصة المشكلة من خبراء متخصصين، وفق األسس والمعايير المتعلقة 
وتم تعديلها بتاريم  1110في الجريدة الرسمية رقم  12/10/1111بتسعير األدوية وتجديد تسعيرها والتي صدرت بتاريم 

تاريم  1011وتم تعديلها مرة اخرى ونشرت في الجريدة الرسمية رقم  1111في الجريدة الرسمية رقم  20/11/1117
، ومن تاريخ  ارتكزت العمليات التي يقوم بها صيادلة قسم التسعير على هذ  األسس مما جعل اإلجراءات 01/12/1101

 المتعلقة بالتسعير ومتطلباتها واحدة ، شفافة و وااحة للجميع.
 

 أهداف القسم 
 الهدف العام للقسم هو تسعير الدواء بأنسب ويقل سعر ممكن حسب يسس التسعير.

 

 انجازات القسم 
 1102 1101 1100 1101 1112 1111 البند)التسعير 

نسبة األدوية التي يتم تسذعيرها مذن 
تسذجل فذي نفذس  تلب  األدوية التذي

 الفترة

011% 011% 011% 011 % 011% 011% 

 011 011 017 022 121 012 عدد األدوية التي تم تسعيرها 
نسبة األدوية التي تم تخفياها  لى 

 تلب المسجلة المسعرة
0062%
1010/
711 

160 %
1272/022 

162% 
012/1171 

262% 
101/1122 

1611% 
111/1121 

1617% 
227/1111 
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نسذذذذبة األدويذذذذة التذذذذي تذذذذم تخفذذذذيض 
سذذذعرها عنذذذد تجديذذذد تسذذذجيلها مذذذن 
 مجمو  ما تم تجديد تسجيل .       

1161%
121/12 

01 %
101/11 

10% 
12/110 

20 % 
11/022 

21% 
12/072 

11% 
11/012 

نسذذذذبة األدويذذذذة التذذذذي سذذذذجلت ولذذذذم 
  1تسذذعر بالسذذعر المطلذذوب )ل ف 

 لى مجمو  األدوية التي سجلت في 
 نفس الفترة

11% 
112/001 

11 %
121/010 

11% 
002/022 

12% 
011/017 

12% 
21/011 

11% 
012/011 

نسبة األدويذة التذي سذجلت وسذعرت 
   لذذذذذى 0بالسذذذذذعر المطلذذذذذوب)ل ف 

مجمذذذو  األدويذذذة التذذذي سذذذجلت فذذذي 
 نفس الفترة.

12 %
112/11 

17 %
121/000 

21% 
71/022 

27 % 
11/017 

11% 
11/011 

21% 
12/011 

 

 قسم الرقابة والتفتيش

الر يسة للمؤسسة العامة للغذذاء والذدواء ،ولتحقيذق ذلذب تقذوم   ن امان سالمة الدواء وفعاليت  وجودت  من األهداف        
المؤسسة مذن خذالل قسذم الرقابذة والتفتذيش والذذف تذم فيذ  اسذتحداث شذعبة التفتذيش علذى الصذيدليات والمسذتودعات وشذعبة 

بمراقبذة الذدواء، األمصذال والمطذاعيم ،المخذدرات والمذؤثرات العقليذة المسذتلزمات  المصانع بمراقبذة وتنظذيم اإلجذراءات المتعلقذة
الطبيذذة، األجهذذزة والكواشذذف المخبريذذة، مستحاذذرات الفيتامينذذات والمعذذادن، تركيبذذة حليذذب الراذذع وصذذغار االطفذذال ويغذذذيتهم، 

 األدوية النباتية ومستحاراتها،مواد التجميل

 أهداف القسم 

رقابة والتفتذيش مذن خذالل كذوادر التفتذيش المؤهلذة والمدربذة بالتأكذد مذن تطبيذق مبذادئ التصذنيع الذدوا ي يقوم قسم ال        
واسذتنادال للقذوانين ، الجيد في مصانع األدويذة محليذال وخارجيذال بمذا ياذمن سذالمة وفعاليذة ويمذن الذدواء الذذف يتناولذ  المذواطن

العامذة للغذذاء والذدواء،قانون المخذدرات والمذؤثرات العقليذة،قانون الصذحة المرجعية )قانون الدواء والصيدلة، قانون المؤسسة 
كذان للمسذتوى المتطذور لقسذم الرقابذة والتفتذيش والمواكذب ، و  العامة  يتم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق األهذداف المطلوبذة

للسذعي لتذدريب الكذوادر  العالقذةوالمنظمذات ذات للقوانين والتعليمات المحلية والدولية في مجال الرقابة والتفتيش حافزال للذدول 
علذى الصذيدليات والمسذتودعات ومصذانع األدويذة مذن قبذل صذيادلة القسذم.كما تعتبذر  من الدول العربيذة علذى يسذس التفتذيش

عمليذذة تفعيذذل نظذذام التفتذذيش باسذذتخدام الحاسذذوب هذذي  حذذدى يهذذم المنجذذزات التذذي تذذم تحقيقهذذا فذذي القسذذم بمذذا يذذوفر  مكانيذذة 
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تيش على المؤسسات الصيدالنية اعتمادال على درجة الخطورة للمخالفات الواردة فيها بما يامن عملية المراقبة والمتابعة التف
 .الدا مة

 انجازات القسم 
 1102 1101 1100 1101 )التفتيش  البند

 1111 0101 1172 2701 عدد الزيارات التفتيشي  على الصيدليات العام  
التفتيشذذي  علذذى صذذيدلي  خاصذذ  نسذذبة الزيذذارات 

 )مستشفى  الى عدد المستشفيات

21% 
21/010 

11% 
11/010 

 

22% 
22/010 

10% 
11/010 

نسذذذذبة الزيذذذذارات التفتيشذذذذي  علذذذذى مسذذذذتودعات 
 األدوية

7161% 
101/177 

11% 
021/121 

 

11% 
71/121 

12% 
12/121 

 %011 نسبة الزيارات التفتيشي  على مصانع األدوية
12/12 

011% 
11/11 

22% 
11/11 

011% 
11/11 

عذذذدد الموسسذذذات الصذذذيدالني  التذذذى تذذذم اذذذبط 
 المخالفات فيها

101 121 072 171 

عدد معامالت التحفظ على ادوي  غيذر مطابقذ   
 للمواصفات )لم تجتز الفحص المخبرف 

017 011 21 010 

 11 21 011 017 متابعة ادوي  متحفظ عليهااجراءات عدد 
األدوية المذتحفظ عليهذا والتذي تذم عدد معامالت 

 اتالفها بناء على طلب اصحاب العالق 

11 21 
 

01 21 

عدد المعامالت المقدم  التذالف ادويذ  منتهيذة  
الصذذذالحي  بنذذذاء علذذذى طلذذذب اصذذذحاب العالقذذذ  

 والتي تم اتالفها

20 11 11 11 

عدد المخالفات المابوطة في الصذيدليات وهذي 
 على النحو التالي:

قط ف 012 112 221
 للصيدليات

111 

 00 00 1 1 يدوي  مزور   -
 022 12 000 11 عدم تواجد الصيدلي المسؤول  -
 1 1 07 02 عينات طبي  مجاني   -
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يدويذذذذذذذذة تخذذذذذذذذص جهذذذذذذذذات رسذذذذذذذذمي  فيهذذذذذذذذا  -
)صذذذح ،خدمات طبيذذذ ، جامعذذذ  اردنيذذذ  ، وكالذذذ  

 الغوث، الملب المؤسس 

20 17 00 02 

 1 20 01 21 يدوي  مهرب  -
 1 07 01 1 يدوي  مجهولة المصدر -
 0 1 01 01 يدوي  في غير عبواتها األصلي  -
 01 01 02 71 يدوي  منتهية الصالحي   -
 1 1 1 1 عدم الدق  في ترصيد مستحارات المخدرات  -
عذذدم تسذذجيل الوصذذفات الطبيذذ  فذذي السذذجل  -

 اليومي 

21 01 00 11 

، ميذذذذذزان ةليمخالفذذذذذات يخرى)نظافذذذذذة الصذذذذذيد -
  ، ظروف التخزينةحرار 

11 12 02 02 

عذذذدد المؤسسذذذات غيذذذر المرخصذذذة )األعشذذذاب، 
صذذذالونات تجميذذذذل، يسذذذذواق شذذذذعبية  التذذذذي تذذذذم 

 التفتيش عليها

121 011 121 001 

عذذدد المؤسسذذات الصذذيدالنية التذذي تذذم تحويلهذذا 
 للنا ب العام 

11 22 02 20 

عذذذذدد المؤسسذذذذات غيذذذذر الصذذذذيدالنية التذذذذي تذذذذم 
 العامتحويلها للنا ب 

011 01 12 11 

عذذذدد شذذذذهادات المحذذذذاكم التذذذي تذذذذم اإلسذذذذتدعاء 
      لها

11 17 11 001 

 21 02 070 011 سحب عينات بعد التداول                                                                        
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يعالة والتي تعتبر من مهام  الر يسية، فقد   اافة  لى اإلنجازات الر يسية التي قام بها قسم التفتيش والمبينة
كانت للقسم  ااءات مشرقٍة وجهود ملفتٍة في الحد من عمليات التزوير والتهريب والتي بلغت ما قيمت  منذ بداية 

 صنف دوا ي. 11ثالثة مليون دينار وهو مايعادل مليون و نصف حب  مزورة ل 1102عام 
 ابط المخالفات كان من يبرزها:  -

النوادف الريااية بخصوص الهرمونات والمنشطات التي تعطى للمتدربين دون  شراف طبي )الهرمونات ابط   .0
يلف دينار حيث تم تحويل األشخاص المابوطين للنا ب  01واالدوية مهربة  بواقع ثمانية ابطيات مخالفة بقيمة 

 العام و  غالق المراكز التي تم ابطها.

  دون الحصول على الموافقات الرسمية ، وتم Sildenafilمن مادة )ابط شركة تستورد وتبيع مواد خام  .1
 اإلغالق و التحويل للنا ب العام .

  مزور حيث تم ابط Cytotec+Duphaston+Dostenix+Cialisابط مصنع يقوم بتصنيع دواء ) .2
وات والماكينات الف حبة دواء مزورة وتم ابط األد 111ثالثة يشخاص قاموا بالتزوير بما يعادل قيمت  مليون و

 بقيمة مليون ونصف دينار وتسليمها لمكافحة التهريب وتحويل األشخاص للنا ب العام و  غالق المصنع.

مزور في الصيدليات بقيمة مليون دينار يردني حيث تم   Duphastonابط شبكة تقوم ببيع وتوزيع عالج .1
غالق األماكن ال  مابوطة في عملية التزوير. ابط ثمانية يشخاص وتم تحويلهم للنا ب العام وا 

الف دينار حيث تم ابط ثمانية  111مزور في الصيدليات بقيمة   Clomidابط شبكة تقوم ببيع وتوزيع عالج .1
غالق األماكن المابوطة.  يشخاص وتم تحويلهم للنا ب العام وا 
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 للنا ب العام.ابط مصنع يقوم بتصنيع مواد تجميل مزورة لماركات عالمية حيث تم اإلغالق و التحويل  .1

غالق ثالثة صيدليات تقوم باإلتجار بالمستحارات المخدرة و تحويلهم  لى محكمة يمن الدولة. .7  ابط وا 

المجاز رسميا كمكمل غذا ي من مديرية الغذاء إلحتوا   على مادة  Tiger Kingمتابعة وابط مادة  .1
Sildenafil  فظ على الكميات إلعادة التصدير يو بتراكيز عالية ومصادرة الكميات ،بعد  جازتها وتم التح

 اإلتالف. 

المراقبة والتفتيش على األكشاب التي تبيع القهوة على الطرق والتأكد من عدم بيعها لمواد ومنشطات جنسية  .2
ومستحارات مخدرة، بواقع ستون كشكا موزعا في كل من  ربد و عمان و الزرقاء و األزرق حيث لم يتبين وجود 

 مخالفات فيها.

رف والتقصي عن بعض الباعة المتجولين حيث تم ابط السيجارة االلكترونية الممنو  تداولها بحوزتهم حيث التح .01
 تم ابط ما ة وخمسون سيجارة الكترونية، وتم تحويل المخالفين للنا ب العام بواقع ثالثة يشخاص.

سيق مع الجهات االمنية لابط متابعة اإلعالنات المسموعة والمقروءة وااللكترونية والمحطات الفاا ية والتن .00
المخالفين وتحويلهم للجهات المختصة حيث تم ابط ستة يشخاص يقومون بلدارة مكاتب لمحطات فاا ية تقوم 

غالق المكاتب الخاصة بهم.  بنشر  عالنات غير مجازة تم تحويلهم للنا ب العام وا 

لد على شكل طرود بريدية من قبل مندوبي ابط كميات من االدوية المزورة والمخدرات الممنو  دخولها الى الب .01
 المؤسسة في البريد بواقع يربعة طرود تحتوف مخدرات ،وعشرون طردا تحتوف يدوية مزورة.

، وتداول (Duphaston Tab 100mg, Cialis Tab) ات مزورةابط واغالق صيدليات تقوم ببيع عالج .02
 العامة للغذاء والدواء. ادوية مهربة ومستحارات صيدالنية غير مجازة من قبل المؤسسة

ير ، وتداول ادوية مهربة وغDeca-Durabolin 100mgابط محالت ريااة تقوم بحقن ادوية مزورة  .01
 حيث تم اإلغالق والتحويل للنا ب العام.المؤسسة العامة للغذاء والدواء مسجلة لدى 

، تم اإلغالق والتحويل رسمي جهات   وادوية تخص Cytotec Tabابط صيدلية تقوم ببيع وتداول دواء مهرب ) .01
 للنا ب العام.

غالق مركز طبي يقوم بتداول يجهزة طبية ومستلزمات ابط  .01  غير مجازة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواءوا 
 .التحويل للنا ب العامحيث تم 

قبل من   ومستحارات صيدالنية مهربة وغير مجازة Cialis Tabمحل عطارة يقوم ببيع دواء مزور )ابط  .07
 تم اإلغالق والتحويل للنا ب العام.، المؤسسة العامة للغذاء والدواء
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غالق مصنع خراطة يحتوف على معدات ومكابس وقوالب معدة لغايات تزوير األدوية حيث  ابط .01 التحويل للنا ب تم وا 
 .العام

 التسجيل قسم

 
قسم التسجيل مسؤول عن تحقيق هدف مديرية الدواء الر يسي وهو امان سالمة وجودة وفعالية الدواء،حيث ينذ  القسذم    

المسذذؤول عذذن تسذذجيل األدويذذة، األمصذذال والمطذذاعيم، مستحاذذرات الفيتامينذذات والمعذذادن والمستحاذذرات النباتيذذة والمنتجذذات 
التكميليذة لهذم وتجديذد تسذجيل األدويذة ، وذلذب مذن خذالل تطبيذق قذانون الطبيعية وحليب الراذع والتركيبذة الخاصذة واألغذيذة 

الدواء والصيدلة واألسس والمعايير المعتمدة لدى المؤسسة مثل يسس ومعايير تسذجيل األدويذة، ويعمذل يياذال قسذم التسذجيل 
 ها.لجنة، يتم من خاللها اتخاذ قرارات حسب تخصص كل من ة عشر  ثالثمن خالل لجان متخصصة وعددها 

 
 أهداف القسم 

 

امان سالمة وجودة وفاعلية الدواء واألمصال والمطاعيم )سواء المصنع محليا يو المستورد  وتوفير  للمواطن  .0
 .وتحقيق األمن الدوا ي

لمسس المعتمد  في المؤسسةوالتي تم الموافقة عليها من قبل ر اسة الوزراء ومنشورة  وفقا" تسجيل الدواء .1
 بالصحف المحلية.

امان سالمة وجودة وفاعلية النباتات الطبية و مستحارات الفيتامينات وتركيبة حليب الراع والتركيبة  .2
 التكميلية لهم  واألغذية الخاصة

 امان مطابقة مواقع التصنيع في مصانع األدوية وحليب الراع ألسس التصنيع الجيد قبل التسجيل . .1
 .عالجية النسبية بشكل مستعجلاتخاذ االجراء ت لتوفير األدوية ذات الميزة ال .1
 .دراسة التغييرات التي تطري على فعالية او سالمة او جودة الدواء، االدوية بعد التسجيل سالمة متابعة  .1
 .متابعة رصد االثار الجانبية للدواء بعد التسجيل واتخاذ اإلجراء ت الالزم  بشأنها  .7
 .وفقال لمسس العالمية الحديثةمواكبة تطوير وتحديث األسس والتعليمات المعمول بها  .1
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 انجازات القسم

  التسجيل) البند 1101 1100 1101 1102

 تسجيلها تم التي الجديدة األدوية عدد 12 11 10 72
 األدوية على التسجيل بعد التغييرات معامالت عدد 111 111 111 111

 انجازها تم التي الجديدة
 
22 
 

 تسجيلها تم التي مثيل لها التي األدوية عدد 027 010 001

71 
 

 المقدم الطبية واألعشاب النباتية المستحارات عدد 112 110 111
 انجازها تم والتي للتصنيف

 األدوية النباتية المسجلة - - - 1
 معامالت األدوية والمستحارات النباتية المنجزة - - - 70
 المستحارات النباتية المجازة - - - 1

 االستيراد قسم من المحولة البريدية الطرود عدد  111 111 102
 بها الريف البداء

 سجلت التى الفيتامينات  مستحارات عدد 1 1 02 02
 معامالت تصنيف الفيتامينات    11
 مستحارات على التغيير معامالت عدد 011 21 11 100

 المجازة الفيتامينات
 تم التي والمطاعيم األمصال معامالت عدد 02 072 111 021

 انجازها
 عدد األمصال والمطاعيم التي تم تسجيلها - - - 2
 تجديدها تم التي والمطاعيم األمصال ملفات عدد 1 1 7 1
  المسجلة األدوية شركات  عدد 22 21 11 17
 اعادة بهدف دراستها تم التي الشركات عدد 20 01 01 7

 التقييم
 المدروسة الحيوف التكافؤ دراسات عدد 12 11 12 11
 المدروسة الذا بية دراسات عدد 11 20 22 10
 عدد المستحارات التي تم تجديدها - - - 011
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 :1123أهم انجازات و مشاركات قسم التسجيل خالل عام 

 

تاريم  1221 العدد رقم: المنشور في الجريدة الرسمية،االسس والتعليمات التي تم تحديثها  -
01/7/1102: 

 . 1102تعليمات دراسة الثبات لمدوية عند تقديمها للتسجيل لسنة  .0
 . 1102يسس اعتماد مواقع تصنيع األدوية لسنة  .1
 . 1102لسنة تعليمات قبول و اعتماد مواقع تصنيع ااافية للمستحار النها ي  .2
 . 1102التعليمات المعدلة لتعليمات التغييرات على األدوية المسجلة لسنة  .1

 . تحديث متطلبات تجديد التسجيل لالدوية واصدار تعميم بذلب 

 المعامالت االدارية المنجزة    0122
 يصناف حليب الراع التي سجلت - - - 2

شهادات حليب الراع التي ينجزت لغايات  - - - 172
 التصدير

الراع المتفرقة التي عدد معامالت حليب ويغذية  - - - 111
 ينجزت

 الدوا ية السالمة تعاميم عدد 07 12 01 21
 بخصوص الوكالء و للشركات المخاطبات عدد  011 11 21

 الدوا ية السالمة
 زيارات ميدانية ) شعبة الرصد     1

 معامالت دراسة العينات    0111
 ارشفتها تمت التي الصفحات عدد 21770  11111 71711
 تدقيقها تم التي البيع حرية شهادات عدد 2170 1111 1111 1011
 وارد اعطيت التي المعامالت عدد 00707 1121 1211 1211
 البريد خالل من اعطيت التي المواعيد عدد 1111 1111 2011 2011

 االلكتروني
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يجب ذكرها عند  حيث تم توايح المعلومات التي  DDL(Dear Doctor Letter)الذالصدار تعميم بمتطلبات  .0
 الرعاية الصحية . توزيع هذ  الوثيقة الى مقدمي

اجتما    من المدونة العربية للتيقظ الدوا ي وذلب حسب ما تم  قرار  في 0،1،1،7 نجاز االجزاء ذوات االرقام )  .1
 الدوا ي بشكل نها ي . إلصدار المدونة العربية للتيقظ اللجنة الفنية العليا للدواء العربي تمهيدا"

المالحظات عليها  نشرها على الموقع االلكتروني للمؤسسة لتلقي و  biosimilarاالدوية عداد مسودة متطلبات  .2
 من الشركات.

 الصحية لمصانع حليب الراع. عمل مواصفة قياسية اردنية تتعلق باالشتراطات .1
 اجراء تعديل على المواصفة القياسية االردنية المتعلقة بمدد صالحية حليب و يغذية الراع. .1

 

 للقسم :المشاركات الداخلية و الخارجية  -
 

ر يس قسم التسجيل الصيدالنية وصال الهقيش بالمؤتمر العاشر للسلطات الصحية لمنطقة الشرق مشاركة  .0
برعاية وزيرالصحة حيث تم افتتاح المؤتمر  المتوسط الذف نظمت  رابطة المعلومات الدوا ية بشرق المتوسط 

في سلطنة عمان ، وبمشاركة جميع دول مجلس  1102\2\11-11العماني والذف عقد  لمدة يومين متتاليين 
التعاون الخليجي ومن عدة دول من شرق المتوسط منها األردن ومصر وايران والجزا ر. حيث تمت المشاركة من 

رااها بعنوان الممارسات والكفاءات لتحسين عملية تسجيل خالل الجلسات الحوارية واألوراق البحثية التي تم استع
المنتجات الدوا ية والبيولوجية واالستخدام السريع لمدوية المبتكرة، و  ليات التسجيل والتسويق في بلد المنشأ و 

                                                                                                                             التيقظ والسالمة الدوا ية ورصد وتقييم مأمونية المنتجات الطبية .  
والقاء محاارة  1102\2\01-2في دبي بتاريم   Intercontinental Beyond Qualityالمشاركة بمؤتمر  .1

 :بخصوص المستحارات البيولوجية
3. “Implementation of biosimilars guidelines the Jordanian experience”  

من خالل القاء محاارة تبين دور  1102-1-12المشاركة باليوم العلمي لكلية الصيدلة بجامعة الزرقاء يوم   .1
 الصيدالني في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 

 الدواء.عمل مقابلة في برنامج اذاعي على راديو) حياة اف  م   لتوايح  دور المؤسسة الرقابي في مجال  .1
لقاء  11عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي و مندوبي و مدراء الشركات العالمية و اإلقليمية و المحلية   حوالي   .1

حيث تم الترحيب بهم و اطالعهم على الية و تعليمات تسجيل الدواء و متابعت  بعد التسويق ومناقشة بعض 
 المشاكل التي تواجهم .
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في اللقاء الذف تم عقد   17/1/1102-11في الفترة من    يدالنية مها جغبيرمشاركة ر يس شعبة التسجيل الص .7
من قبل منظمة الصحة العالمية في شرم الشيم بحاور العديد من المنظمات العالمية ) اليونيسيف، الباهو، 

مشرو  الشراء ........  وبمشاركة وزارة الصحة / قسم االمصال و المطاعيم، و الشراء الموحد و المالية لمناقشة 
الموحد للمطاعيم عن طريق منظمة الصحة العالمية و اليونيسيف و مناقشة القوانين في كل دولة و االمور 

التنظيمية و المالية المتعلقة بالمواو . و تم القاء محاارة من قبل ر يس شعبة التسجيل الصيدالنية مها جغبير 
   بعد ان تم تشكيل مجموعات عمل من مختلف الدول العربية.حول القوانين و المعيقات التي تواج  هذا المشرو 

 :مشاركة ر يس شعبة التسجيل الصيدالنية مها جغبير في مؤتمر .1
9. ” The forth Annual Generic Medicine Middle: East Summit” 

حيذذذث قامذذذت بلعطذذذاء محااذذذرة حذذذول متطلبذذذات التسذذذجيل فذذذي األردن  01/1/1102-07المنعقذذذد فذذذي الفتذذذرة مذذذن  .01
 لمستجدات على األسس.وا
مشاركة ر يس شعبة التسجيل الصيدالنية مها جغبير في الورشة التي عقدتها منظمة الصحة العالمية في دبي  .00

لمناقشة متطلبات تسجيل المطاعيم ) جزء الدراسات غير السريرية و الجزء الفني ، و تحاير تقرير 
assessment report  الل مجموعات العمل المشكلة من خالل هذ  والمشاركة الفاعلة في الورشة من خ

 الورشة.
مشاركة المهندسة فلاير بالمؤتمر المتعلق بأسس تسجيل حليب و يغذية الراع و الذف انعقد في تركيا و قامت  .01

 باعطاء محاارة حول هذا المواو .
و منا ل عيسى بحاور المؤتمر االقليمي االول   مشاركة كل من الصيدالنيات: احالم عبد العزيز ، رنا ملكاوف .02

، و تم القاء محاارة من قبل 01/0/1102-07للمستحارات البيولوجية  في دبي المنعقد في الفترة من 
 الصيدالنية رنا ملكاوف حول مسودة اسس تسجيل المستحارات البيولوجية في االردن.

لصيدالنية العربية السادس عشر المنعقد في الفترة من مشاركة الصيدالنية سميرة شموط في ملتقى الصناعات ا .01
 حيث قامت بلعطاء محاارة حول اسس و متطلبات تسجيل االدوية في االردن 12-11/2/1102

مشاركة كل من ر يس شعبة الرصد الصيدالنية نداء بوارش و الصيدالنية تقوى مقاطف و الصيدالنية غدير  .01
التعاون مع مركز الرصد في مستشفى الكرب الحكومي بتاريم قواسمي باعطاء عدة محاارات توعوية) ب

،  2/1/1102،لكادر مستشفى السلط الحكومي بناء على شكوى مقدمة على مستحاربتاريم 11/1/1102
، لكادر مستشفى الجامعة االردنية و لكادر 11/1/1102لطلبة كلية الصيدلة في الجامعة االردنية بتاريم 
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  باالاافة لزيارة تفتيشية بالتعاون مع قسم الرقابة و التفتيش بناء 7/1102تاريم مستشفى البشير الحكومي ب
 على شكوى مقدمة على مستحار 

 :مشاركة كل من الصيدالنية تقوى مقاطف و ديمة شاهين و اسراء عميرة و روان حيارف في مؤتمر .01
17. ”The First MENA Conference on Regulatory Bioequivalence, Biowaiver, 

Bioanalysis and Dissolution” 
مشاركة كل من الصيدالنية غدير قواسمي و الصيدالنية اسراء الزعبي بورشة العمل المنعقدة في الدنمارب حول  .01

  .01/2/1102-02بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في الفترة من  PQP مواو 
ونس حول جودة االدوية و تزويرها بتاريم مشاركة الصيدالنية تقوى مقاطف في ورشة العمل المنعقدة في ت .02

2/1102 
 :مشاركة الصيدالنية ريم نعيمات في ورشة عمل .11

Second WHO inter Regional Training Workshop TM/CAM 
حيث قامت باعطاء ثالث محاارات عن كل  1/2/1102-17/1/ الصين في الفترة من (Macao)المنعقدة في ماكاو 

االولية في االردن، واقع الطب التقليدف و التكميلي في االردن و قواعد و شروط تسجيل االدوية و من: الرعاية الصحية 
 المستحارات النباتية.

مشاركة كل من الصيدالنية سميرة شموط و الصيدالنية ايمان عواملة بحاور ورشة العمل المنعقدة في دبي في  .10
 بعنوان : 2/01/1102-0الفترة من 

22. Global CTD Dossier Regulatory aspects and focus on quality documentation 

including concepts of  Quality by Design/ DIA 

 
مشاركة قسم التسجيل في ورشة عمل حول المتطلبات العربية الموحدة لدراسات التكافؤ الحيوف بتاريم  .12

العربية ومنها االردن ) عن طريق  ر.ش. ، حيث تم مناقشة األسس الموقع عليها من قبل الدول 12/1/1102
 الرصد الصيدالنية نداء بوارش ، و قامت ص. روان حيارف بلعطاء محاارةحول اسس التكافؤ الحيوف .

 :مشاركة قسم التسجيل في ورشة عمل بعنوان .11
25. “ Assessment of Pharmaceutical Technical File Workshop”   ،  

لهقيش ر يس قسم التسجيل و الصيدالنية غديرالشيم سالم بلعطاء حيث قامت كل من الصيدالنية وصال ا .11
 بعنوان:  محاارتين على التوالي

i. Options for Submitting API 

Data in the Finished 
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Pharmaceutical Product 

Dossier   

22. Specifications  & Acceptance Criteria for Drug Substances & Drug Products 
 

 بالمواايع التالية و تم عقدها في مسرح المؤسسة :داخلية تدريبية ورشات  عقد -
 في عملية تسجيل الدواء حيث قدمت احدى الشركات العالمية تجربتها في هذا المجال . e-CTDتطبيق   .0
 biosimilars.تسجيل المستحارات البيولوجية و  .1
تجربتها في هذا المجال من خالل القاء محاارات تسجيل االمصال و المطاعيم حيث قدمت احدى الشركات العالمية  .2

 من خبراء مختصين.
  الذف يعمل في مجال الصناعة الدوا ية و بحاور ممثلين عن الصناعة  Qualified person محاارة عن ) .1

 الدوا ية المحلية .
ا بعد التسويق " وذلب يوم ورشة عمل للصيادلة تحت عنوان " مواكبة االجراءات العالمية في تسجيل األدوية ومتابعتها م .1

مديرية الدواء ومختبر الرقابة الدوا ية  وعقدت هذ  الورشة التي نظمها قسم التسجيل بحاور صيادلة 01/00/1102
ووزارة الصحة والصناعة الدوا ية والخدمات الطبية الملكية والجامعات الرسمية ومركز الحسين للسرطان واللجان العاملة 

 . Professor. Peter Pitts and Dr. David Holt مع الخبراء العالميينبالمديرية بالتعاون 
 

 قسم الدراسات الدوائية
 

دراستها من حيث جودتها ومفعولها وهذا  يتم من خالل  جراء دراسات حيوية يو  يلزمن تسجيل يدوية جديدة يو جنيسة ا    
حرصا من  1111والذذذدواء في  ب / المؤسسة العامة للغذاءدراسات التكافؤ الحيوف لذا ينشذئ قسم الدراسات الدوا ية / 

 . العالجية منها وغير العالجية  المؤسسذة على سالمة وصحة المشاركين في الدراسات الدوا ية التي يتم  جراؤها في األردن
 

 القسم ومهام أهداف 
 

ويتولى قسم الدراسات الدوا ية في المؤسسة العديد من المهام من بينها جمذذيع المسؤوليات والمتابعات الخاصة بقرارات لجنة 
الدراسات الدوا ية،  اافة  لى تقييم بروتوكوالت الدراسات الدوا ية للمستحارات المرجعية المسجلة في المملكة والقيام 

جراء المحاارات بالمهام المكلفة بها من حيث الت فتيش على المؤسسات والمراكز المرخصة إلجراء الدراسات الدوا ية وا 
وورشات العمل للقطاعات المختلفة لمقدمي الخدمات الطبية من يطباء وصيادلة وممراين وطالب على مقاعد الجامعات 

دث التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. ألهمية  جراء مثل هذ  الدراسات واستمرار التواصل مع الهي ات الدولية لمتابعة يح



             
 

109 
 

هذا و يعتبر األردن األول في المنطقة من حيث سير  جراءات الدراسات الدوا ية ألنها تنفرد بتطبيق كافة العناصر التي 
 تسهم في امان صحة و سالمة المشاركين في الدراسات الدوا ية وهي :

لسنة  1حيث اصبح قانونا دا ما تحت اسم قانون رقم المؤقت  1110لسنة  17قانون الدراسات الدوا ية رقم  .1
1100. 

 لجنة الدراسات الدوا ية. .2

 توفير قاعدة بيانات إلدخال يسماء المشاركين و امان عدم ازدواجية المشاركة. .3
 التفتيش المستمر على الدراسات .4
 تقديمها للمؤسسة.مصادقة اللجان المؤسسية في المراكز التي تجرف الدراسات الدوا ية على الدراسة قبل  .5
ترخيص المؤسسات التي تجرف الدراسات الدوا ية بناءال على  تبا  يسس الممارسة السريرية الجيدة والممارسة  .6

 المخبرية الجيدة.
 استخدام  قرار بالموافقة على  جراء الدراسة من قبل المشاركين. .7

 .تأمين المشاركين صحيا .8

 
 

 انجازات القسم

 1102 1101 1100  الدراسات) البند

 011 012 011 و غير مسجل مسجل  مرجعي لمستحار حيوف تكافؤ دراسات بروتوكوالت وتقييم  ستالم

 الدراسات في بالمشاركين الخاص البيانات قاعدة برنامج على المستلمة الدراسات بروتوكوالت  دخال
 الدوا ية

021 017 021 

 02 01 2 سريرية دراسات بروتوكوالت وتقييم  ستالم

 Post Marketing 1 1 1 دراسات ملفات وتقييم  ستالم

 112 111 010 بلجرا ها العالقة ذات والجهات الدوا ية الدراسات  جراء مراكز  لى جرت التي التفتيشية الزيارات عدد

 01 01 01 مؤسسية لجان وتعديل  عتماد على الموافقات عدد

 01 07 01 ومختبرات ومراكز مستشفيات من الدوا ية الدراسات  جراء فيها يتم التي للجهات اإلعتمادات عدد

 في الموجودة مع لدينا البيانات قاعدة على الموجودة الدوا ية الدراسات في المشاركين يسماء تدقيق
 المراكز قا مة

010 100 112 

 011 021 021 يرشفتها تم التي الملفات عدد
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 المؤسسة خارج من إلختصاصيين اإلستشارات عدد
 السريرية الدراسات حول

11 11 2 

 4 2 1 الدوا ية بالدراسات للتعريف المؤسسة خارج المحاارات عدد

 1 2 ةاو المشاركة في ورشات خارجي  الدوا ية للدراسات عقدت التي الورشات عدد
 

1 
 

 

 والتصدير قسم االستيراد
 

 اهداف القسم : 
 

ولتحقيذذذق ذلذذذب تقذذذوم  وفعاليتذذذ  وجودتذذذ  ، المتذذذوفر فذذذي االردن و المصذذذدر مذذذن االردن للخذذذارج  اذذذمان سذذذالمة الذذذدواء
 في مديرية الدواء بالسماح باستيراد :والتصدير المؤسسة من خالل قسم االستيراد 

 يدوية السوق المحلي 

 يدوية العطاءات 

 يدوية مركز الحسين 

 يدوية لالستعمال الشخصي 

  المحلييدوية غير مسجلة للسوق 

  يدوية غير مسجلة للعطاءات 

  

 يدوية غير مسجلة لالستعمال الشخصي 

 

  األمصال والمطاعيم والمستحارات الحاوية على مواد
 من اصل انساني

 حليب الراع وصغار االطفال واغذية االطفال 

  المستحارات الصيدالنية االشعاعية 

 الفيتامينات والمعادن والمستحارات النباتية 

  المواد االولية والمواد الداخلة في الصناعة الدوا ية
  االولية 

  في مديرية الدواء والتصدير قسم االستيراد كذلب يقوم
بالسماح بتصدير الدواء و كافة المواد الواردة امن 

 ب من قانون الدواء و الصيدلة2احكام المادة 
 

 القسم  مهام
 

دراسذذة وانجذذاز معذذامالت  الكذذوادر المؤهلذذة والمدربذذة بمتابعذذة عمليذذات االسذذتيراد ومذذن خذذالل والتصذذدير قسذذم االسذذتيراد   يقذذوم
االسذذتيراد الخاصذذة باألدويذذة، الحليذذب، األمصذذال والمطذذاعيم، والمستحاذذرات النباتيذذة والفيتامينذذات والمعذذادن ويغذيذذة األطفذذال 

باالاذافة   تصذة ذات العالقذة يو المذدير العذاموالعطاءات المختلفة والسماح باستيراد يدوية غيذر مسذجلة بموافقذة اللجنذة المخ
بتصذدير الذدواء والسذماح  دعم الصناعة المحلية من خالل تبسيط اجذراءات التصذديرو  الى اصدار اإلحصا ية السنوية لمدوية

 ب من قانون الدواء و الصيدلة2و كافة المواد الواردة امن احكام المادة 
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 انجازات القسم 

 1102 1101 1100 1101 1112 1111 البند)االستيراد 

 تم التي األدوية فواتير عدد

 األدوية من تبنيدها

 .المستوردة

01121 01711 02011 02111 1171 1211 

 األولية المواد فواتير عدد

 االولية المواد وتواصي
والمواد  البريدية والطرود
 .تم تبنيدها التي المشعة

1101 1211 1117 
 

1112 1117 1111 

 األدوية احصا ية انجاز

 المستوردة

 تم االنجاز تم االنجاز تم االنجاز تم االنجاز تم االنجاز تم االنجاز

 المتابعات للتعهدات عدد

 وتسديدها

1110 1111 1111 1111 2111 1112 

عدد العطاءات الي تم 
 انجازها

1111 1111 1111 1111 217 0210 

201672160 20261216112 حجم اإلستيراد بالدينار
07 

22760176227 2106211611
1 

212,101,12.2 102,121,121 

مستودعات فواتير  عدد 
 االدوية المحوسبة

    01 1011 

عن  عدد الكتب الصادرة
 القسم

    111 112 

عدد فواتيراألدوية التي تم 
 السماح بتصديرها

2111 1171 1221 1121 1121 7121 

 10 11 011 111 011 %011 معامالت اعادة التصدير
تصديريدوية لمراى مقيمين 

 خارج االردن

11 211 021 112 011 21 
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 قسم االستخدام الرشيد للدواء

 
 القسم : و مهام اهداف 

 ن اإلنفاق على األدوية كجزء من نفقات الرعاية الصحية يتزايد عالميال خاصة فذي الذدول الناميذة كذاألردن، هذذا يسذتوجب     
سياسات وطني  دوا ية، ونظرال للتحديات التي يواجهها األردن من ارتفا  كلفة الفاتورة الدوا ية حيث تبلغ يكثذر تطوير واعتماد 

% من اإلنفاق الصحي اإلجمالي من ناحية و يهمية االرتقاء في مستوى الخدمات الصحية العالجية من ناحية يخرى 21من 
ء قسذم يعنذى بالوصذول  لذى المسذتوى األمثذل فذي الرعايذة الصذحية بتذأمين يدركت المؤسسة العامة للغذاء والدواء يهمية  نشذا

 الفّعال حسب الحاجة الطبية وبأقل التكاليف لذلب قامت بلنشاء قسم االستخدام الرشيد للدواء. الدواء األمن

 انجازات القسم 
 1102 1101 1100 1101 1112 1111 البند )الترشيد 

 تم االنجاز تم االنجاز تم االنجاز االنجاز تم تحديث قا مة األدوية الرشيدة.
تم 

 االنجاز
التحديث 
 مستمر

 تم االنجاز تم االنجاز تم االنجاز تم االنجاز تحديث المرشد العالجي الوطني
تم 

 اإلنجاز
التحديث 
 مستمر

 12 2 1 11 11 011 لقا مة االدوية الرشيدة عدد األدوية الماافة
الدوا ي)البروشورات متابعة حمالت االعالم 

 العلمية، نشرات التوعية و التثقيف،..... 
21% 11% 71% 71% 11% 11% 

الحاكمية الرشيدة لمدوية  تنفيذ ورشات عمل
بالتعاون مع منظمة الصحة المرحلة الثالثة 

 الدولية

تم عقد اربع      /
 ورشات عمل

لجنة مراجعة و تحديث السياسة عدد اجتماعات 
  NDPالوطنية )الدوا ية 

 07عقد      
 اجتما 

لجنة مراجعة و تحديث السياسات عدد اجتماعات 
  RDPالخاصة باالستخدام الرشيد لمدوية  )

 01عقد      
 اجتما 

لجنة سياسات االفصاح عدد اجتماعات 
(Disclosure  

 7عقدت      
 اجتماعات
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       Advocacyلجنة كسب التأييد )عدد اجتماعات 
 1عقدت 

 اجتماعات

لجنة تثقيف المجتمع المحلي عدد اجتماعات 
(Public Education  

 
 1عقدت      

 اجتماعات

اللجنة التوجيهية العليا للمشرو  عدد اجتماعات 
 و لجنة المراقبة و التقييم

 1عقدت      
 اجتماعات

 
 قسم المعلومات

 

مذن يجذل النهذوض بمسذتوى الخذدمات المقدمذة مذن قبذل   1101انشئ قسم المعلومات في مديرية الدواء في نهاية العذام     
مذذذن احصذذذا يات التصذذذدير واالسذذذتيراد والتذذذداول ، والخطذذذة  المديريذذذة مذذذن خذذذالل حفذذذظ كافذذذة المعلومذذذات الخاصذذذة بالمديريذذذة

لعمذل القياسذية لمقسذام وانجذازات األقسذام ومتابعذة تذوفر مخذزون االستراتيجية والتنفيذية للمديريذة الوصذف الذوظيفي وطذرق ا
 .استراتيجي من األدوية األساسية في المصانع والمستودعات 

 مهام القسم:

 واع خط  قصير  وطويلة االمد لقسم المعلومات ومتماشي  مع الخط  العام  للمؤسس . .0

 والتأكد من انجازها بالفترة المحددة من قبل المعنيين.متابعة الخطة التنفيذية لقسم المعلومات من برامج وينشطة  .1

 المشاركة في اللجان العاملة بمديرية الدواء. .2

 توقيع الشهادات الصادرة من قبل مديرية الدواء بعد تدقيقها من األقسام المعنية. .1

 مديرية الدواء.ب جميع المعلوماتاالشراف على انشاء قاعدة بيانات لحفظ  .1

حصذذا يات الصذذادرة مذذن يقسذذام مديريذذة الذذدواء: االسذذتيراد والتصذذدير والتذذداول ومتابعتهذذا االشذذراف علذذى حفذذظ اال .1
 لتحديثها بشكل دورف.

االحصذا يات االشراف على الربط الكترونيا مع األقسام لمتابعة تجميع انجازات مديرية الذدواء بشذكل شذهرف واصذدار  .7
 .دوريا المعنية
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 انجازات القسم

 
 المجمو  االنجاز

 3328 توقيع شهادات حرية بيع 1

الرد على االستفسارات الواردة من  2
 Informationكترونيلالموقع اال 

services 

97 

                          بالدينار األردني :االستيراد  قيمة  3
                                    بالينار األردني :التصدير قيمة 
 األردني :بالدينار التداول  قيمة 

413,271,584 JOD 
559,006,049 JOD 
104,733,890 JOD 

متابعة مخزون االدوية االستراتيجي  مع  4
 شركات االدوية المحلية والمستودعات .

done (availability of drugs 3-6 months) 

ادخال فواتير التصدير على نظام فحص  5
 الدواء

6702 Invoices 

 اخرىالمشاركة في اعمال  6

 
 
 

 االشراف على الموقع األلكتروني للمؤسسة )بتكليف من المدير العام  -

   مخاطبة مع المعنيين 171اجتماعات مع يعااء الفريق و 1)عقد 

ترجمة التحذيرات الخاصة باألدوية والمكمالت الغذا ية واألخبار المهمة  -
 ونشرها على الصفحة الر يسية االنجليزية للموقع األلكتروني.

ة ومتابعتها ما بعد ألدويا تسجيل فيجراءات مواكبة اال لورشةعمل التنسيق -
 التسويق.

اعداد وترجمة مادة مديرية الدواء ، ومتابعةالفيلم الوثا قي الخاص  -  
 بالمؤسسة بكافة مراحل .

 المشاركة في الورشات التالية : 7
 

 Good Governance for Medicines / Amman. March 27, 2013 

 The Future of The Pharma Industry / Beirut (23-25)/4/2013 

(speaker and attendant) 

 First Mena Regulatory Conference on Bioequivalence, 

Biowaivers, Bioanalysis and Dissolution / Amman (23-

24)/9/2013 

 د التسويق / عمان مواكبة االجراءات العالمية في تسجيل األدوية ومتابعتها ما بع
01/00/1102  

 Global CTD Dossier Regulatory Aspects including concepts 

of Quality by Design / Dubai. 

(1-3)/12/2013 
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    مساعد المدير للشؤون المخبرية
 

 أهداف القسم

 

بنود  حسب األصول تحت مظلة التعاون مع مدير الدواء لابط تداول األدوية من خالل تفعيل نظام فحص األدوية بكافة 
 .قانون الدواء والصيدلة

 

 نجازات اال 
 1102 1101 1100 1101 1112 1111 البند

 12111 02221 7121 1012 1217 2111 الصادرة التداول كتب

/  المخبرية المعامالت عدد
 ومطاعيم يمصال

71 111 112 111 101 111 

 تم التي المستحارات عدد
 الرقابة لجنة في دراستها

 النوعية

 011 011 مستحار 010 071 010 021

 تم التي الشركات عدد
 حوسبتها

00 
 شركة
 محلية

 شركة 01
 0+ محلية

 مستود 

 واحدة شركذذذة 01
+ 

 مستودعات 7

 مستودعات 1
 مع

 شركاتها كامل

00 
مستود  مع 
 كامل شركاتها

 تم التي المعامالت عدد
 الحوسبة باستخدام انجازها

 مستورد 211 1011 110
 محلي 1111

 مستورد 221
 محلي 1171

 1111مستورد
 1111محلي

 1117مستورد 
 1012محلي

 مخبرية معامالت متابعة
 للمؤسسة واردة

0111 0111 0111 0271 0110 0211 

 التداول معامالت عدد
 للمستودعات

 غير 1111 0101 0101 0271
 المحوسبة

 المحوسبة 221

1111 2102 

 التداول معامالت عدد
 للشركات

221 0711 0170 1211 1111 1121 

 غير المختبر نتا ج عدد
 المحوسب

 1127 مطذذابق -   
 مالحظة مع -

111 

مطذذابق -
1211 

 مالحظة مع -

 مطابق -

- 7111 

مع مالحظة  -
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 121 11 مطابق غير -
 غير -

 22مطابق

021 

غيرمطابق  -
70 

 المختبر نتا ج عدد
 المحوسبة

 1770 مطذذابق -   
 مالحظة مع -

221 
 11 مطابق غير -

مطذذابق -
2117 

 مع -
 211مالحظة

 مطابق غير -

  8625مطابق -

مع  -
 12مالحظة

غير  -
 22مطابق

 21 21  02    عقدها تم التي اللجان عدد

 من الصادرة الكتبمجمو  
 المخبرية الشؤون

   01110 02221 12111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

117 
 

 

 

 مساعد مدير الدواء للشؤون الفنية
 

 أهداف القسم

مدير الدواء على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة من قبل  المديرية من خالل المشاركة في التخطيط الجيد  التعاون مع
 .ودراسة التقارير الفنية ورفع التنسيبات الالزمة

 نجازات اال 
 1102 1101 1100 1101 1112 البند

 شهادات مصادقة
 GMP 710 211 0111 110 011 شهادات -

 ML 211 111 711 011 27 شهادات -

 CPP 0020 211 0121 1120 1111 شهادات -

 0217 111 211 0111 0111 تحليل شهادات -

 001 112 111 011 211 نشرات شهادات -

 011 111 111 011 111 نها ية مواصفات شهادات -

 لمدير الواردة والتقارير المعامالت دراسة وتعليمات يسس وترجمة مراجعة
 فيها الفني الريف ابداء الدواء

  1 1 
121 

1 
 

 بالمؤسسة داخلية بلجان المشاركة
  بالمؤسسة  خارجية بلجان المشاركة

  1 1 
2 

1 
1 

 المطلوبة المقترحات واعداد الدواء لمدير الواردة للمعامالت المتابعة
 الصياغة واعادة الرسمية والكتب األلكتروني البريد عبر عليها والردود
 األقسام من الواردة للكتب

   171 011 
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االجهزةالطبيةوالمستلزمات مديرية

 الطبية

 نبذة تاريخية 
 

ن كانت شعبة تابعة لقسم التسجيل في يبعد  1101جهزة الطبية والمستلزمات كمديرية منفصلة عام ألنش ت مديرية اي     
بعد ان ازدادت مهامها وتوسعت لتشمل اجازة وتداول   ومن ثم قسما تابعا  لمديرية الدواء 1111مديرية الدواءمنذ عام 

 .والمستلزمات الطبية باإلاافة  لى األجهزةكافة مواد التجميل ومستحارات التجميل الصيدالنية 

 :عاملة في المديرية وهياللجان ا

 ية والتجميلية الصيدالنيةمستحارات التجميلاللجنة دراسة  -0 

   الطبية بما فيها المعقمات والمطهراتلجنة تسجيل المستلزمات  -1 

  لجنة الرقابة النوعية على المستلزمات الطبية ومواد التجميل -2

 مديرية االجهزة الطبية والمستلزمات:اقسام 

 المستلزمات الطبية: قسم

بلجازة تداول المستلزمات قسم المستلزمات الطبية واألجهزة  في مديرية األجهزة الطبية و المستلزمات هو القسم المعني     
 الطبية واألجهزة المستوردة و المنتجة محليال و مراقبتها.

ويستند عمل قسم المستلزمات الطبية واألجهزة على ما ورد في يسس استيراد و تداول المستلزمات الطبية بما فيها 
 .1110  لسنة 11م )  من قانون الدواء و الصيدلة رق1الصادرة بمقتاى المادة ) المعقمات و المطهرات

 مهام القسم:

  السماح باستيراد و تداول المستلزمات الطبية بعد موافقة المدير العام يو من ينوب عن  من صيادلة األجهزة الطبية
 ساعة: 11و المستلزمات حسب الشروط التالية خالل 
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 بما فيها المعقمات و  السماح بتداول المستلزمات الطبية ذات الشكل الصيدالني يو التي تحتوف على دواء
المطهرات بعد تقديم ملف فني للمستلزم  لى مديرية األجهزة الطبية و المستلزمات و يتم دراست  من قبل اللجنة 

الفنية و صدور قرار من اللجنة بالسماح بلجازة التداول موقعال من المدير العام يو من ينوب عن  خالل مدة 
 مختر الرقابة الدوا ية .يقصاها ثالثون يومال من ظهور نتيجة 

 يومال من تقديم الملف  21و  جازة تداول معقمات األسطح و العدد الجراحية  عن طريق اللجنة الفنية خالل  ةدراس
 الفني.

 .حظر استيراد االجهزة الطبية المستعملة يو المجددة  لى داخل األردن 

 يو المسموعة . الموافقة على االعالن عن يف مستلزم طبي في الوسا ل المقروءة 

 .السماح بتداول المستلزمات الطبية المنتجة محليال وبعد حصول المصنع على شهادة التصنيع الجيد من المؤسسة 

 .االشراف على المصانع المحلية بالتعاون مع قسم التفتيش 

 . المشاركة في اللجان المختلفة 

 .صدار شهادات حرية البيع للمستلزمات الطبية المنتجة محليال  

 

 : التجميل مواد قسم

قسم مواد التجميل في مديرية األجهزة الطبية و المستلزمات هو القسم المعني بلجازة تداول مواد التجميل و     
 المستحارات التجميلية الصيدالنية المستوردة و المنتجة محليال و مراقبتها.

ويستند عمل قسم مواد التجميل على ما ورد في يسس و تعليمات  جازة تداول مواد التجميل و المستحارات التجميلية  
 .1110  لسنة 11امن قانون الدواء و الصيدلة رقم ) 1117الصيدالنية لسنة 

 مهام القسم:

 دراسة مواد التجميل. جازة تداول مواد التجميل والمستحارات التجميلية الصيدالنية من خالل لجنة  .0
التخليص على المواد األولية و فواتير االستيراد لعينات مواد التجميل بعد تحويلها من قبل مندوبينا في المراكز  .1

 الجمركية.

 االشراف على المصانع المحلية بالتعاون مع قسم التفتيش. .2

  صدار شهادات حرية البيع لمستحارات التجميل المنتجة محليال. .1
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 المتابعة: قسم

عند تفعيل القسم سيكون مسؤوال عن التفتيش على مصانع التجميل ومصانع المستلزمات الطبية ، كما سيعنى     
عداد اإلحصا يات الالزمة .  بمتابعة يعمال المديرية وا 

 شعبة الشؤون المخبرية :

 .الفحوصات المخبريةتناط بهذ  الشعبة مهام اجازة تداول المستلزمات الطبية بعد اجتيازها      

 انجازات المديرية

 البند)المعامالت المنجزة  1112 1101 1100 1101 1102
 اربطة وامادات 17 11 7 01 12

 اجهزة طبية 1171 1120 1112 1711 1222

 كواشف مخبرية 0112 2120 2101 2722 2111

 مواد ولوازم مخبرية 021 111 121 111 17

 اسنانمواد  172 712 121 111 111

 معقمات ومطهرات 027 111 72 11 12

 مواد مشعة 10 2 1 - -
 مواد اشعة/افالم 02 1 1 0 1

 مستهلكات 111 1711 1201 1771 7721
 مواد تجميل 100 0110 0112 0110 270
 تصديق شهادات 101 0212 0221 0010 111
 تسجيل مستلزمات - - - 727 712
 تسجيل تجميل - - - 0111 0112
 المجمو  01112 01721 01172 10172 10220
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 المختبراتديريةم

 ،  وتام قسمين هما : 1101استحدثت مديرية المختبرات في الربع الرابع من عام 
 مديرية الدواء سابقال  – ةمختبر الرقابة الدوا ي -
 مديرية الغذاء سابقال  –الغذاء  اتمختبر  -
 

 :الهدف العام

ومأمونيذذة وفعاليذذة الذذدواء ، وسذذالمة وجذذودة الغذذذاء وصذذالحيت  لإلسذذتهالب البشذذرف بمذذا يعذذزز ثقذذة المسذذتهلب اذذمان سذذالمة 
 ليحقق رؤية المؤسسة كجهة مرجعية متميزة ومعتمدة وطنيال تتميز بالعمل بروح الفريق.

 المختبرات لمديرّية التنظيمي الهيكل مخطط 

 

 مديرية المختبرات

  مختبر الغذاء قسم

 

  قسم مختبرالرقابة الدوائية

 لالغذية المجهرية شعبة االحياء

 االغذية كيمياء شعبة

 

 االغذية فيزياء شعبة

 

 شعبة استالم عينات المواد الغذائية

 عمان جمرك برتمخشعبة 

 اربد مختبر شعبة

 شعبة البحث التطوير 

 الفيزيوكيماويشعبة التحليل 

 شعبة التحليل الجرثومي 

 شعبة تحليل المستلزمات الطبّية 

 شعبة الدعم والمساندة 

 

 شعبة المواد المعيارية  

 

 شعبة ضبط الجودة   
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 أوالً : قسم مختبر الرقابة الدوائية:

 أهداف القسم:

يدويذذة و تحقيذذق رقابذذة مخبريذذة علذذى األدويذذة المسذذتوردة والمصذذنعة محليذذا بمذذا فذذي ذلذذب العينذذات الطبيذذة المجانيذذة  .0
 ومذذا بعذذد التذذداول  المختلفذذة ويدويذذة الهبذذات واألدويذذة الذذواردة لغايذذات التسذذجيلالعطذذاءات الذذواردة للجهذذات الصذذحية 

باإلاذافة  لذى ، والتحقق من صحة  الشكاوى على األدوية والتذي تذرد عذن طريذق قسذم التفتذيش والمراكذز الجمركيذة 
عشذاب والمعذذادن و ، مستحاذرات الفيتامينذات واألالمعقمذات والمطهذرات بمذا فيهذا الرقابذة علذى المسذتلزمات الطبيذة 

 النباتات الطبية والمشاركة في الرقابة على الغازات الطبية.

 
تنفيذذذ المتطلبذذات واإلجذذراءات المتعلقذذة بالرقابذذة علذذى الذذدواء مذذن حيذذث التحاليذذل المخبريذذة الفيزيا يذذة والجرثوميذذة    .1

المواصفات ذات العالقذة بمذا السارية المفعول وحسب تايها يحكام القوانين واألنظمة والتعليمات قوالكيميا ية التي ت
 يامن سالمة وجودة وفعالية الدواء.

 

 مهام القسم وواجباته:

، الخدمات الطبيذة  مستشذفى الجامعذة  وزارة الصحةبعطاءات الجهات الصحية األربعة : ) مراقبة األدوية الخاصة  -0
 الموحد.  االردنية ومستشفى الملب المؤسس   من خالل دا رة الشراء

 .السوق المحلي  ياألدوية فمراقبة  -1

 بما فيها الهبات الدولية إلغاثة الالج ين مراقبة األدوية الخاصة بالمنظمات الحكومية وشب  الحكومية -2

 المعقمات والمطهرات.بما فيها مراقبة المستلزمات الطبية  -1

 المشاركة بمراقبة الغازات الطبية. -1

 . التحليل المخبرف لمدوية تياجات التدريبية للكوادر العاملة في مجال حتقييم اإل -1

 المخبرف.حتياجات من المواد الكيماوية واألدوات المخبرية واألجهزة الخاصة بالتحليل تقييم اإل -7     

 .األردنية تدريب جميع الكوادر الوافدة للمختبر من مختلف المؤسسات التعليمية -1     
 ريب جميع الوفود الزا رة على كافة األعمال الفنية واإلدارية في المختبرتد -2     
 عمل اإلحصا يات الشهرية والربعية والنصف سنوية إلنجازات المختبر. -01     
صذدار القذوانين  فذي اللجذان المشذاركة -00                          المختلفذة المتعلقذة باإلشذراف والرقابذة والتشذريع وا 

   والتعليمات والمواصفات والعطاءات وغيرها المتعلقة بالدواء.
  دارة المخزون فيما يخص المواد المعيارية. -01    
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 المشاركة المستمرة بفحوصات الكفاءة المخبرية دوليال. -02    
ومعذذايير ينظمذذة  تطبيذذق الممارسذذة المخبريذذة الجيذذد السذذعي الذذدؤوب لتطذذوير طذذرق الفحذذص المخبذذرف اعتمذذادال علذذى -01    

 للحصول على اإلعتمادية الدولية. الجودة العالمية، وتوسيع مجاالت اإلعتماد الوطني للفحوصات المخبرية تمهيدال 
 جذب واستقطاب الوفود العربية والعالمية لتبادل المنفعة واالستفادة.  -01   
 

من الشعب التالية  الرقابة الدوائيةمختبر  يتبع

 شعبة الدعم والمساندة .ي 
 شعبة التحليل الفيزيوكيميا ي  .ب 

 شعبة التحليل الجرثومي .ج 

 شعبة البحث والتطوير .د 

 شعبة تحليل المستلزمات الطبية  .ه 

 شعبة ابط الجودة .و 

 شعبة المواد المعيارية .ز 

 

  0جدول رقم )
  1102-1101خالل األعوام ) الرقابة الدوا يةقسم مختبر  انجذذذازات

 البند 1101 1100 1101 1102

07121 01111 01112 01177 
عدد العينات التي تم فحصها مقّسمة 

 كالتالي:

عدد العينات التي تم فحصها  2711 1220 7220 1210
 )المستلمة يدويا" 

 المستلمة الكترونيا"(عدد العينات ) 4568 8595 5266 5943

 عدد العينات غير المطابقة 120 11 21 22
 عدد عينات التسجيل 111 22 127 121
 عدد األمصال والمطاعيم 17 12 11 1

 عدد عينات التزويد )المشتريات  022 010 77 112
 عدد عينات الشراء الموّحد 721 111 111 2217
 عدد عينات الهبات 0 1 117 11
 مصح النور 0 86 154 73
 منظمة الصحة العالمية 0 0 0 19
 منظمة يطباء بال حدود 0 0 0 12
 اليونيسيف  منظمة 1 1 2 10

عدد عينات التفتيش)المؤسسة،  211 211 011 17
 الجمارب 
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 عدد عينات الخدمات الطبية الملكية 111 117 112 221
 عدد عينات وكالة الغوث 111 021 071 072
 الخطرةعدد عينات العقاقير  011 72 12 11
 مركز الحسين للسرطان 72 21 011 070
 مركز السكرف 02 02 1 01
 عطاء مستشفى جامعة الملك المؤسس 14 31 7 10

 عطاء مستشفى الجامعة األردنية 39 14 5 4

 عينات دائرة اللوازم 0 0 2 0

 األمراض غير السارية 0 0 0 8

 مديرية صحة المرأة والطفل 2 0 10 7

 عينات المستلزمات الطبية 1696 2846 2126 1964

 االتفاقيات الثنائية 0 0 344 2212

 اللجنة الدولية للصليب األحمر 0 0 0 18

 الهيئة الخيرية الهاشمية 0 0 0 41

 عدد عينات الغازات الطبية 547 983 676 549

 

 ( 1) شكل رقم 

 والكترونيا"( يدويا" 2013-2005عدد العينات المستلمة خالل األعوام )
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 العامة النجازاتا

 & Assayالعالميذذذذة ومقارنذذذذة النتذذذذا ج مذذذذع المختبذذذذرات وهذذذذي لفحوصذذذذات  USPاالشتذذذذذذذراب بفحوصذذذذذذات  .0

Dissolution ) . لرفع الكفاءة المخبرية لدى الفنيين   
 Related substancesالمتامن  فحص                   Proficiency testالتقذذذدم للمشاركة بفحص .1

& PH   ومقارنة النتا ج مع المختبرات المشاركة وذلب يتأتى للحصول على االعتماد الوطنيISO – 17025  
 لشهادة الجودة .

 -تطوير وتبسيط االجراءات وذلب من خالل : .2
لجنذة فنيذة خاصذة تطوير اليذة اعطذاء مواعيذد السذتالم ملفذات عينذات التسذجيل لتقييمهذا وذلذب مذن خذالل تشذكيل  -

يشذذهر الذذى شذذهر  1لدراسذذة الملفذذات المقدمذذة للتسذذجيل ، ممذذا يدى الذذى تخفذذيض الذذزمن المسذذتغرق للتقيذذيم مذذن 
 ونصف .

اليذذة جديذذدة لعمليذذة تغييذذر تشذذغيالت عينذذات التسذذجيل ممذذا يدى لتخفذذيض الذذزمن المسذذتغرق النجذذاز المعاملذذة مذذن  -
 يسبو  الى ساعة .

مجهذزة بنظذام فحذص خذاص مذع  Hazardous Drugsتم تجهيز غرفة خاصة لفحذص األدويذة العاليذة الخطذورة   .1
فالتر خاصة واغط خاص وتزويدها باألجهزة والمعدات والمستلزمات الالزمة لذلب وذلب لتذوفير سذبل السذالمة العامذة 

هادة تحليل المستحار الموافق عليهذا مذن للموظفين في مختبر الدواء لفحص تلب االدوية حيث كان االكتفاء فقط بش
 قبل لجنة عليا الستثنا ها من التحليل .

ي.عقد ورشات عمل تدريبية لمتلقي الخدمة حول كيفية التعامذل مذع متطلبذات الملذف الفنذي المخبذرف لعينذات التسذجيل  .1
المختبذذر والذذذف تاذذمنها  وذلذذب لتوعيذذة وتأهيذذل منذذدوبي المسذذتودعات والشذذركات فذذي القطذذاعين العذذام والخذذاص بذذدور

 الف ات :
 اتحاد منتجي األدوية 

 الشراء الموحد

 جمعية مالكي مستودعات األدوية

 ب.عقد محاارات ودورات تدريبية لفنيي المختبر لرفع الكفاءة لديهم .
للمستحاذرات التذذي   Hyaluronic Acid اسذتحداث شذعبة خاصذذة لفحذص المسذتلزمات الطبيذذة وادخذال فحذذص  .1

 تحتوف عليها .
عمل قاعدة بيانات لحوسبة المواد المعيارية الدراج كافة المذواد المعياريذة والسذيطرة علذى مخذزون هذذ  المذواد وجردهذا  .7

 حيث تم استحداث شعبة خاصة لهذ  الغاية .
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مما ادى الى تقليل عدد  االلكترونيخدمة االستعالم عن نتا ج الفحص في المختبر متوفرة على الموقع تفعيل  .1
 المراجعين لالستفسار عن النتا ج وسهولة العمل.

 لتواصل مع الجمعية العلمية الملكية لمعايرة األجهزة المخبرية . ا .9
   اعداد برنامج الكتروني خاص لتوثيق المعلومات الخاصة بالمختبر 10

 .األدوية   وشركات حوسبة ملفات  مستودعاتالبدء ب  -ا
)وزارة  التعاقذد مذع الجهذات الخاصذة وذلب من خالل توفير سبل واجراءات السالمة العامة للموظفين في مختبر الدواء  11

 : البي ة  سنويا للتخلص من
 مخلفات التحليل الكيماوية-ي
 واد الكيماوية المنتهية الصالحيةالم-ب

  : تطوير  جراءات الفحوصات المخبرية 12
 من خالل : Endotoxin Testا.  تطوير فحص 

  Gel Clotبدالل من الفحص اليدوف) LALتزويد المختبر بجهاز الكتروني  -ي
 تطبيق الفحوصات بواسطة الجهاز الجديد-ب
 تدريب الفنيين داخليا" وخارجيا". -ت
 :  Potency. واع خطة إلدخال الفحوصات البيولوجية  )1
 Eliza & Gel Electrophoresis والمواد الالزمة لذلب مثلشراء بعض األجهزة  -ي
 تطبيق الفحوصات البيولوجية -ب
 GLP.   عادة هيكلة وتنظيم غرق  التعقيم بما يتناسب مع متطلبات 2

 

 ثانيًا: قسم مختبر الغذاء:

 أهداف القسم:

  صدار تقارير مخبرية ذات دقة عالية  .0

 الفحوصات المخبريةاالطال  على ما يستجد من تطور في  .1

 تدريب الكوادر الفنية على يعلى مستوى .2

 ستفادة من تجارب المختبرجذب الوفود العربية لإل .1

 صدار النتا ج و البت فيها تطبيق القواعد الفنية و قانون الرقابة على الغذاء و المقاييس العالمية في  .1
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  صدار تقارير مخبرية تتناسب مع متطلبات نظام الجودة المتبع  .1

 دخال فحوصات جديدة بما يتناسب مع األحداث العالمية  .7

التنسيق والتعاون مع مديريذة الغذذاء فيمذا يتعلذق بالتقذارير المخبريذة و المسذتجدات فذي القذوانين المتبعذة للبذت فذي  .1
 النتا ج

 ة استخدام يجهزة معايرة من قبل جهات معتمدة في التحاليل المخبرية إلصدار نتا ج ذات دق  عالية و موثوق .2

 تطبيق قانون ديوان الخدمة فيما يخص الموظفين و الكوادر الفنية .01

 التنسيق والتعاون مع مديريات المؤسسة المختلفة فيما يخص العمل و تطبيق القوانين المتبعة فيها  .00

 تنفيذ المشاريع واالتفاقيات الخاصة بالفحوصات المخبرية .01

 المشاركة المستمرة بفحوصات الكفاءة المخبرية دوليا .02

 توفير متطلبات السالمة العامة والخاصة بالفنيين العاملين في المختبرات والبنية التحتية لها. .01

استقبال شكاوف التجار ومندوبيهم  والمتعلقة بالمختبرات ومتابعتها لتجاوز يف معيقذات تحذول دون اصذدار التقذارير  .01
 بشفافية.

 بالمختبرات لتنفيذ العمل بالشكل المطلوب. توفير كافة المتطلبات والموارد المادية والمعنوية الخاصة .01

تذذدريب طذذالب الجامعذذات ومذذوظفين مذذن جهذذات مختلفذذة علذذى طذذرق الفحذذص داخذذل المختبذذرات مذذن قبذذل كذذوادر فنيذذة  .07
 مؤهلة. 

السذذعي الذذدا م لتطذذوير طذذرق الفحذذص المخبذذرف مذذن خذذالل تطبيذذق معذذايير ينظمذذة الجذذودة العالميذذة وتوسذذيع مجذذاالت  .01
 .ات المخبرية في مختبر الغذاء ومن ثم الحصول على االعتماد الدولياالعتماد الوطني للفحوص

 
 ويتكون قسم مختبرات الغذاء من الشعب التالية :

 شعبة االستالم للعينات الغذا ية .0
 شعبة فيزياء األغذية .1
 شعبة كيمياء األغذية .2
 شعبة األحياء المجهرية لمغذية .1
 شعبة مختبر جمرب عمان .1
 شعبة مختبر اربد  .1

 
 الواجبات:

تشذذمل مهذذام هذذذا القسذذم تحليذذل عينذذات األغذيذذة  المسذذتوردة والمنتجذذة محليذذا جرثوميذذا وكيماويذذا وبلعتمذذاد يفاذذل االسذذاليب 
 -العلمية، ويوجد ثالثة مختبرات لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهي :
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ية الذواردة مذن المراكذز لجمركيذة ومذن مذديريات قسم مختبر الغذاء عمان: الفر  الر يسي  يقوم بلستالم وفحص العينات الغذا 
 الصحة في منطقة الوسط والجنوب

وسذحاب شعبة مختبر جمرب عمان: ويتولى فحص عينات اللحوم واالسماب الواردة للمراكز الجمركية ) جمذرب عمذان والمطذار 
 .واالمنطقة الحرة

مذذديريات الصذذحة فذذي اقلذذيم الشذذمال )اربذذد وجذذرش شذذعبة مختبذذر اربذذد: ويقذذوم بلسذذتالم وفحذذص عينذذات األغذيذذة الذذواردة مذذن 
 وعجلون والمفرق ....الم 

  عدد العينات الورادة للفحص في مختبرات الغذاء )المؤسسة العامة للغذاء والذدواء ومختبذر ابذن حيذان 4ويبين الجدول رقم )
 .1102لعام عينة خالل ا 11111التابع لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ، بلغ عدد العينات 

  4جدول رقم )

 توزيع العينات المستلمة في مختبرات الغذاء

العينات  مختبر
 المستلمة

عدد العينات غير 
الصالحة 
لالستهالب 
 البشرف

النسبة الم وية 
للعينات غير 
 الصالحة

عدد العينات 
 المخالفة جودة

النسبة الم وية 
 للعينات المخالفة

 %161 110 %062 210 17112 عمانمختبر 

 %067 012 %061 21 7212 مختبر جمرب عمان

 %162 2 %161 11 0021 مختبر اربد

 مختبر العقبة
 *)لجنة البت في النتا ج 

01011 110 161% 112 161% 

 %161 211 %061 111 11111 المجمو 

 مختبر بن حيان ) منطقة العقب  االقتصادي  الخاص    *
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  5جدول رقم )

 المستلمة موزعة حسب مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواءعدد العينات 

 المعدل اليومي للعينات عدد العينات مختبر

 01261 17112 عمانمختبر 

 1767 7212 مختبر جمرب عمان

 162 0021 مختبر اربد

 02161 21111 المجمو 

 * )جرثومي كيماوف فيزيا ي افالتوكسين 

 

 يوما للعاملين في المراكز الجمركية في السنة 121عدد ايام العمل الرسمي  -

 يوما في السنة. 111عدد ايام العمل الرسمي للعاملين في المختبرات  -
فحذص  021112  توزيع العينات حسب نو  الفحص وعدد الفحوص التذي تذم اجرا هذا والتذي بلغذت 6كما يبين الجدول رقم )

 .مخبرف

  6جدول رقم )

 الفحوصاتعدد  عدد العينات نو  الفحص

 012100 21117 جرثومي

 12021 02112 كيماوف

 010110 21110 فيزيا ي

 201111 71227 المجمو 

 

  توزيع عدد العينات حسب نو  الفحص وعدد الفحوص والمختبر الفاحص حيث بلغ اجمالي عدد 7كما يبين الجدول رقم )
 فحص 201111وعدد الفحوص المخبرية  71211العينات موزع  حسب نو  الفحص 
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  7جدول رقم )

 كيميائي فيزيائي جرثومي عدد العينات المستلمة المختبر
 حسب نو 
 الفحص

 عدد
 الفحوص
 المخبرية

 حسب نو 
 الفحص

 عدد
 الفحوص
 المخبرية

 حسب نو 
 الفحص

 عدد
 الفحوص
 المخبرية

 20420 12072 152604 27253 76747 21879 17112 مختبر عمان

 626 626 24589 7303 29212 7303 7212 عمانمختبر جمرك 

 2088 531 4308 1105 3452 865 0021 مختبر اربد

 23134 13229 181501 35661 109411 30047 21111 المجموع

 

 إنجازات قسم مختبرات الغذاء

حسب مواصذفة  1102 جتياز مراحل الزيارات التفقدية من قبل لجان االعتماد الوطني وتجديد شهادة االعتماد لعام  .0
 للفحوصات التالية: 07111األيزو 

 الطبق الهوا ي في الحليب المجفف.  -

 فحص المكورات العنقودية المذهبة في لحوم االبقار المجمدة والمبردة والمطحونة.  -

 فحص السالمونيال في لحوم الدواجن المجمدة والمبردة والمطحونة.  -

 البيروكسايد لزيت الزيتون.فحص الحمواة لزيت الزيتون وفحص  -

و التي  لفحوصات كفاءة المختبرات الجرثوميةو  لفحوصات كفاءة المختبرات الكيميا ية النتا ج النها ية صدور .1
 في مختبر الغذاء مقارنة مع نتا ج المختبراتوشعبة بكتيريا االغذية توافق نتا ج شعبة كيمياء االغذية  اظهرت

االعتماد حسب متطلبات  رنامج المحدد لقياس كفاءة المختبرات للحصول علىالعالمية والتي اندرجت امن الب
 وهذ  الفحوص هي: على التوالي الرابعةوللسنة  علما بان هذ  النتا ج تتطابق   (ISO17025:2005مواصفة الذ

 الطبق الهوا ي.                                          -

 .السالمونيال -

 .                                ذهبةالمكورات العنقودية الم -
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 .تحديد نسبة الحمواة والبيروكسايد في زيت الزيتون -

تخفيض الفتر  الزمني  لمجموعة من الفحوصات الجرثومية وتوحيد مدد الفحص وظهور النتا ج وذلب باعتماد  .2
 طرق جديدة للفحص.

المخبرية لالرساليات الجمركية المنجزة على في مجال تسهيل الخدمات المقدم  تم تفعيل خدمة اظهار النتا ج  .1
 الموقع االلكتروني للمؤسسة.

من اجل تطوير العمل الفني والدقة في  صدار نتا ج فحوصات  PCR-Real timeانشاء وحدة خاصة بالذ  .1
 االحياء المجهرية في األغذية )ما عدا المعلبات  من سبعة ايام الى يومين او ثالثة ايام.

لفحص تركيب االحماض الدهنية في الزيوت النباتية في اللبنة وزيت الزيتون )للكشف عن  GCاستخدام جهاز  .1
 الغش .

  .LIMSتفعيل نظام حوسبة واصدار التقارير المخبرية ) .7
من فنيي شعبة فيزياء األغذية لزيادة الوعي والثقافة المهنية فيما يخص الفحص الحسي موظف  01 تدريب  .1

 والظاهرف.

من يجل فحص المعادن الثقيلة في مختلف  ICPMSكيمياء األغذية على استخدام جهاز ال تدريب فنيي شعبة .2
 المواد الغذا ية.

باسذتخدام  E.Coliاستحداث فحوصات جديدة في شعية األحياء المجهرية مثل فحص للكشف عذن يعذداد بكتيريذا ال  .01
TBX agar. 

 عالية.تزويد مختبرات الغذاء بأجهزة كمبيوتر حديثة وذات كفاءة  .00

 توفير متطلبات السالمة العامة للعاملين في المختبرات. .01
 معايرة األجهزة المخبرية في مختبر الغذاء بشكل سنوف حسب اتفاقية المعايرة مع المركز الوطني للمترولوجيا. .02
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 اإلداريةلموارد البشرية وا مديرية

بين مديريات المؤسسة ومكتب المدير العام من خالل قيامها تعتبر مديرية الموارد البشرية و اإلدارية حلقة الوصل ما     
بلدارة الموارد البشرية وتنظيم عمليات الشراء و طرح العطاءات والرقابة على المستودعات حيث تشرف على توفير كافة 

وتقوم باالشراف  االحتياجات من االثاث و اللوازم والمستلزمات االخرى التي تساند يعمال المديريات االخرى في المؤسسة 
على  دارة و تخطيط الكوادر البشرية ومتابعة شؤونهم ورفد المؤسسة و مديرياتها بالقوى العاملة الكفؤة من خالل  دارة 
دارة وتنظيم وتخطيط التدريب للقوى العاملة كما تقوم المديرية بلدارة مختلف يعمال الصيانة  عمليات االستقطاب والتعيين وا 

ة االخرى في المؤسسة لدعم يعمال المديريات االخرى وبذلب تقوم مديرية الموارد البشرية واالدارية والخدمات المساند
المؤسسة العامة  بالمشاركة مع المديريات االخرى في المؤسسة نحو السعي للوصول  لى تحقيق رؤية ورسالة ويهداف

 قسام التالية:تتكون مديرية الموارد البشرية و االدارية من االو  للغذاء والدواء.

 قسم الموارد البشرية

 

 القسم أهداف

تحقيق اإلدارة الحديثة والتخطيط الجيد الجراءات رفد المؤسسة و مديرياتها المختلفة بالكوادر البشرية الكفؤة المناسبة      
 النجاز وتحقيق مهام و اعمال المؤسسة ومتابعة شؤون الموظفين.

 انجازات قسم الموارد البشرية 

 .1102/1101 عداد جدول التشكيالت لعام  .0

  موظف جوازيا 12موظف وجوبيا و)  71حيث تم ترفيع ) تحديد اإلحتياجات من الموارد البشرية، والترفيعات للموظفين .1
   موظفين تم تعديل اوااعهم.1)و

 .ديث االوصاف والمسميات الوظيفية لجميع الموظفينحمراجعة و ت .2

   وظيفة جديدة.11) ذتحديد احداثات التعيين ل .1

   موظف في كافة التخصصات .11تعيين ) .1

مع ديوان الخدمة المدينة. المربوطبرنامج تنقيح البيانات  متابعة وادامة .1  اليا ل

 لتغطية احتياجات المؤسسة. ن وزارات ودوا ر اخرى   موظفي01) نقل .7

 تزويد ديوان الخدمة المدنية بها.توزيع سجالت االداء والتقارير السنوية على المديريات وجمعها وتفريغها و  .1

   نموذج 01اعداد نماذج تخطيط الموارد البشرية وعددها ) .2
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 تحديث نظام الموارد البشرية واالجازات. .01

 القيام بجميع االعمال المتعلقة بشؤون الموظفين من تقاعدات وتنقالت وانتدابات. .00

 والبعثاتقسم التدريب 

 القسم أهداف

العام  للغذاء  ةالتدريب و التطوير لامان رفع كفاءة و فاعلية الكوادر البشرية في المؤسس دارة مختلف نشاطات     
العاملين في المؤسسة امن  كفاءة وقدرات والدواء من خالل االشراف والتخطيط الجيد لهذ  النشاطات بهدف تطوير

واء وتوثيق ومتابعة وتنظيم كافة البرامج و المفاهيم والمعايير و االجراءات التي تعتمدها المؤسسة العامة للغذاء و الد
 .واالشراف عليها النشاطات التدريبية

 البعثاتانجازات قسم التدريب و 

 :تدريب الموظفين .0

ندوات،  ،مؤتمراتبرامج تدريبية، ورشات تدريبية،   برنامج تدريبي ومهمات رسمية داخلية ) 12 شراب الموظفين في ) .0
   موظف.212لقاءات  حيث كان عدد الموظفين المشاركين في هذ  البرامج  )

 ندوات، ،مؤتمرات ،ورشات خارجيةبرامج تدريبية،   برنامج تدريبي ومهمة رسمية خارجية )11 شراب الموظفين في ) .1
   موظف.27  حيث كان عدد الموظفين المشاركين في هذ  البرامج  )لقاءات

 :تطوير اإلدارة .1

   برامج تدريبية ومهمات رسمية داخلية 2في )   شراب مدراء المديريات .0

   مهمات رسمية خارجية . 1  شراب مدراء في ) .1

  تتدريب الطالب حديثي التخرج وطالب الجامعات والكليا.2

مختبرات الغذاء و   طالب من جامعات يردنية مختلفة امن متطلبات الحصول على شهادة جامعية في 17تدريب ) .0
 الدواء و مديريات المؤسسة المختلفة.
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 1102برامج نشر المعرفة التي تم عقدها في المؤسسة لعام 

1102ورشات العمل لعام   عدد ورشات العمل 

دورات Excel 6دورة   

دورة 1 دورة إدارة الجودة الشاملة   

 
 قسم العطاءات و المشتريات

 أهداف القسم 

بكافة احتياجاتها من اللوازم واالثاث والمستلزمات االخرى وادارتها بالتنسيق مع المديريات االخرى في تأمين المؤسسة 
 المؤسسذة و طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم وشرا ها .

 1123انجازات قسم العطاءات والمشتريات للعام 

 استدراجو  عطاء  11) عددها وكان  لوازم شراء المشتريات لجنة يعمال  نجاز .0

 خدمات ، التنظيف خدمات مخبرية، واجهزة مخبرية العامة )مواد اللوازم دا رة  مع بالتنسيق تمت التي اللوازم عطاءات  نجاز .1

 سيارات   شراء ، الحراسة،

 العام  اللوازم دا رة الى تحويل  تم وعطاء عطاءات  2) المؤسسة في المحلية اللجنة عطاءات .2

  شراء طلب  271)  عددها وكان محلي لوازم شراء طلبات انجاز .1

 طبية وغير طبية لوازم بيع لجنة تشكيل خالل من وبيعها لها التابعة والفرو  المؤسسة في الصالحة غير المواد حصر  .1

 للمؤسسة والعا د

% من عهدة الموظفين و عمل بطاقات عهدة جديدة و ادخالها 21العمل على جرد عهدة الموظفين حيث تم انجاز  .1
 لنظام المحوسب.على ا

   االصول حسب وترتيبها للقسم التابعة المستودعات في للمواد صنف بطاقة عمل .7

 للتوريد الشركات ومخاطبة 1102 لعام العامة اللوازم دا رة طريق عن المطروحة المواد من المؤسسة احتياجات حصر .1

  االصول حسب

 االصول حسب للمؤسسة التابعة والفرو  للموظفين العامة اللوازم دا رة بعطاء للمؤسسة الواردة الحاسوب اجهزة صرف .2

 االخرى والمتطلبات االثاث من ،اربد  )الزرقاء الجديدة الفرو  تجهيز .01
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  االخرى واالحتياجات االنترنت وشبكة االثاث من  الجديد العقبة مبنى تجهيز .00

 على للعمل يلزم من ومخاطبة لوازم مشترى وطلب محلي مشترى وطلب واالدخاالت االخراجات مستندات حصر على العمل .01

  االصول حسب اتالفها

  رسمية لجهات مختبرات واجهزة حاسوب بأجهزة للتبر  الوزراء ر اسة موافقة اخذ .02

  1101/  1102) للسنوات واالجهزة واالثاث اللوازم من المديريات يحتياجات تحديد .01

 المركزي الديوانقسم 

 أهداف القسم 

المراسالت والكتب وتحويلها الى المديريات كال حسب اختصاصة وتوثيق وارشفة الكتب والرسا ل الصادر  و تنظيم جميع     
 .مين خدمات التصوير والفاكسات الى جميع المديريات واالقسامأعها بالبريد الداخلي والخارجي وتالواردة وتوزي

 قسم  الانجازات 

 2013 2012 2011 2010 الوحدة السنة

 42925 42800 41539 39614 كتاب صادر

 20331 20718 19953 20164 كتاب الوارد

 2026 2284 1838 2000 ماعون التصوير

 6172 7499 5644 5149 فاكس المرسلة الفاكسات

 

 قسم الخدمات المساندة

 :اهداف القسم

رفع وادامة جاهزية مباني المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها وتقديم الخدمات المساندة لكافة مديريات المؤسسة      
 مال الصيانة لرفع جاهزية المؤسسة.وتنظيم ومتابعة اع

 الخدمات المساندةانجازات قسم 

 

 .تجديد عقد الحراسة  .0

 السالمة العامة في المختبرات واالدارة. عمل محاارات ارشادية بالتنسيق مع الدفا  المدني حول .1

 تم عمل وحد  خاصة لتأمين المختبرات بالميا  المقطرة حسب الحاجة واصالح الدسيلتر الموجود.  .2
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 صيانة ودهان االبواب في المختبرات والمؤسسة حسب المطلوب وبشكل مستمر. .1

ات من خالل شركات متخصصة مما يدى عمل صيانة شاملة لنظام التدف ة والتكييف في مبنى المؤسسة والمختبر  .1
 الى ادامة كفاءة عملها وخدماتها بشكل مستمر وعلى مدار العام.

  .1تم تنظيم عقد صيانة للمولدات االحتياطية )عدد  .1

 تم استالم مبنى العقبة الدا م. .7

   شقة سكنية للوظيفة وتجهيزها حسب األصول.01ب )في العقبة تم تأمين الموظفين  .1

 االدوية الخطرة واستالمها من لجنة األشغال.   تم تجهيز غرفة .2

 تخزين المواد المخبرية )مواد التحليل في مستود  خارج المختبرات .01

 تم تجهيز مستودعات للمختبرات وتم نقل كافة المواد واألدوات المخبرية اليها وتجميعها في منطقة واحدة ومحدد  .00

 وزارة البي ة  اتالف كافة المواد والزجاجيات الخطرة بالتعاون مع .01

 

 قسم الحركة
 

 أهداف القسم 

تقديم خدمات تدعم وتساند يعمال المؤسسة من خالل تنظيم كوادر السواقين و وسا ط النقل الخاصة بالمؤسسة التي     
 .تخدم يعمال المؤسسة و الفرق الميدانية المختلفة باالاافة الى االشراف على يعمال الصيانة الدورية للسيارات

 قسم الانجازات 

 

 طلعة 1011عدد الطلعات المؤمنة الصباحية لتلبية طلبات المؤسسة 
 طلعة 0111عدد الطلعات المؤمنة المسا ية لتلبية طلبات المؤسسة 
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 مديرية الشؤون المالية

 

تقوم مديرية الشؤون المالية بتطبيق السياسات المالية للمؤسسة ، كما تقوم بتزويد اإلدارة العليا بالتقارير الالزمة      
إلتخاذ القرارات اإلدارية وواع السياسات المستقبلية للمؤسسة والتوزيع السليم إليراداتها لمقابلة االحتياجات المختلفة 

 .لمؤسسة على القيام بمهامها بشكل سليم التي تساعد كل مديرية في ا للمؤسسة

 قسم النفقات 

تعتبر عملية الصرف واإلنفاق من يهم واجبات قسم النفقات بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء حيث تبدي السنة المالية في     
باالاافة الى بعض المهام  السنة ذاتهااليوم األول من شهر كانون ثاني وتنتهي في اليوم األخير من شهر كانون يول من 

األخرى التي تتمثل في المشاركة في اعداد وتنظيم مشرو  موازنة المؤسسة الموجهة بالنتا ج امن االطار المالي متوسط 
المدى واصدار الموقف المالي للمؤسسة شهريا" واعداد مستندات االلتزام المالي الخاصة بعطاءات المؤسسة وتنظيم يية 

 .  برامج الموازنة اذا اقتات الحاجة الى ذلب وتقديم التوصيات التي قد تساهم في عملية ابط االنفاق  مناقالت مالية بين

 أهداف القسم 

اإلنفاق بموجب األنظمة والقوانين المعمول بها في المؤسسات والدوا ر الحكومية وامن المخصصات المرصودة لهذ      
تي تشمل كل من برنامج االدارة والخدمات المساندة وبرنامج الدواء وبرنامج وال في موازنة المؤسسة وحسب البرامجالغاية 
 .الغذاء 

 قسم اإليرادات   

يقوم قسم االيرادات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتحصيل يموال المؤسسة المستحقة على الغير وكذلب القيام      
البنوب التجارية المخصصة لهذ  الغاية، وكذلب البحث عن بايدا  هذ  األموال المحصلة في حسابات المؤسسة لدى 

مصذذذذادر ايرادات اخرى للمؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة وكذلب التنسيب الى المدير المالي برفع قيمة الرسوم 
مة الخدمات المستوفاة على الخدمات التي تقدمها المؤسسة وخصوصا تلب التي تكون قيمتها ال تتناسب مع حجم وقي

المقدمة، كذلب يعنى القسم بعمل التسوية البنكية شهريا من يجل الوقوف على الموقف المالي الحقيقي للمؤسسة، وكذلب 
 بناء قاعدة بيانات تمكن من استخراج اف تقريرمالي ، باالاافة الى تسليم الشيكات الى مستحقيها.

 أهداف القسم

باالاافة الى المشاركة في اعداد وتنظيم مشرو  موازنة سة في الوقت المحدد  التخطيط ومتابعة االيرادات للمؤس     
 .المؤسسة الموجهة بالنتا ج امن االطار المالي متوسط المدى
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 قسم الرواتب

 

تعتبر عملية اعداد الرواتب واالجور بموجب األنظمة والقوانين المعمول بها من يهم واجبات قسم الرواتب في يف      
ملية  عداد نظام الرواتب واألجور يقتاي بلنشاء ملفات خاصة لحفظ بيانات يساسية عن الواع المالي الحالي مؤسسة. وع

لكل موظف ويف تغيير يطري على حالة الموظف، ويمكن استخراج كشوف معين  مثل كشوف الرواتب واألجور والتعوياات 
 باإلاافة  لى مجاميع نها ية  جمالي  لكل بيان مالي. 

 القسم أهداف

 

واجراء يية تعديالت يمكن ين تطري على المحدد  التخطيط ومتابعة وتنظيم واصدار الرواتب واالجور والحوافز في الوقت    
رواتب الموظفين من خالل احتساب الزيادات وتنفيذ االقتطاعات باالاافة الى المشاركة في اعداد وتنظيم مشرو  موازنة 

 .االطار المالي متوسط المدىالمؤسسة الموجهة بالنتا ج امن 

 قسم التدقيق

 

مطابقتها  ان عملية  تدقيق وابط  لية صرف المطالبات المالية و كافة المستندات والمعامالت المالية والتأكد من مدى     
الى  لمنظمة والقوانين والتعليمات المالية المعمول في في المؤسسات الحكومية من يهم واجبات قسم التدقيق باالاافة

التدقيق على كافة مراكز القبض التابعة للمؤسسة من خالل الفحوصات الفجا ية والتدقيق الدورف الذف يتم القيام ب  بموجب 
 برنامج زمني يتم اعداد  لهذ  الغاية سنويا".

 أهداف القسم

 

االنظمة المعمول بها مما يؤدف الى التاكد من ين عملية الصرف و القبض داخل الدا رة المالية تتم وفقا للقوانين و     
االستغالل االمثل للموارد المالي  المتاح ، حيث تعتبر عملية التدقيق بموجب االنظمة والقوانين المعمول بها من اهم واجبات 

ان قسم التدقيق في مديرية الشؤون المالية باالاافة الى مشاركة كل من  وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بالمؤسسة وديو 
 المحاسب  ووزارة المالي  في هذ  المهم   .
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 2013انجازات مديرية الشؤون المالية لعام 
 

 .  2016 – 2014اعداد مشرو  موازنة المؤسسة للعام  .0

   معاملة.1650تنفيذ كافة معامالت الصرف والتي بلغ عددها )انجاز األعمال المالية للمديرية و  .1

   سند قبض.11112تحرير ) خالل للمديرية منانجاز األعمال اليومية  .2

حساب المؤسسة لدى في استالم جميع المبالغ المتحققة للمؤسسة سواء نقدال يو شيب يو حواالت وقيدها متابعة و  .1
 ب.البن

   معاملة.1650التدقيق على معامالت الصرف والتي بلغ عددها ) .1

اجراء عملية الفحص الفجا ي و ى مدار العام التدقيق الدورف وبشكل مستمر على مراكز القبض التابعة للمؤسسة وعل  .1
على مراكز القبض الخارجية التابعة للمؤسسة بمعدل مرة واحدة شهريال في حين ان مراكز القبض الداخلي تم اجراء 

باالاافة الى مستندات االمانات والسلف والثنا يات واالتفاقيات    مرات شهريال 2عملية الفحص الفجا ي عليها بمعدل )
 ية ومراجعة كافة التقارير الصادة عن الدا رة الماليةالدول

 . التجارية البنوب الى وارسالذذذذذذها اصدارها من االنتهاء عند والحوافز بالرواتب للموظفين  رسالة ارسال انجاز .7

 .  1102  موظف تم تعيينهم خالل العام 010احتساب وتثبيت رواتب واشراب في الامان االجتماعي لذ ) .1

 عملية اقتطا  على رواتب الموظفين . 01121تنفيذ تم  .2

 . تب ونماذج قسم الرواتب الكترونياتم برمجة ك .01
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 وحدة الشؤون القانونية

 : ةأهداف الوحد

علذذى حقذذوق المؤسسذذة العامذذة للغذذذاء والذذدواء مذع المتعاقذذدين معهذذا واذذمان المحافظذذة علذذى حقذذوق  ظالحفذا
 المؤسسة امام المحاكم بما يتال م مع طبيعة عمل المؤسسة وتقديم االستشارات القانونية امام المحاكم .

 

 :1123انجازات وحدة الشؤون القانونية عام 

القاايا الجزا ية المتعلقة ) بالغذاء   والمقامة من المؤسسة بواسطة ) فر  عمان ، فر  الزرقاء ، مذديريات  متابعة .0
 قاية . 0277 وعددها الصحة  

 قاية. 11عدد القاايا الجزا ية المتعلقة ) بالغذاء   المقامة من المؤسسة بخصوص المعامالت الجمركية : بلغ  .1

 قاية . 11قة ) بالدواء   المقامة من المؤسسة : عدد القاايا الجزا ية المتعل .2
 قاية فصلت حتى تاريخ  لصالح المؤسسة بمراحلها المختلفة . 07عدد القاايا الحقوقية : بلغ  .1
 قاايا فصلت لصالح المؤسسة . 1عدد قاايا العدل العليا :  .1
 مطالبات  01عدد مطالبات ) فروق االسعار   :  .1
ثالثة اجتماعات تذم خاللهذا :  ابذرام عذدد مذن االتفاقيذات ومذذكرات التفذاهم : امانذة عدد اجتماعات مجلس االدارة :  .7

عمان الكبرى ، مديرية االمن العام ، وزارة التنمية االجتماعية ، وزارة الصحة ، كوردستان ، وكالة التنمية اليابانيذة 
 .  META)جايكا  ، التعاون مع منظمة الصحة العالمية ، مشرو  الشفافية الدوا ية

لقطذذا  الصذذناعات المحليذذة و المسذذتودعات و الجامعذذات و مجلذذس عمذذل ورشذذة تدريبيذذة حذذول ) االدويذذة المذذزورة    .1
 .النواب

التشريعات : عدد القوانين التي تم دراستها : القانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة ، قانون الرقابة على الغذذاء ،  .2
  1 ، تعليمات دواء عدد 1تعليمات غذاء عدد 
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 وحدة التخطيط والجودة

 أهداف الوحدة 

 .ي المؤسسة العامة للغذاء والدواءتطوير وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة ف
 

 مهام الوحدة وواجباتها 

 ابط ادارة وتقيييم يداء المديريات المختلفة في المؤسسة. .0

 المؤسسة.واع معايير االجراءات القياسية الجراءات العمل لكافة يقسام  .1
 االشراف على واع وادارة ومتابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية وتقيمها. .2

 متابعة واع الخطط التنفيذية لمديريات المؤسسة واقسامها ومتابعة تنفيذها.  .1
 واع منهجية ادارة ومتابعة خطط التطوير وتبسيط اإلجراءات للمديريات المختلفة في المؤسسة. .1

 تلقي الخدمة والعمل على توفيرها.تحديد احتياجات الموظفين وم .1

 ادارة ومتابعة العالقات مع متلقي الخدمة والموظفين وقياس رااهم. .7

 واع نظام لقياس راى الموظفين والشركاء. .1

 اعداد التقرير السنوف للمؤسسة وتقارير تقييم األداء لمقسام وتقاريرتقييم راى الموظفين والشركاء. .2

 ن والمتعاملين الخارجيين واالجراءات المتعلقة بها.متابعة اقتراحات وشكاوف الموظفي .01

 متابعة وتحقيق متطلبات جا زة الملب عبد ان الثاني للتمييز. .00

 واع يدلة المراجعين لجميع اإلجراءات ذات العالقة المباشرة مع متلقي الخدمة تحديثها باستمرار. .01
 واع يسس الختيار الموظف المتميز ومتابعة ذلب دوريا. .02

 مشاكل التي تواج  العمل في مختلف المديريات وواع الحلول الالزمة.تحديد ال .01

 نشر الوعي بمفهوم التميز والجودة. .01

 .واع منهجيات للعمل في المديريات المختلفة .01
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 انجازات وحدة التخطيط والجودة

ومراجعة وتحديث  1102في عام   1102-1100 )الخطة االستراتيجية لالعوامو مراجعة ما انجز من تقييم  .0
تامنت ورشات عمل لصياغة الرؤيا والرسالة والقيم واالهداف  1101-1102الخطة استراتيجية لالعوام 

االستراتيجية بناء على االهداف الوطنية المتبناة والنحليل الرباعي للبي ة الداخلية والخارجبة ونقاط القوة 
 ومجاالت التحسين.

وواع الخطط  1101-1100مديريات ووحدات المؤسسة لالعوام تقييم نسبة انجاز الخطط التنفيذية لكافة  .1
 بالتعاون مع المعنيين  1101-1102التنفيذي  لكافة المديريات والوحدات لالعوام 

 وطباعت  وتوزيع نسم من  لجميع الشركاء المعنيين  1101اعداد التقرير السنوف للمؤسس  لعام  .2

 اجههم وواع الحلول الالزمة ومتابعتهاراى الموظفين وتحديد المشاكل التي تو  قياستم  .1

تم قياس راا متلقي الخدمة وتحديد المشاكل التي تواجههم وواع الحلول الالزمة بالتنسيق مع الدوا ر  .1
 المعنية ومتابعة الحلول 

تحديث منهجية اختيار الموردين وتقييمهم وتصنيفهم بناء على معايير جودة االداء واعالمهم بالنتا ج وقياس  .1
 راا الموردين بالتنسيق مع المعنيين في قسم العطاءات والمشتريات نسبة

و واصدار تقرير بنتا ج المؤشرات لكل مديرية KPIمن خالل مؤشرات االداء  ييم اداء المديريات واالقسام تق .7
 .للمدير العام 

لتحديد احتياجاتهم عقد اجتماعين للمدير العام والمدراء مع متلقي الخدمة وجمع التغذية الراجعة منهم  .1
ومشاكلهم والتنسيق مع المديريات المعنية بمتابعتها وواع الحلول الالزمة)امن مصفوفة تحديداحتياجات 

لقيم  المستهدفة متلقي الخدمة  وتحديد نسبة االنجاز من االحتياجات الواردة في المصفوفة ومقارنتها با
 . لالنجاز 

واالعداد لمناقشة هي ة لب عبدان الثاني من خالل فرق المعايير تمام تحقيق متطلبات جا زة الما  متابعة و  .2
 المقيمين لتقرير االشتراب المقدم من قبل المؤسسة وتجهيز وتقديم الوثا ق الالزمة

الموقع االلكتروني وصندوق الشكاوى ووحدة ادارة الشكاوى  متلقي الخدمة عبرمتابعة الشكاوف الواردة من  .01
و عددها     عدد الشكاوف وتصنيفها حسب المديرياتواعداد االحصا يات حول العام وزارة تطوير القطا  في 
 شكوى.  010) 

 2تشكيل لجنة الختيار الموظف المتميز، وقد تم اختيار اعادة مراجعة وتحديث  لية اختيار الموظف المتميز و  .00
 1102 لعامل موظفين متميزين
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 لدى وزارة التخطيط وتزويدهم بنسب االنجاز تقييم التنفيذ الشهرف لمشاريع المؤسسة المقدم  .01

 :كما يلي  تطوير وتبسيط االجراءات في المؤسسة .02

  تشكيل فريق التطوير والتبسيط من صيادلة مديرية الدواء وباشراف وحدة الجودة وواع خطة للتطوير
 والتبسيط.

 والغذاء)تم ربط رمز الخدمة بنفس رمز الخدمة في النظام المالي مع  تطوير سند القبض ألقسام مديرية الدواء
 الخدمة المقدمة وتحديد الرسوم لكل خدمة  

  وتوفيرهم على  011تحديث دليل المراجع لجميع الخدمات بالمؤسسة ذات العالقة بمتلقي الخدمة وعددهم
 الموقع االلكتروني وعلى مطويات ورقية في منطقة االستقبال.

 استبانة قياس راا متلقي الخدمة بالتعاون مع وحدة  حوسبةIT 

  تطبيق نظام االرشفة في الوحدة)ارشفة جميع الوثا ق المتوفرة مثلSOPs الخطط التنفيذية واالستراتيجية ،
  الم،التقرير السنوف ، تقارير االشتراب بالجا زة ، ادلة المراجعين ، منهجيات العمل....

  2110االيزو اجراءات ومنهجيات العمل بناء على معايير الجودة المتبعة عالمياواع نظام لابط وتوثيق . 

  مراجعة وتحديث استبانات قياس راا الشركاء ومتلقي الخدمة والموظفين بعد االطال  على نماذج االستبانات
 للمؤسسات المحلية والدولية ذات العالقة.

 والفرو  بمواايع ادارة الجودة الشاملة وتحقيق متطلبات  اجراء دورات تدريبية للموظفين في المركز الر يسي
 جا زة الملب عبد ان الثاني لتميز االداء الحكومي

 الدواء) مديرية  ات تحليلية على الزمن المستغرق في انجاز المعامالت لستة اقسام مناجراء دراسالبدء ب
االستيراد وتشكيل مجموعات التركيز لمعرفة التسجيل ، التسعير، المخدرات ، الدراسات ، التفتيش الدوا ي ، 

 . 1101المعيقات والمشاكل التى تواج  االقسام وواع خطة تصحيحية لها)استكمال الدراسات والنتا ح في 

  واع اجراءات عمل معيارية التعاون مع مديريتي المستلزمات والمناطق فيsops  لهما ومراجعة اجراءات
 يريات المعنيةمديرية الغذاء بالتعاون مع المد
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 وحدة العالقات العامة والدولية
 

تعتبر مديرية العالقات العامة والدولية من المديريات الهامة في يف مؤسسة حكومية كانت اوخاصة لما لها من دور     
االهتمام ونتيجة لتطور دور الدولة ومؤسساتها بات من الارورة  ر يسي في تحقيق يهداف ورؤية ورسالة يف منشأة ، 

نشاء وحدات متخصصة في العالقات العامة والدولية لكي تنظم هذ   بالعالقات الجيدة مع متلقي الخدمة والشركاء  وا 
 العالقات وتبني جسور من الثقة بين األجهزة الحكومية ومتلقي الخدمة والشركاء.

بدعم من االدارات العليا لتحقيق  1111اء في عام تم  نشاء وحدة العالقات العامة والدولية في المؤسسة العامة للغذاء والدو 
رسالة المؤسسة والمتمثلة في امان سالمة وجودة الغذاء وصالحيت  لالستهالب البشرف وفاعلية ومأمونية الدواء والمواد 

الشركاء و  مبنية على األسس العلمية والمعايير العالمية و تعزيز التعاون مع  ذات العالقة من خالل تطبيق ينظمة رقابية
زيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء ااافة الى التزايد الرسمي والوعي الشعبي باهمية سالمة الغذاء وفاعلية 

 الدواء . 
تعتبر وحدة العالقات العامة والدولية المر   التي تعكس الصورة المشرقة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء . حيث تسعى     

 يق مع كافة المديريات المعنية الى تسهيل االجراءات و متابعة وابراز دور المؤسسة الرقابي محليا واقليميا ودوليا.بالتنس
 

 أهداف الوحدة:

 ابراز دور المؤسسة الرقابي والريادف  لدى متلقي الخدمة وشركاء المؤسسة على المستوى المحلي واالقليمي. .0

 بصحة وسالمة الغذاء ومامونية وفعالية وجودة الدواء.زيادة وعي المواطنين بامور تتعلق  .1

 دارة العالقات بين المؤسسة والشركاء ومتلقي الخدمة بهدف االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من اجل مواكبة  .2
 المستجدات العلمية والعالمية لامان انسياب غذاء ودواء  من.

 مهام الوحدة:

عداد التقرير الصحفي اليومي رصد الصحافة اليومية المقرؤ  والمسمو  .0 عة  والمر ية  في مختلف وسا ل األعالم وا 
 بحيث يام كافة المقاالت واألخبار التي لها عالقة بالغذاء والدواء واية امور تتعلق لموظفي المؤسسة. 

دارة الحمالت اإلعالمية وتنظيم المؤتمرات الصحافية الخاصة بالمؤسسة وصياغة ونشر البيانات  .1 تخطيط وا 
الصحفية في كافة وسا ل اإلعالم المر ية والمسموعة والمقروءة  بهدف نشر الوعي لدى المواطنين حول غذاء 

 ودواء  من.

التواصل مع وسا ل االعالم المختلفة من خالل دعوتهم والتنسيق معهم لتغطية كافة فعاليات المؤسسة  والرد على  .2
 كافة استفسارات.
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ية الخاصة بالمؤسسة ومتابعة نشرها عبر الموقع االلكتروني ومواقع التواصل اعداد البيانات والمقاالت الصحف .1
 االجتماعي الخاصة بالمؤسسة.

تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين الواردة عبر االتصال الهاتفي او من خالل البرامج االذاعية او عبر البريد  .1
 االلكتروني او مواقع التواصل االجتماعي.

تثقيفية والتوعوية بامور تتعلق بسالمة الغذاء والدواء والمكمالت الغذا ية واالجهزة الطبية اعداد ونشر الرسا ل ال .1
 وحليب االطفال وصغار الراع بالتنسيق مع المديريات المعنية عبر وسا ل االعالم المختلفة.

 متابعة االعالنات الماللة وتحويلها الى المديريات المعنية. .7

ذكرات التفاهم واالتفاقيات بين المؤسسة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية االعداد واالشراف على توقيع م .1
والمنظمات الدولية سواء على المستوى المحلي او االقليمي او الدولي ومتابعة تنفيذ بنودها مع الجهات ذات 

 العالقة وتجديد مايلزم منها. 

العربية وغير العربية في المؤسسة كونها مركز االشراف والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لتدريب الوفود  .2
 تدريبي معتمد.

مخاطبة الجهات والوزارات الرسمية والمنظمات الدولية بامور تتعلق بكافة مديريات المؤسسة على سبيل المثال  .01
عن طريق )اعداد دراسات تمويلية لتطوير اعمال المؤسسة،متابعة تنفيذ بنود وتطبيق المنح الخارجية ، ابوطات الدوية 

 الترانزيت 

تجميع انجازات المديريات المختلفة لالستفادة منها كمرجع من كافة مديريات المؤسسة في المخاطبات الرسمية  .00
 والمحاارات والدراسات.

االشراف على انتاج الفلم الوثا قي الخاص بالمؤسسة باللغتين العربية واالنجليزية في كافة مراحل انتاج  وعرا   .01
 الشركاء ومتابعة التحديث المستمر ل .وتوزيع  على 

متابعة تزويد المؤسسة بكافة المواد التعريفية والتذكارية )بروشورات ، درو  ، اعالم المؤسسة والدول والمنظمات  .02
 الشريكة ، هدايا متنوعة ، معدات التصوير  .

معامالتهم المساهمة في تعميق تبسيط اجراءات العمل مما يسهم في التسهيل على متلقى الخدمة في انجاز  .01
وتعزيز دور المؤسسة اتجا  المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية من خالل حمالت التبر  بالدم ، والصفا ح ، طرود 
الخير ، عيد الشجر ، احتفاالت المؤسسة باالعياد الدينية والوطنية ااافة الى الرفع من البي ة المحيطة بالعاملين 

 العامة.ومواو  السالمة 

المساهمة في زيادة وعي وثقافة موظفي المؤسسة من خالل استاافة محاارين متخصصين من مختلف  .01
 المجاالت.
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 انجازات الوحدة 

 1102 1101 المواو 
و  اتفاقيات التعاون الثنا ياعداد ومخاطبة الجهات ذات العالقة بخصوص 

 مذكرات التفاهم  محليا واقليميا وعالميا ومتابعة تنفيذ بنودها 
11 11 

و  اتفاقيات التعاون الثنا ياعداد ومخاطبة الجهات ذات العالقة بخصوص 
 مذكرات التفاهم  محليا واقليميا وعالميا ومتابعة تنفيذ بنودها باللغة االنجليزية 

2 11 

 211 211 اعداد التقارير االعالمية الصادرة عن الصحف اليومية والمواقع االلكترونية
اعداد البيانات والمقاالت الصحفية الخاصة بالمؤسسة ومتابعة نشرها عبر 

 ومواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمؤسسةالموقع االلكتروني 
11 11 

 0 2  في المؤسسة عدد المؤتمرات الصحفية التي تم عقدها 
 عبر التلفزيون االردني وعدد الرسا ل التثقيفية التي تم نشرها للمواطنين 

                                                            ومواقع التواصل االجتماعية الخاصة بالمؤسسة الصحف اليومية

011 071 

 11 12 الواردة للمؤسسة عبر وسا ل االعالم المختلفة ستفسارات االعدد الردود على 
االشراف على انتاج الفلم الوثا قي الخاص بالمؤسسة باللغتين العربية 

 واالنجليزية
1 0 

 0 2  في المؤسسة عدد المؤتمرات الصحفية التي تم عقدها 
 11 11 عدد األخبار المنشورة على موقع المؤسسة 

 71 11 عدد البيانات الصحفية الصادرة عن المؤسسة لوسا ل االعالم المختلفة 

المساهمة في تنظيم مؤتمرات وورش عمل بالتعاون مع مديرية الدواء 
تحاير بانيرز بروشورات طباعة شهادات للمشاركين والغذاء)تغطية اعالمية 

 تقديم درو ... 

01 11 

ابتكاروتصميم حملة اطلب حقب التفتيشية التي اصبحت نهج عمل دا م 
 للمؤسسة 

وال  1102تم عملها في العام  0
 زالت نهج  عمل دا م للمؤسسة

 وغير العربية الوفود لتدريب المانحة الدولية الجهات مع والتنسيق االشراف
 .معتمد تدريبي مركز كونها المؤسسة في العربية

01 11 

 بكافة تتعلق بامور الدولية والمنظمات الرسمية والوزارات الجهات مخاطبة
 المؤسسة مديريات

11 11 

 المؤسسة بين واالتفاقيات التفاهم مذكرات توقيع على واالشراف االعداد
 الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات

11 21 

 0 0 تنظيم حملة طرود الخير خالل شهر رماان 
 2 2 تنظيم احتفاالت المؤسسة بالمناسبات الدينية والرسمية                                                       

زيارات ميدانية مع عطوفة المدير العام الى فرو  المؤسسة وكتابة التقارير 
 ومتابعتها مع المديريات المعنية 

1 1 
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 2 1 تنظيم لقاء المدير العام للمؤسسة مع الموظفين 
 ، فر  الزرقاء  فر  اربد 0 فر  المؤسسة االمشاركة الفاعلة في تنظيم افتتاح 

المساهمة في احاار اشجار حرجية ونباتات خارجية مجانالوزراعتها في حديق 
 المؤسسة بالتعاون مع قسم الخدمات المساندة 

111 111 

تقوية وتوطيد العالقات بين الموظفين من خالل نشر مناسباتهم )االفراح 
 واالتراح   عبر البريد االلكتروني للمؤسسة

011 011 

 0 1 وسا ل نقل للموظفين بعد موافقة عطوفة المدير العامالمبادرة في تأمين 
 1 1 االشراف الكامل والتحاير لالحتفاالت الدينية والرسمية بكافة تفاصيلها 

متابعة الشكاوى الواردة للمؤسسة عبر االتصاالت الهاتفية ومواقع التواصل 
 االجتماعي والمواقع االلكترونية 

11 011 
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 وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

 

 أهداف الوحدة

الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة يهدف ايجاد وحدة الرقابة الداخلية الى مساعدة اإلدارة العليا في الوزارات والدوا ر     
  لى:

التأكد من انجاز األهداف المحددة في للدا رة وفق الخطط والسياسات المرسومة وامن القوانين واالنظمة    .0
 والتشريعات النافذة .

 تزويد اإلدارة العليا بالمعلومات والبيانات لغايات  حكام الرقابة والتقييم والمساءلة. .1
 اصول المؤسسة من االختالس والتالعب و الايا .المحافظة على  .2
 القوانين المعمول بها.و التحقق من ين جميع العمليات المالية واالدارية والفنية تتم بطريقة صحيحة ووفقا لمنظمة  .1

 

 وحدة الانجازات 

 1102االنجاز  1101االنجاز  الهدف الرقم

مستند  0272تدقيق تم  تدقيق كافة مستندات الصرف الصادر  عن المؤسسة 1
 صرف

0112 

تدقيق ايرادات المؤسس  من خالل الفحص الفجا ي على صناديق  2
القبض او عن طريق التدقيق الدورف لمستندات القبض في مختلف 

 فرو  المؤسس .

مستند  101تم تدقيق 
 قيد

211 

 سلفة 12 سلف  11تم تدقيق  التدقيق على السلف الدا م  والمؤقت  في المؤسس . 3
 مرات 1 مرات 1 مرات سنويا 1تدقيق سجالت ومستندات اللوازم بواقع  4
 مرات 1 مرات 1 مرات سنويا. 1تدقيق اوامر الحركة وكوبونات البنزين بواقع  5
 مرات 1 مر  01 % من االجازات والمغادرات11التدقيق على دوام الموظفين بواقع  6
 مر  واحد  مر  واحد  سنوياتدقيق جدول الترفيعات بواقع مر  واحد   7
 مرات 1 مرات 1 مرات سنويا 1تدقيق اعمال الديوان بنسبة  8
الزيارات الميداني  المستمر  لمختلف فرو  المؤسس  ومختلف  9

المراكز الجمركي  وابالغ االدارة العليا باف مالحظات موجودة على 
 ارض الواقع .

 زيار  1 زيار  01
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 لجان تحقيق 1 مر  11 التدقيق والتحقيق في المؤسس  .المشاركة في لجان  11
 استيااح 11 اسيااح 01 الرد على مذكرات واستيااحات ديوان المحاسب  . 11
 لجنة 01 لجنة 01 المشاركة في اللجان الفني  ولجان االتالف . 12
 01 شكوى 01 تلقي الشكاوف والرد عليها. 13
تعقد في المؤسس  واوقات انعقاد التدقيق على اعمال اللجان التي  14

 هذ  اللجان .
 جميع اللجان جميع اللجان

 تعاميم 1 تعميم 11 اصدار التعاميم والكتب الناظم  للعمل ومتابعة تنفيذها. 15
 

 

 
  



             
 

 151 
 

 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 

تعتبر المؤسسة العامة للغذاء والدواء من المؤسسات الرا دة والمتميزة في تكنولوجيا المعلومات والحلول االلكترونية كمال     
ونوعال لما تمتلك  من مركز معلوماتي متقدم وبنية تحتية حديث  ، وتعتبر هذ  البنية وجاهزيتها من الركا ز االساسية التي 

ومن  تعميم المعرفة بين الموظفين ومتلقي الخدمة و عامالت المختلفة بجودة وكفاءة ونشر تساهم بشكل كبير في ينجاز الم
متصلة مباشرة  1111تم  نشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات في بداية العام هنا تم انشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات، حيث 

التصال بحيث ين وحدة تكنولوجيا المعلومات متصلة بالمدير العام و ذلب لتسهيل اإلجراءات و استقاللية القرار و تسهيل ا
 بشكل مباشر بجميع المديريات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

 
 الوحدة  أهداف

 .شامل والمحافظة على يمن المعلومات والمساهمة في بناء نظام معلومات  الحوسبة في الّدا رة ورفع كفاءتها تعميم .0

دامة نظام معلومات  من الحواسيب وملحقاتها، وصيانتها وتشغيلها،أمين كافة احتياجات الدا رة ت .1  اافة  لى  نشاء وا 
  .للمؤسسة

 

 الوحدةنجازات ا

تم تحديث  البنية التحتية الخاصة بمبنى المؤسسة الدا م في شفا بدران حيث تم  تجهيز المبنى بأحدث الوسا ل  .0
 الحماية .التكنولوجية من الشبكة المحلية و انظمة المراقبة و 

 10ال  MGB 4رفع سرعة االنترنت من  تم العمل عل تطوير ينظمة الشبكة وزيادة كفاءتها حيث تم رفع  .1

MGB 

المحوسبة وامان  تم  عادة تنظيم مهام الخوادم المركزية بما يتناسب مع  مكانياتها لزيادة كفاءة عمل الشبكة .2
 . استقرارها

 IP VPNسرعة خطوط ال  رفع .4

 شبكات النت في كافة الفرو تحديث وصيانة  .1

 الخاصة بالمؤسسة، واعداد تقارير لذلب. Oracle Databaseمراقبة يداء وصيانة واعطاء صالحيات  الذ .1

طلب صيانة شهريال 011 دامة عمل و صيانة اجهزة الحاسوب وملحقاتها و تطويرها حيث تم التعامل بما معدل    .7
 تنجز بالكامل من خالل فريق الصيانة 

نظام الحماية من الفيروسات والبرامج الاارة على الخوادم المركزية و جميع األجهزة المرتبطة بالشبكة  تحديث  .1
  .المحوسبة
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 والكرب. والحركة تم تجهيز البنية التحتية لمكتب العقبة ومكتب يربد .2

 VIPجتماعات تم تجهيز البنية التحتية لغرفة اال .01

 خالل شهر رماانتم تجهيز البنية التحتية لغرفة العمليات  .00

متاحة للموظفين الحيث ارتفع عدد الخدمات اإللكترونية  JFDA Website)تحديث الموقع االلكتروني ) .01
الى باإلاافة  لى الموقع اإللكتروني الذف  1102عام  11الى  1100خدمة عام  21ومتلقى الخدمة  من 

 زا ر شهريا. 01111عدد زوار  حوالي 

)برنامج المشاركين في الدراسات ادامة االنظمة واالجهزة من خالل تجديد او ابرام عقود صيان  و ادامة الرخص  .02
 الدوا ية،بطاقة الموظف على برنامج ديوان الخدمة المدنية.

اافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة و  دامتها .01  المشاركة في الحكومة االلكترونية وا 

لملفات المالية  عمل شاشات جديدةتوثيق المعلومات في المؤسسة و ل ادارتهامج االرشفة و نامتابعة بر  .01
والمستلزمات والتجميل و وحدة الجودة وتعديل على شاشات الصادر والوارد و وارد تسجيل يدوية فيتامين نباتات 

 احصا ية.وتنزيل البرامج الالزمة لذلب، وتقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام االرشفة االلكترونية وعمل 

 لجميع الموظفين الجدد  Usersتم استحداث  .01

 النظام المالي و االدارف و اللوازم و متابعة  تحديث .07

 في قسم المخدرات و المؤثرات العقلية و نظام الرخص NDSصيانة و متابعة نظام  .01

 تفعيل بوابة الرسا ل القصيرة : .02

 ارسال رسا ل تثقيفية وارشادية لمتلقي الخدمة 

  لمشتركي القا مة البريدية للمؤسسة العامة للغذاء والدواءارسال رسا ل 

 .ارسال رسا ل اتصال داخلي لموظفي المؤسسة 

 .ارسال رسا ل قصيرة لمتلقي الخدمة عن حالة المعاملة 

 "  الوطنيالمرشد العالجي تحديث الموقع الفرعي الخاص بذ " .11

 "لجنة التوعية والتوجي  والرقابة للقطا  الصناعيتحديث الموقع الفرعي الخاص بذ " .10

  دامة و متابعة نظام االسيكودا العالمي .11

  Transaction Logتطوير و تفعيل نظام مراقبة االنظمة ) .12

وتوزيع اجهزة حاسوب حديثة  توفيرو  01مركزية حديثة عدد  طابعات ،  01توفير ماسحات او ية حديثة عدد  .11
 .جهاز 21عدد 

http://www.jfda.jo/jndfbook/index.htm
http://www.jfda.jo/JFDA/Committee/Monit_Indus_Sec/HTML/index.htm
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حيث يتوقع   Virtualizationتطوير مركز الحاسوب بحيث يتم تحديث الخوادم من خالل توفير يحدث تقنيات  .11
 1101بداية  1102االنتهاء من التحديث نهاية عام 

 تركيب ساعة دوام في مكتب الكرب واربد .11

 كاميرات 21تركيب كاميرات مراقبة للمختبرات بواقع  .17

 معاملة. 121المعامالت المنجزة من خالل موظفي فريق الدعم الفني في شعبة التحليل والبرمجة هو  .11

، كاميرات المراقبة Virtualization ،Fiber Opticsواع مواصفات فنية لعطاءات مختلفة )يجهزة حاسوب،  .12
 ... 

 و تفعيل عدة انظمة و هي : حوسبة و تطوير
 حوسبة وتفعيل نظام متابعة المعامالت االلكتروني .0

 حوسبة و تطوير نظام االرشفة للوثا ق الصادرة من خالل الشبكة الداخلية. .1

 وتفعيل نظام مشرو  التدريب حوسبة .2

 حوسبة وتفعيل نظام مشرو  العطاءات .1

 حوسبة نموذج اريبة الدخل من خالل الشبكة الداخلية .1

 حوسبة وتفعيل نظام مشرو  تراخيص األغذية .1

 حوسبة وتفعيل نظام لجنة سحب العينات .7

 حوسبة وتفعيل نظام مشرو  نظام التفتيش .1

 المعيارية لمختبر الدواءحوسبة وتفعيل نظام مخزون المواد  .2

  Email,SMSحوسبة و تفعيل نظام التنبي  االلكتروني ) .01

 برنامج الحكومة االلكترونية: .21

لما ل  من االثر االيجابي  1101قامت المؤسسة العامة للغذاء و الدواء بتفعيل برنامج الحكومة االلكترونية اعتبارا من عام 
تفعيل بوابة الحكومة االلكترونية حسب المرفق رقم واحد و التي تحتوف على  على اداء المؤسسة و تفعيل الخدمات حيث تم

 معلومات االتصال و الخدمات الر يسية التي تقوم المؤسسة بتقديمها .
تم االستفادة من برنامج الحكومة االلكترونية التدريبي للكوادر و ما توفر  من قاعدة للبنية التحتية الخاصة بالبرنامج من 

كما و تم تفعيل بوابة الرسا ل القصيرة   Oracleحصول على احدث االنظمة التشغيلية و االستفادة من اتفاقيةخالل ال
 .02/11/1101اعتبارا من تاريم 
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