الخدمات التي تقدمها المؤسسة
العامة للغذاء والدواء
الرقم
1
2
3

متلقي الخدمة المستفيدون

الخدمات الرئيسية
إجازة إقامة المشاريع الصناعية الغذائية الجديدة

مصانع األغذية

إجازة مواد التعبئة والتغليف المالمسة لسطح المواد

مصنعي األغذية ومستوردي مواد التعبئة

الغذائية

والتغليف

إجازة استيراد وتداول مضاف غذائي ومطهرات
ومعقمات

مستوردي االغذية

إجازة طلبات تداول الشاورما( اعداد وتجهيز وبيع )
4

طلبات ترخيص المطابخ المركزية

مطاعم الشاورما ،المطابخ المركزية ،مراكز

طلبات الحصول على تصريح صحي لفرم اللحوم التسوق الكبرى(الموالت)
وتقطيع الدواجن

5
6

إجازة استيراد األغذية الخاصة والمكمالت الغذائية
إجازة تداول األغذية الخاصة والمكمالت الغذائية
من انتاج محلي

مستوردي األغذية الخاصة والمكمالت الغذائية
متداولي األغذية الخاصة والمكمالت الغذائية
المستهلكين،

أصحاب

المحال

7

الرقابه والتفتيش على الغذاء المتداول

8

إجازة تداول األغذية المستوردة

مستوردي األغذية ،شركات التخليص

9

إصدار الشهادات الصحية للمصانع المرخصة

مصانع األغذية المصدرة

11

إصدار الشهادات الصحية للمنتجات الغذائية المعدة
للتصدير

مستودعات التخزين ،موزعي األغذية

مصدري األغذية

إجراء الفحوص المخبرية :
األغذية المستوردة
11

مستوردي األغذية

األغذية المنتجة في مصانع محلية لغايات مصانع األغذية
الترخيص والتصدير

كوادر الرقابة على الغذاء

األغذية المتداولة محليا

فرق رصد التسممات

عينات األغذية التي تتسبب في حاالت التسمم

المؤسسات الغذائية المستهدفه

التجارية،

الرقم

متلقي الخدمة المستفيدون

الخدمات الرئيسية
العينات التجريبيه لمتطلبات الترخيص الصحي

12

تقديم االستشارات الفنية في مجال الغذاء
تسجيل

13

األدوية

ومستحضرات

مستوردي ومصدري ومنتجي األغذية

الفيتامينات

والمستحضرات النباتية وحليب الرضع في السوق
المحلي (تسجيلها ،تسعيرها ،استيرادها ،الفحص

مستودعات وشركات ومصانع األدوية

المخبري لها)
إجازة استيراد وتصدير وتداول المواد المخدرة
14

والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية والرقابة
عليها.
استالم وتقييم بروتوكوالت دراسات التكافؤ الحيوي

15

وبروتوكوالت الدراسات الدوائية وعرضها على لجنة
الدراسات الدوائية للموافقة عليها
اعتماد مواقع التصنيع لألدوية أو مواقع تصنيع

16

ذات العالقة ( األدوية النباتية أغذية األطفال
الرضع ) داخليا وخارجيا

مستودعات

وشركات

ومصانع

األدوية

والمستشفيات ومختبرات األمن العام
مراكز اجراء الدراسات الدوائية ،الجهات
المرخصة الجراء الجانب السريري ( مثل
المستشفيات العامة والخاصة ) ،شركات
األدوية ،المختبرات التشخيصية.
مصانع األدوية المحلية
شركات ومستودعات األدوية التي ترغب
استيراد أدوية من مصانع غير مسجلة في
األردن .

الرقابة والتفتيش على المصانع والصيدليات مصانع االدوية
والمؤسسات التي لها عالقة بصحة االنسان ،الصيدليات العامة والخاصة
17

محالت العطارة ،مراكز البحث العلمي

المؤسسات التي تتعامل مع المواد التي لها
عالقة بصحة االنسان
المؤسسات التي تتعامل مع المواد المخدرة
والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية

توفير قاعدة بيانات والمتعلقة باألدوية المسجلة
18

والمسعرة والمستوردة والمصدرة ،تساعد على توجيه
الصناعات المحلية لصناعة األدوية ووكالء
الشركات األجنبية ( المستودعات )

19

السماح بإستيراد وتداول المستلزمات الطبية

مصانع األدوية األردنية
مستوردي األدوية
المؤسسات والشركات والمستودعات ذات
العالقة

الرقم
21
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24
25

متلقي الخدمة المستفيدون

الخدمات الرئيسية

إجازة تداول المستلزمات الطبية ذات الشكل المؤسسات والشركات والمستودعات ذات
الصيدالني أو المحتوية على دواء
إصدار شهادات حرية البيع للمستحضرات التجميلية
والمستلزمات الطبية المنتجة محليا
السماح بإستيراد مستحضرات التجميل المجازة

العالقة
المصانع المحلية
المؤسسات والشركات والمستودعات ذات
العالقة

السماح بإستيراد المواد األولية للمستلزمات الطبية المؤسسات والشركات والمستودعات ذات
ومستحضرات التجميل
توعية المواطنين بسالمة الغذاء واالستخدام
الصحيح لألدوية
تلقي الشكاوى من متلقي الخدمة والعمل على حلها

العالقة
المواطن األردني
مراجعي المؤسسة العامة للغذاء والدواء

