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 المقدمة:

منًالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءًعلىًتقديمًأفضلًالخدماتًلمتلقيًالخدمةًًحرصاً 

ًوذلكًتحقيقاً  ًعالية ًومأمونيةًًوبجودة ًالغذاء ًوجودة ًلضمانًسالمة ًورسالتنا لرؤيتنا

الدواءًوالموادًذاتًالعالقةًمنًخاللًتطبيقًأنظمةًرقابيةًمبنيةًعلىًاألسسًالعلميةً

ونًمعًالشركاءًوكونكمًالشريكًالرئيسيًلمؤسستناًنقدمًوالمعاييرًالعالميةًوتعزيزًالتعا

ًاألسسً ًعلى ًوالمبني ًالمؤسسة ًتقدمها ًالخدماتًالخاصًبالخدماتًالتي ًدليل لكم

العلميةًومتضمناًجميعًالخطواتًوالمتطلباتًوالمعلوماتًالدقيقةًعنًخدماتناًوبشكلً

ًلىًتبسيطًوتسهيلًوسرعةًتقديمًالخدمة.ًًإواضحًآملينًأنًتؤديً
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ً

  إبداء الرأي بوجود المضافات الغذائية في المواد الغذائية
ًالموادًالغذائية.ًومصنعيًًمستوردي الفئات المستفيدة من الخدمة

ًالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواء/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًالغذاءًالمتداول. أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة  ل على الخدمةشروط الحصو
 ًإنًوجدت(ًنتائجًالفحصًالمخبريبطاقةًبيانًالمنتجًو/أو(.ً

 .مرفقًمعهاًبطاقةًالبيانًاستدعاءًطالبًالخدمةًإلنجازًمحتوياتًالمعاملةًالجمركية  الوثائق المطلوبة
 إنًوجدت(ًنتائجًالفحصًالمخبري(.ً

 ةإجراءات تقديم الخدم
 

 يقومًطالبًالخدمةًبتقديمًاستدعاءًللديوانًألخذًوارد. .1
 تحويلًالمعاملةًالجمركيةًو/أوًالتقريرًالمخبريًإلىًقسمًالغذاءًالمستورد .2
شعبةًالمضافاتًالغذائيةًإلبداءًالرأيًًتحويلًالمعاملةًالىًقسمًالغذاءًالمتداول/ .3

 بالمضافًالغذائيًالذيًتحتويهًالمادةًالغذائية.
 التخليصًأوًعدمًالتخليصًعلىًالمادةًالغذائيةًموقعًمنًالمديرًالعام.إعدادًكتابًب .4
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .5
ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتاب. .6

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

ًالًيوجد.

ًالًيوجد. رسوم الخدمة

ًأسبوعًمنًتاريخًتقديمًالمعاملة. وقت إنجاز الخدمة
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 االستفسارات الخاصة بالمضافات الغذائية التي يسمح باستخدامها في الصناعة الرد على
ًأصحابًالشركاتًوالمصانعًوتجارًالموادًالغذائية. الفئات المستفيدة من الخدمة

ًالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًالغذاءًالمتداول. أماكن تقديم الخدمة

ًالًيوجد. شروط الحصول على الخدمة

ًاستدعاءًأوًكتابًمنًالشركةًالمستوردةًأوًالمصنعًيطرحًفيهاًاالستفسارًالمطلوب.ً الوثائق المطلوبة

 إجراءات تقديم الخدمة
 

 يقومًطالبًالخدمةًبتقديمًاالستدعاء/ًالكتابًللديوانًألخذًوارد. .1
 دفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .2
 يامًبماًيلي:.تحويلًالمعاملةًإلىًشعبةًالمضافاتًللق .3

عدادًكتابًالرد. .1  دراسةًالمعاملةًوا 
 توقيعًالكتابًمنًقبلًمديريةًالغذاء. .2
ًتحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .3
ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتاب. .4

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

ًالًيوجد.

ً(ًعشرةًدنانير.10) رسوم الخدمة

ًلمعاملة.أسبوعًمنًتاريخًتقديمًا وقت إنجاز الخدمة
ً
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 المستخدمة في مجال الصناعات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية استيراد وتداول المضافات الغذائية
ًتجارًالموادًالغذائيةً/ًالمصانعًوالمنشآتًالغذائية. الفئات المستفيدة من الخدمة

 اء/ًقسمًالغذاءًالمتداول.المؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًمديريةًالغذ أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة

شهادةًصحيةًتبينًأنًالمادةًصالحةًلالستهالكًالبشريًمصدقةًمنًالجهةًالرقابيةً .1 الوثائق المطلوبة
ً.ذاتًالعالقة

2. ً ًحال ًفي ًالمنتج ًنقاوة ًتبين ًتحليل ًشهادة ًأو ًللمنتج ًمكونات ًوجودًشهادة عدم
ًمكونات،ًمصدقةًمنًالشركةًالصانعة.

ًسجلًتجاريًجديد. .3
ًصورةًعنًالبيانًالجمركيًإنًوجد. .4
ًصورةًعنًالفاتورةًاألصلية. .5
ً)انًوجد(ًصورةًعنًشهادةًالمنشأ .6

 إجراءات تقديم الخدمة
 

ًالوثائقً .1 رفاق ًالمضافاتًوا  ًشعبة ًالخاصًلدى ًالنموذج ًبتعبئة ًالخدمة ًطالب يقوم
صدارًأمرًقبض.المطلوبةًللقيامًب ًماًيلي:ًللتدقيق/ًوا 

ًدفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .2
ًتحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًوارد. .3
 تحويلًالمعاملةًلشعبةًالمضافاتً .4
ً.المديرًالعامإعدادًالكتابًموقعًمنً .5
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .6
ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتابً .7

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 مةالخد

ًالًيوجد.

ً(ًدينارًلكلًمضافًمرادًدراسته.100) رسوم الخدمة

 أسبوعًمنًتاريخًتقديمًالمعاملة. وقت إنجاز الخدمة
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ً
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 استيراد المنظفات والمطهرات المستخدمة في مجال الصناعات الغذائية
ًمستورديًالمنظفاتًوالمطهرات/ًالمصانعًالغذائية. الفئات المستفيدة من الخدمة

 المؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًالغذاءًالمتداول. ن تقديم الخدمةأماك

ًحضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة. شروط الحصول على الخدمة

ًشهادةًمكوناتًللمنتجًصادرةًومصدقةًمنًالشركةًالصانعة. .1 الوثائق المطلوبة
 (Food Grade) فيًالصناعاتًالغذائيةشهادةًتبينًأنًالمادةًمعدةًلالستخدامً .2

ًمصدقةًمنًالشركةًالصانعة.
ًصورةًعنًالبيانًالجمركيًإنًوجد. .3
ً.صورةًعنًفاتورةًاالستيراد .4
ًانًوجد. (Certificate of Origin) صورةًعنًشهادةًالمنشأ .5
 (.Technical Data Sheetوثيقةًالبياناتًالفنيةً) .6
ًسجلًتجاريًجديد. .7

 إجراءات تقديم الخدمة
 

ًالوثائقًيق .1 رفاق ًالمضافاتًوا  ًشعبة ًالخاصًلدى ًالنموذج ًبتعبئة ًالخدمة ًطالب وم
صدارًأمرًقبض.  المطلوبةًللقيامًبماًيلي:ًلتدقيقهاًوا 

 دفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .2
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًوارد. .3
 .المديرًالعامإعدادًالكتابًموقعًمنً .4
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .5
ًليمًطالبًالخدمةًالكتاب.تس .6

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

ًالًيوجد.

ً(ًدينارًلكلًمنتجًمرادًدراسته.100) رسوم الخدمة

 أسبوعًمنًتاريخًتقديمًالمعاملة. وقت إنجاز الخدمة
ً
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 المواد المعدة للتالمس مع الغذاء استيراد
ًعدةًللتالمسًمعًالغذاء.ًمستورديًالموادًالم  الفئات المستفيدة من الخدمة

 المؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًالغذاءًالمتداول. أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة

ًالمن .1 الوثائق المطلوبة ًبلد ًمن ًوالصناعة ًالتجارة ًغرفة ًمن ًمصدقة ًاصلية ًصحية ًانًشهادة ًتبين شا
ً.المنتجًامنًللتالمسًمعًالغذاءًوالمكوناتًالرئيسيةًللمنتج

ًاوًسجلًتجاريًجديد.ًصورةًعنًالبيانًالجمركيًإنًوجد .2
ًصورةًعنًفاتورةًاالستيراد. .3
ًصورةًعنًشهادةًالمنشأ. .4

 إجراءات تقديم الخدمة
 

1. ً ًشعبة ًلدى ًالخاص ًالنموذج ًبتعبئة ًالخدمة ًطالب ًوالتغليفيقوم رفاًالتعبئة قًوا 
صدارًأمرًقبض. ًالوثائقًالمطلوبةًللقيامًبماًيلي:ًالتدقيق/ًوا 

ًدفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .2
ًتحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًوارد. .3
 التعبئةًوالتغليفًللدراسةًتحويلًالمعاملةًلشعبةً .4
ً.المديرًالعامإعدادًالكتابًموقعًمنً .5
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .6
ًدمةًالكتابًتسليمًطالبًالخ .7

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

ًالًيوجد.

ً(ًدينارًلكلًمادةًمرادًدراستها.100) رسوم الخدمة

ًأسبوعًمنًتاريخًتقديمًالمعاملة. وقت إنجاز الخدمة
ً

ً

ً

ً
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 المعدة للتالمس مع الغذاءالخام  استيراد المواد
 المعدةًللتالمسًمعًالغذاء.لصناعةًالموادًًالخامًمستورديًالمواد  الفئات المستفيدة من الخدمة

 .المصانعًالتيًتقومًبتصنيعًالموادًالمعدةًللتالمسًمعًالغذاء 

 المؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًالغذاءًالمتداول. أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة

ًصادرةًعنًالشركةًالصانعة. (Technical Data Sheetوثيقةًالبياناتًالفنيةً) .1 لوثائق المطلوبةا
ًصورةًعنًالبيانًالجمركيًإنًوجد. .2
ًصورةًعنًفاتورةًاالستيراد. .3
 صورةًعنًشهادةًالمنشأ. .4
ًسجلًتجاري. .5

 إجراءات تقديم الخدمة
 

1. ً ًشعبة ًلدى ًالخاص ًالنموذج ًبتعبئة ًالخدمة ًطالب ًوايقوم رفاقًًلتغليفالتعبئة وا 
صدارًأمرًقبض. ًالوثائقًالمطلوبةًللقيامًبماًيلي:ًالتدقيق/ًوا 

ًدفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .2
ًتحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًوارد. .3
عدادًالكتابًموقعًمنًًالتعبئةًوالتغليفتحويلًالمعاملةًلشعبةً .4 ً.المديرًالعاموا 
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .5
ًسنوات.5ًالخدمةًالكتابًولمدةًًتسليمًطالب .6

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

ًالًيوجد.

ً(ًدينارًلكلًمادةًمرادًدراستها.100) رسوم الخدمة

ًأسبوعًمنًتاريخًتقديمًالمعاملة. وقت إنجاز الخدمة
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 اصدار شهادة اعتماد مواد مالمسة للغذاء )صنف غذائي(
 المصانعًالتيًتقومًبتصنيعًالموادًالمعدةًللتالمسًمعًالغذاء.  الفئات المستفيدة من الخدمة

 القائمينًعلىًتعبئةًوتغليفًوتقديمًالموادًالغذائية 

 المؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًالغذاءًالمتداول. أماكن تقديم الخدمة

ً.مؤسسةحضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًال شروط الحصول على الخدمة

ًأستدعاءًمقدمًمنًأصحابًالعالقةًلبيانًطلبهمًبالحصولًعلىًعالمةًصنفًغذائي .1 الوثائق المطلوبة
ً.عليهاًالمطلوبًوضعًاشارةًصنفًغذائيًالمنتجاتواسمًالمصنعًوالعنوانًًو

والتيًتدلًًفواتيرًشراءًالموادًالخامًواالصباغًوايًموادًأخرىًتستخدمًفيًصناعةًالمنتج .2
 علىًمأمونيتها.

الغذاءًمعدةًللتالمسًمعًتبينًانهاً(ً Technical data sheetوثيقةًالبياناتًالفنيةً) .3
 (.Food Gradeو/أوًأنهاًذاتًصنفًغذائيً)

 علىًالموادًالخامًالعامةًللغذاءًوالدواءًموافقةًالمؤسسةً .4
 . مخططًسيرًالعمليةًاالنتاجيةًوطريقةًالتصنيع .5
 .)انًوجدت(ًفحوصاتًيتمًاجراءهاًداخلًالمصنعقائمةًبال .6
 رخصةًالمهنًوالسجلًالتجاريًالخاصًبالمصنع. .7
 تعهدًمنًقبلًاصحابًالعالقةًبااللتزامًبوضعًاشارةًالصنفًالغذائيًللمنتجاتًالمختلفة. .8

 إجراءات تقديم الخدمة
 

رفاقًالوثائقًًالتعبئةًوالغليفيقومًطالبًالخدمةًبتعبئةًالنموذجًالخاصًلدىًشعبةً .1 وا 
صدارًأمرًقبض.المطلوبةًللقيامًبماًيل ًي:ًالتدقيق/ًوا 

ًدفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .2
ًتحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًوارد. .3
للكشفًعلىًالمصنعًللتأكدًمنًاستيفاءهًالشروطًًالتعبئةًوالغليفشعبةًلتحويلًالمعاملةً .4

 الصحيةًالعامةً.
 .تقريرًكشفًإعدادً .5
ًختمًالخاصومختومةًبالًمنًمديريةًالغذاءًةموقعالشهادةًإعدادً .6
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .7
 التأكدًمنًوضعًشعارًصنفًغذائيًوشعارًالمؤسسةًبالطريقةًالمناسبة .8
ً.سنةًواحدةولمدةًًالشهادةتسليمًطالبًالخدمةً .9

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

ًالًيوجد.

ً.شهادةًلكلً(ًدينار30) رسوم الخدمة

ًوحسبًجاهزيةًالمصنعًاريخًتقديمًالمعاملةمنًتًأسبوعين وقت إنجاز الخدمة
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 اصدار شهادة اعتماد مواد مالمسة للغذاء )لغايات التصدير(
 المصانعًالتيًتقومًبتصنيعًالموادًالمعدةًللتالمسًمعًالغذاء.  الفئات المستفيدة من الخدمة

 لغذاءًالمتداول.المؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًا أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة

 علىًالموادًالخامًًالعامةًللغذاءًوالدواءًموافقةًالمؤسسة .1 الوثائق المطلوبة
ًفواتيرًشراءًالموادًالخامًواالصباغًوايًموادًأخرىًتستخدمًفيًصناعةًالمنتج .2

 والتيًتدلًعلىًمأمونيتها.
الغذاءًمعدةًللتالمسًمعًتبينًانهاً(ً Technical data sheetةًالبياناتًالفنيةً)وثيق .3

 (.Food Gradeو/أوًأنهاًذاتًصنفًغذائيً)
 . مخططًسيرًالعمليةًاالنتاجيةًوطريقةًالتصنيع .4
 .)انًوجدت(ًفحوصاتًيتمًاجراءهاًداخلًالمصنعقائمةًبال .5
 رخصةًالمهنًوالسجلًالتجاريًالخاصًبالمصنع. .6

 ت تقديم الخدمةإجراءا
 

1. ً ًالخاصًلدى ًالنموذج ًبتعبئة ًالخدمة ًطالب ًيقوم ًوالغليفشعبة رفاقًًالتعبئة وا 
صدارًأمرًقبض. ًالوثائقًالمطلوبةًللقيامًبماًيلي:ًالتدقيق/ًوا 

ًدفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .2
ًتحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًوارد. .3
للكشفًعلىًالمصنعًللتأكدًمنًالمضافاتًًالتعبئةًوالغليفشعبةًلًتحويلًالمعاملة .4

 استيفاءهًالشروطًالصحيةًالعامةً.
 .تقريرًكشفًإعدادً .5
منًمديريةًًةموقعالشهادةًباللغتينًالعربيةًو/أوًاالنجليزيةًحسبًالطلبًإعدادً .6

ًومختومةًبالختمًالخاصًالغذاء
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .7
ً.سنةًواحدةولمدةًًالشهادةتسليمًطالبًالخدمةً .8

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

ًالًيوجد.

ً.لكلًشهادة(ًدينار30ً)ًرسومًالخدمة
ًوحسبًجاهزيةًالمصنعًمنًتاريخًتقديمًالمعاملةًأسبوعينًوقتًإنجازًالخدمة

ً

ً

ً
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 )جاهزية انتاج( مواد المعدة للتالمس مع الغذاءانشاء مصنع لل
ًصنيعًالموادًالمعدةًللتالمسًمعًالغذاء.ًالمصانعًالتيًتقومًبت الفئات المستفيدة من الخدمة

 المؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًالغذاءًالمتداول. أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة

 استدعاءًمقدمًمنًصاحبًالعالقة .1 الوثائق المطلوبة
 بيئةموافقةًوزارةًال .2
 موافقةًالمؤسسةًعلىًالموقع .3
 الموادًالخامًالمستحدمةًفيًاالنتاج .4
ًمخططًسيرًالعمليةًاالنتاجيه .5
ًسجلًتجاري .6

 إجراءات تقديم الخدمة
 

1. ً ًشعبة ًلدى ًالخاص ًالنموذج ًبتعبئة ًالخدمة ًطالب ًوالتغليفيقوم رفاقًًالتعبئة وا 
صدارًأمرًقبض. ًالوثائقًالمطلوبةًللقيامًبماًيلي:ًالتدقيق/ًوا 

ًعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب.دف .2
ًتحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًوارد. .3
 التعبئةًوالتغليفًللدراسةتحويلًالمعاملةًلشعبةً .4
 الكشفًوالتقييمًوكتابةًتقريرًالكشفً .5
ً.المديرًالعامإعدادًالكتابًموقعًمنً .6
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .7
ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتاب .8

في تقديم  المؤسسات الشريكة
 الخدمة

ًالًيوجد.

ً(ًدينارًلكلًمادةًمرادًدراستها.100) رسوم الخدمة

ًأسبوعًمنًتاريخًتقديمًالمعاملة. وقت إنجاز الخدمة

ً

ً

ً

ً

ً
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طلبات لتداول الشاورما، طلبات لترخيص المطابخ المركزية، طلبات للحصول على تصريح صحي لفرم اللحوم 
 وتقطيع الدجاج 

ًمستودعاتً من الخدمةالفئات المستفيدة  ًأصحاب ًالمركزية، ًوالمشاغل ًالمطابخ ًأصحاب ًالشاورما، أصحابًمطاعم
ًالموادًالغذائية،ًخطًالمالحمًبالموالتًلفرمًاللحومًوتقطيعًالدجاج.

ًالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًالغذاءًالمتداول. أماكن تقديم الخدمة

ًحضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة. شروط الحصول على الخدمة

ً.استدعاءًمنًأصحابًالعالقة .1 الوثائق المطلوبة
ً.برنامجًالرقابةًالذاتيةًلمطاعمًالشاورما .2
ً.جديدًسجلًتجاري .3
 .رخصةًمهنًساريةًالمفعول .4
ًموافقةًوزارةًالبيئةًللمطابخًالمركزيةً .5
ًاالسمًالتجاري(.صورةًعنًالتصريحًالسابقً)عندًطلبًنقلًالملكيةًوتغييرً .6

 إجراءات تقديم الخدمة
 

رفاقًالوثائقًإلىًالديوانًألخذًوارد. .1  يقومًطالبًالخدمةًبتعبئةًالنموذجًوا 
صدارًأمرًقبض.ًالمتداولًيقومًقسمًالغذاء .2  بتدقيقًالمعاملةًوا 
 دفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .3
 تحويلًالمعاملةًإلىًرئيسًالقسمًللدراسة.ً .4
 نًقبلًرئيسًالشعبة.تحديدًموعدًللكشفًم .5
 الكشفًوالتقييمًالمشتركًمعًمندوبًالفرعًالمعنيًوكتابةًتقريرًالكشفًمعًالتوصيات .6
 اخذًعيتاتًتجريبيةًفيًحالةًتداولًالشاورما .7
ًكتابًبقرارً .8 ًإلعداد ًالمتداول ًالغذاء ًشعبة /ً ًالموظفًالمعني ًإلى ًالمعاملة تحويل

 اللجنة.ً
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .9

ًيمًطالبًالخدمةًالكتاب.تسل .10
المؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة
ًمديريةًالمناطق

ًأقسامًالغذاءًوالبيئة.ً–وزارةًالصحةً/ًمديرياتًالصحةً

ً(ًمئةًدينارًعندًتقديمًالطلبًلكلًمعاملةًمنًالمعامالتًأعاله100ًيستوفىًمبلغً) رسوم الخدمة

ًعاملةًوحسبًتقيدًأصحابًالعالقةًبالتعليمات.أسبوعانًمنًتاريخًتقديمًالم وقت إنجاز الخدمة
 

ً

ً
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 طلب ترخيص مستودعات المواد الغذائية
ًأصحابًمستودعاتًالموادًالغذائية. الفئات المستفيدة من الخدمة

ًالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًالغذاءًالمتداول. أماكن تقديم الخدمة

ًرًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة.حضًو  شروط الحصول على الخدمة

 موافقةًوزارةًالبيئةًعلىًموقعًالمستودع .1 الوثائق المطلوبة
 سجلًتجاري. .2
 .الموافقةًاالوليةًمنًامانةًعمانًاوًالبلديةًالمعنية .3
ًصورةًعنًالتصريحًالسابقً)عندًطلبًنقلًالملكيةًوتغييرًاالسمًالتجاري(. .4

 إجراءات تقديم الخدمة
 

 بًالخدمةًبتقديمًاستدعاءًللديوانًألخذًواردًمرفقا ًبالوثائقًالمطلوبة.ًيقومًطال .1
 تحويلًالمعاملةًإلىًرئيسًقسمًالغذاءًالمتداولًللتدقيقًوالدراسة. .2
 تحديدًموعدًللكشفًمنًقبلًرئيسًالشعبة. .3
ًمعً .4 ًالكشف ًتقرير ًوكتابة ًالمعني ًالفرع ًمندوب ًمع ًالمشترك ًوالتقييم الكشف

 التوصيات.
 لجنةًالكشفًإلىًرئيسًشعبةًالغذاءًالمتداولًلدراستهًالطالعه.ًتحويلًتقرير .5
تحويلًالمعاملةًإلىًشعبةًالغذاءًالمتداولًإلعدادًكتابًبقرارًاللجنة/ًتسلسلًإداريً .6

 المديرًالعامًللتوقيع.ً–المديرًً–رئيسًالقسمً
 تحويلًالمعاملةًإلىًالديوانًألخذًوارد. .7
ًتسليمًالمعاملةًلطالبًالخدمة.ً .8

ات الشريكة في تقديم المؤسس
 الخدمة

ًمديريةًالمناطق
ًاقسامًالغذاءًوالبيئة.ً–وزارةًالصحةً/ًمديرياتًالصحةً

ًالًيوجد. رسوم الخدمة

ًأسبوعانًمنًتاريخًتقديمًالمعاملةًوحسبًتقيدًأصحابًالعالقةًبالتعليمات. وقت إنجاز الخدمة
 

ً

ً

ً

ً

ً
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 طلب إقامة المشاريع الصناعية الغذائية الجديدة
ًالمستثمرين. لفئات المستفيدة من الخدمةا

ً أماكن تقديم الخدمة ًوالدواء ًللغذاء ًالعامة ًالمصانعًً/المؤسسة ًشعبة ًالمتداول/ ًالغذاء ًقسم ًالغذاء/ مديرية
 والمعاملًالغذائية.

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة

 )طلبًإقامةًمشروع(ىالمرحلة االول الوثائق المطلوبة
ًموافقةًوزارةًالبيئةً/ًلجنةًالتراخيصًالمركزية. .1
ً.شهادةًتسجيلًصناعيً)السجلًالتجاري( .2
مخططًموقعًتنظيميًحديثًلمًيمضًعليهًعامًمنًتاريخًصدورهًيبينًالصفةً .3

 .التنظيميةًللموقعً)المخططًاألصليًأوًصورةًمصدقةًعنه(
 مخططًأراضي. .4
ًمخططًكروكيًللموقع. .5

 (جاهزيةًالمصنعلثانية )المرحلة ا
 موافقةًالمؤسسةًالعامةًعلىًإقامةًمشروعًالموقع. .1
ً.اسمًوعنوانًصاحبًالمشروع .2
ً.عنوانًالمشروع .3
 .قائمةًبالموادًاألوليةًالخامًالمستعملة .4
ًقائمةًبأسماءًالمكائنًواآلالتًالمستخدمةًفيًاإلنتاج. .5
التصنيعًالجيدًًخطواتًالعمليةًاإلنتاجيةًبالطريقةًاالنسيابيةًحسبًمبادئًطرق .6

ً. ونظامًالهسب
 .اسمًالمنتجًالنهائيًوماركتهًالتجارية .7
ًمخططًكروكيًللمؤسسةًالغذائيةًمنًالداخل. .8

 إجراءات تقديم الخدمة
 

ًالوثائقًالمطلوبةً .1 ًبتعبئةًنموذجًطلبًإقامةًمشروعًمرفقًبه يقومًطالبًالخدمة
ًللقيا ًالغذائية ًوالمعامل ًالمصانع ًلدىًشعبة ًاألولى( ًيليً:إصدارً)المرحلة ًبما م

 أمرًقبضً/ًتحديدًموعدًللكشفًعلىًالموقع.
 يقومًطالبًالخدمةًبدفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .2
ًوفروعً .3 ًطالبًالخدمة ًالكشفًوبالتنسيقًمع ًالفنيينًإلجراء ًإلى ًالمعاملة تحويل

المؤسسةًأوًمديرياتًالصحةًفيًالمحافظات،ًوأحيانا ًتحولًالمعاملةًإلىًالفروعً
 ديرياتًالمعنيةًإلجراءًالالزم.ًأوًالم

 تقومًشعبةًالمصانعًبإعدادًتقريرًالكشفًوتحويلهًإلىًرئيسًالشعبة. .4
 بتقديمًاستدعاءًمرفقًبالوثائقًالمطلوبةًللمرحلةًالثانية.ًقيامًطالبًالخدمة .5
صدارًأمرً .6 ًتدقيقًالوثائقًوا  ًيلي: ًبما ًللقيام ًالمصانع ًإلىًشعبة تحويلًالمعاملة

 قبض.
 العملًعلىًإعدادًالكشفًالميداني.يقومًالفريقًب .7
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 طلب إقامة المشاريع الصناعية الغذائية الجديدة
ًالفروعًومديرياتًالصحةً .8 ًالطلبًمن فيًحالًالموافقةًعلىًاإلنتاجًالتجريبيًيتم

ًمدىً ًلبيان ًمخبريا  ًلفحصها ًللمختبر رسالها ًوا  ًتجريبية ًعينات ًبجمع المعنية
 صالحيتهاًلالستهالكًالبشري.

جريبيةًيعدًكتابًفيًحالًصدورًالنتيجةًمنًالمختبرًبصالحيةًنتائجًالعيناتًالت .9
ًإلعادةً ًعيناتً)تأكيدية( ًجمع ًالطلبًبإعادة ًيتم ًوخالفًذلك ًباإلنتاج، بالسماح

 فحصهاًفيًالمختبر.
ًتحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .10
ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتاب. .11

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

ًالًيوجد.

ً)ي  رسوم الخدمة ًمبلغ ًطل100ستوفى ًعند ًدينار ًمئة ًالجديدةً( ًالصناعية ًالمشاريع ًإقامة بًإجازة
ً)رسومًدراسةًالموقع(.ً

 (ً ًتقييم100ًيستوفىًمبلغ ً)رسوم ًالمعمل ًأو ًالكشفًعلىًالمصنع ًعند ًدينار ًمئة )
ًبالكشفًويرفقً ًالقرار ًلدىًصدور ًعملياتًاإلنتاج ًومراقبة ًاإلنتاجًصحيا (، خطوط

ًاإليصالًمعًالقرار.
 ريخًتقديمًالمعاملة.أسبوعانًمنًتا وقت إنجاز الخدمة

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 طلب إضافة خطوط إنتاج جديدة في المصانع أو المعامل الغذائية القائمة والمرخصة
ًالمستثمرين. الفئات المستفيدة من الخدمة

ً أماكن تقديم الخدمة ً ًوالدواء ًللغذاء ًالعامة ًالمصانعً/المؤسسة ًشعبة ًالمتداول/ ًالغذاء ًقسم ًلغذاء/ مديرية
 الغذائية.والمعاملً

ًحضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة. شروط الحصول على الخدمة

ًفيً .1 الوثائق المطلوبة ًاإلنتاج( ًجاهزية (ً ًجديدة ًإنتاج ًخطوط ًإضافة ًطلب ًعلى ًيحتوي نموذج
المشاريعًالصناعيةًالغذائيةًالقائمةًوالمرخصةًإلىًمديريةًالرقابةًعلىًالغذاء/ًشعبةً

الغذائية،ًمتضمنا ًوصلًبالرسومًالماليةًالمستحقةًلغاياتًالتقييم،ًالمصانعًوالمعاملً
ً-:ومرفقا ًبهًالوثائقًالتالية

ًموافقةًالمؤسسةًالعامةًاألولىًالصادرةً)السماحًباإلنتاج(. .2
ًرخصةًالمهنًوالحرفًوالصناعات. .3
 .قائمةًبالموادًاألوليةًالخامًالمستعملةًفيًخطًاإلنتاجًالجديد .4
ًنًواآلالتًالمستخدمةًفيًخطًاإلنتاجًالجديد.قائمةًبأسماءًالمكائ .5
ًالجيدً .6 ًالتصنيع ًطرق ًمبادئ ًحسب ًاالنسيابية ًبالطريقة ًاإلنتاجية ًالعملية خطوات

ً. ونظامًالهسب
 .اسمًالمنتجًالنهائيًالجديدًالمرادًإضافتهًوماركتهًالتجارية .7
ًمخططًكروكيًللمؤسسةًالغذائيةًمنًالداخل. .8

 إجراءات تقديم الخدمة
 

ًطال .1 ً)جاهزيةًيقوم ًجديدة ًإنتاج ًخطوط ًإضافة ًطلب ًنموذج ًبتعبئة ًالخدمة ب
 لإلنتاج(ًمرفقًكافةًالوثائق.

ًأمرً .2 ًإصدار /ً ًالوثائق ًتدقيق ًيلي: ًبما ًالغذائية ًوالمعامل ًالمصانع ًشعبة تقوم
 قبض.

 دفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .3
 تحويلًالمعاملةًإلىًالديوانًألخذًوارد. .4
 فًالميداني.تحويلًالمعاملةًلفريقًالكش .5
عدادًتقريرًالكشف. .6  قيامًالفريقًللكشفًالميدانيًوا 
 تحويلًالمعاملةًإلىًالشعبةًإلعدادًالكتاب. .7
ًيتمً .8 ًالمضافة ًالجديدة ًاالنتاج ًلخطوط ًالتجريبي ًاإلنتاج ًعلى ًالموافقة فيًحال

ًعيناتً ًبجمع ًالمحافظات ًفي ًالمعنية ًالصحة ًمديريات ًأو ًالفروع ًمن الطلب
ًأو ًالمنتج ًمن ًللمختبرًًتجريبية رسالها ًوا  ًاألصول ًوحسب ًالجديدة المنتجات

ًلالستهالكًالبشريًومنًمدىًمطابقتهاً ًلبيانًمدىًصالحيتها ًمخبريا  لفحصها
 للقواعدًالفنيةًاألردنية.

ًيعدً .9 ًالتجريبية ًالعينات ًنتائج ًبصالحية ًالمختبر ًمن ًالنتيجة ًصدور ًحال في
ً ًجمع ًبإعادة ًيتطلب ًذلك ًوخالف ًباإلنتاج ًبالسماح ً)تأكيدية(ًكتاب العينات

 إلعادةًفحصهاًفيًالمختبر.
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 طلب إضافة خطوط إنتاج جديدة في المصانع أو المعامل الغذائية القائمة والمرخصة
 تحويلًالكتابًللديوانًألخذًصادر. .10
ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتاب. .11

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

ًالًيوجد.

ً)  رسوم الخدمة ًمبلغ ًمضاف100ًيستوفى ًجديد ًإنتاج ًخط ًكل ًالكشفًعلى ًعند ًدينار ًمئة )
ًلغاياتًتقييمهًصحيا .

 أسبوعانًمنًتاريخًتقديمًالمعاملة. دمةوقت إنجاز الخ
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 طلب تصريح صحي لوسائط نقل وتوزيع المواد الغذائية
ًالغذائية الفئات المستفيدة من الخدمة ًشركاتًأصحابًمستودعاتًالمواد ًاللحوم، ًالمسالخًوتجار ًالغذائية، ًالمصانع ،

ًنقلًوتوزيعًالطعام
ًلعامةًللغذاءًوالدواءً/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًالغذاءًالمتداول.المؤسسةًا أماكن تقديم الخدمة

ًحضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة.  شروط الحصول على الخدمة

 استدعاءًمنًصاحبًالعالقةً .1 الوثائق المطلوبة
 .جديدًسجلًتجاري .2
 للسيارة.ًرخصةًمهنًساريةًالمفعول .3
 رخصةًالسيرًللسيارةًساريةًالمفعول. .4
 ساريةًالمفعول.ًصحيةًللسائقًشهاده .5
ًصورةًعنًالتصريحًالسابقً)عندًطلبًنقلًالملكيةًوتغييرًاالسمًالتجاري(. .6

 إجراءات تقديم الخدمة
 

 يقومًطالبًالخدمةًبتقديمًاستدعاءًللديوانًألخذًواردًمرفقا ًبالوثائقًالمطلوبة.ً .1
 دفعًرسومًالخدمة. .2
 ق.للتدقيًالمتداولًشعبةتحويلًالمعاملةًإلىًرئيسً .3
 لوسيطةًالنقلالكشفًوالتقييمً .4
 .اصدارًبطاقةًالتصريحًااللكترونية .5
ًالتصريح.تسليمًطالبًالخدمةً .6

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

ًالًيوجد

ً.دينار1ً رسوم الخدمة

ًيومًمنًتاريخًالكشفًفيًحالًكانتًالسيارةًمطابقةًللشروطًالمطلوبة. وقت إنجاز الخدمة
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

 ام لبرنامج الثقةاالنضمطلب 
ًالغذائيةً الفئات المستفيدة من الخدمة ًالمؤسسات ،ً ًالكبرى ًالمطاعم ،ً ً)الموالت( ًالكبرى ًالتسوق ًمراكز ،ً المصانع

ً.المؤسساتًالغذائيةًالصغرىالفنادقً،ًالكبرىً،ً
ًالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًالغذاءًالمتداول. أماكن تقديم الخدمة

ًحضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة. شروط الحصول على الخدمة

ً.استدعاءًمنًأصحابًالعالقة .1 الوثائق المطلوبة
2. ً ًالفترةًاحضار ًخالل ًاصدارها ًتم ًوالتي ًمتتالية ًسنوات ًلثالث "التراخيص

ًالقانونيةًالصدارًوتجديدًالترخيص.
ً.جديدً/صناعيسجلًتجاري .3
درةًعنًالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءًالنتاجًشهاداتًوتصاريحًوموافقاتًصا .4

ًالموادًالتيًتحتاجًلمتطلباتًخاصة.
برنامجًالرقابةًالذاتيةًالمتبعةًفيًالمنشأةًالغذائيةًوالموافقًعليهًمنًقبلًمديريةً .5

 الرقابةًعلىًالغذاء
شهاداتًضمانًالجودةً)شهاداتًتطبيقًانظمةًااليزوً،شهاداتًتطبيقًنظامً .6

 الهاسب(ًانًوجدت.
 قائمةًبالموادًالمنتجة/المتداولة. .7

 قائمةًالموادًاالوليةًلكلًمنتج. .8

ًمستوردةً .9 ًاو ًالمحلي ًالسوق ًمن ًكانت ًان ًاالولية ًالمواد ًمصدر ًتبين قائمة
ًالموادً ًهذه ًسالمة ًتضمن ًالتي ًالوثائق ًوتوفير ًالمؤسسة ًاصحاب لحساب

 خاصةًالمستوردًمنها.

صنعةً/المحضرةًمنًمرحلةًمخططاتًانسيابًالعملياتًالتصنيعيةًللموادًالم .01
 االستالمًالىًمرحلةًمنتجًنهائيًللمصانعًاوًمرحلةًالتقديمًلمتلقيًالخدمة.

تستوفيًالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءًرسمًاشتراكًلالنضمامًالىًقائمةًعالمةً .00
ًوحسبً ًمتخصصة ًدوراتًتدريبية ًيتضمنًعقد ًمبينًادناه ًهو ًكما المؤسسة

ًللمنتسبينًولمرةًواحدهًفقط.الفئةًوتقديمًخدماتًاستشاريةً
 إجراءات تقديم الخدمة

 
رفاقًالوثائقًإلىًالديوانًألخذًوارد. .1  يقومًطالبًالخدمةًبتعبئةًالنموذجًوا 
صدارًأمرًقبض.المتداولًالغذاءًًشعبةقومًت .2  بتدقيقًالمعاملةًوا 
 دفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .3
 .ًالىًرئيسًالشعبةًالمعنيًلالطالعًوتحويلهاتحويلًالمعاملةًإلىًرئيسًالقسمً .4
 تحويلًالمعاملةًالىًأمينًسرًاللجنةًالعلياًالمصغرةًلدراسةًالمعاملة. .5
 تعرضًالمعاملةًعلىًاللجنةًالعلياًالمصغرةًلدراسةًطلبًاالنضمام. .6
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 ام لبرنامج الثقةاالنضمطلب 
اعالمًاصحابًالمؤسسةًخطياًبقرارًقبولًطلبهًاوًعدمًقبولهًواالسبابًالتيً .7

 خًتقديمًالطلب.ادتًالىًعدمًالقبولًخاللًشهرًمنًتاري
ًقبلً .8 ًمن ًالغذاء ًمنمديرية ًالكشفًالمشكل ًلفريق ًالمعاملة ًتحول ًالموافقة فيًحال

 رئيسًالقسم.
 .المعنيًتحديدًموعدًللكشفًمنًقبلًرئيسًالشعبة .9

10. ً ًتقرير ًعليهمًًالكشفًوالتقييمتقديم ًلعرضها ًالمصغرة ًالعليا ًاللجنة ًسر ًأمين الى
 لدراستهاًوابداءًالرأيًبالقبولًأوًالرفض.

تمنحًشهادةًبرنامجًالثقةًلمنشأةًغذائيةًواحدةًمحددةًبموقعًجغرافيًوالًتعممً .11
 علىًفروعًالمنشأةًفيًمواقعًجغرافيةًاخرى.

ًالرقابةً .12 ًالجراءات ًالثقة ًبرنامج ًعلى ًالحاصلة ًالغذائية ًالمنشآت تخضع
 المبرمجةًالمبنيةًعلىًنظامًتصنيفًالمؤسساتًحسبًالخطورةًالصحية.

ً.شهادةًبرنامجًالثقةًالمعتمدًوبالطريقةًالتيًترتئيهاًاالدارةتسليمًطالبًالخدمةً .13
المؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة
(ً ًالمصغرة ًالعليا ًاللجنة ًمندوبًعنًأعضاء ًالمستهلكً، ًحماية مندوبًعنًجمعية

ًنقابةًتجارًالموادًالغذائيةً،ًمندوبًعنًغرفةًتجارةًاألردن(
300ًئيةًوًمراكزًالتسوقًالكبرىً،ًالمطاعمًالكبرىًمبلغً)المصانعًالغذاًمنيستوفىً .1 رسوم الخدمة

 دينارًاردني(.
 دينارًاردني(.100ًويستوفىًمنًالمؤسساتًالغذائيةًالمتوسطةًمبلغً) .2
ًالمؤسساتًالغذائيةًالصغرىًبدونًرسوم. .3

ًالمعاملةًوحسبًًيوم45ً وقت إنجاز الخدمة ًًومنًتاريخًتقديم ًالمصغرة ًأصاجتماعًاللجنةًالعليا حابًتقيد
ًالعالقةًبالتعليمات.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

 

 

 

 

 د والمصدرر قسم الغذاء المستو 
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

ً

 االعتراض على إجراءات التفتيش والفحص لألغذية المستوردة )إعادة الفحص(
 مستورديًاألغذية. الفئات المستفيدة من الخدمة

 /ًقسمًالغذاءًالمستوردًوالمصدر.المؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواء/ًمديريةًالغذاء أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة

 تقريرًالكشفًعلىًالغذاءًمنًقبلًلجنةًأخذًالعيناتًفيًالمركزًالجمركي.  الوثائق المطلوبة
 .المعاملةًالجمركية 
 (.التقريرًالمخبريً)ًإذاًكانًاالعتراضًعلىًالنتائجًالمخبريةً

http://www.jfda.jo/Download/Laws/29_226.PDF 
 إجراءات تقديم الخدمة

 
رفاقًالوثائقًالمطلوبة. .1  يقومًطالبًالخدمةًبتعبئةًنموذجًاالعتراضًمنًشعبةًالمستوردًوتعبئتهًوا 
صدا .2  رًأمرًقبض.تسليمًالنموذجًإلىًشعبةًالمستوردًوا 
 دفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .3
 تسليمًالمعاملةًكاملةًإلىًالديوانًوأخذًواردًوتحويلهاًإلىًمديريةًالغذاء. .4
ًيقومًمديرًالغذاءًبتحويلًالمعاملةًإلىًأمينًسرًاللجنة. .5
ً.ًاالعتراضاتيقومًأمينًسرًاللجنةًبدعوةًأعضاءًاللجنةًلمناقشةًطلباتً .6
 للدراسة.ًعرضًالمعاملةًعلىًاللجنة .7
ًيتمًالتنسيبًبقرارًاللجنةًحولًاالعتراض. .8
 إعدادًكتابًبقرارًاللجنةًيرفعًللمديرًالعامًلتوقيعه. .9

 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .10
ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتاب. .11

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

ًالًيوجد.

ً) رسوم الخدمة ًلال100يستوفى ًيقدم ًطلب ًأي ًعن ًدينار ًمئة ًالفحوصً( ًأو ًالتفتي  ًإجراءات ًعلى عتراض
ذاًتمًقبولًاالعتراضًوتقررًإعادةًالتفتي ،ًيعفىًالمعترضًمنًدفعًرسمًالتفتي ًعلىً المخبرية،ًوا 
ًقبلً ًطلبًاالعتراضًمن ًعن ًالرسوم ًاستيفاء ًويتم ًالفحوصًالمخبرية، ًرسم ًبدفع ًملزما  ًيكون أن

ًمديريةًالغذاءًبموجبًإيصالًرسمي.
 يومًعملًمنًتاريخًتقديمًالمعاملةًحسبًإجتماعًاللجنةًالفنيةًوطبيعةًاالعتراض.14ً-7 دمةوقت إنجاز الخ

http://www.jfda.jo/Download/Laws/29_226.PDF
http://www.jfda.jo/Download/Laws/29_226.PDF
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ً

ً

 الكشف على ارساليات المواد الغذائية في مواقع التخزين

 ية.ائغذلاالموادًمستورديً الفئات المستفيدة من الخدمة

 .شعبةًالغذاءًالمستورد/ًمديريةًالغذاء/ًقسمًالغذاءًالمستوردًوالمصدر أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة

 البيانًالجمركيً.  الوثائق المطلوبة
 ًًمشروحاتًالمركزًالجمركيًبصعوبةًالكشفًوسحبًالعيناتًفيًالساحاتًالجمركية
 استدعاءًصاحبًالعالقةًأوًمنًينوبًعنه 

ً
 إجراءات تقديم الخدمة

 
 يتضمنًالوثائقًالمطلوبة.استدعاءًومًطالبًالخدمةًبتعبئةًيق .1
 .يتمًوضعًالمعاملةًعلىًبرنامجًالزياراتًاليوميةًفيًشعبةًالمستوردً .2
يقومًفريقًالتفتي ًبالكشفًعلىًاالرساليةًواجراءًالالزمًبالكشفًوسحبًالعيناتًوحسبً .3

 مسربًالمعاملةًالجمركية.
ًال .4 ًلصاحب ًالجمركية ًالمعاملة ًتسليم ًفيًيتم ًاالجراءات ًالستكمال ًيفوضه ًمن ًأو عالقة

ًالمركزًالجمركيً.
المؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة
 .وزارةًالزراعةًفيًحالًارسالياتًالحبوبًالتيًيتبينًفيهاًوجودًحشراتًحيةً

ً.يتمًاستيفائهاًعندًتنظيمًالبيانًالجمركيًولمرةًواحدة(ًدينار30ًً) رسوم الخدمة

ً.أيام5ًخاللً وقت إنجاز الخدمة
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ً

ً

 انجاز معامالت الرقابة المشددة 
ً.ًالمبردةًوالمجمدةيةًائغذالموادًالمستورديً الفئات المستفيدة من الخدمة

ً.الغذاءًالمستوردًوالمصدرً/ًشعبةًالغذاءًالمستورد/ًقسمًًمديريةًالغذاء أماكن تقديم الخدمة

ً.عرفًلدىًالمؤسسةحضورًالمندوبًأوًالمفوضًالم شروط الحصول على الخدمة
ًالغذائيةً ًالمواد ًصالحية ًوثبوت ًالبيان ًبطاقة ًمطابقة ًوخاصة ًاالجراءات ًكافة اكتمال

ًلالستهالكًالبشريًومطابقتهاًلالشتراطاتًالقياسيةً.
ً

 صورةًعنًالمعاملةًالجمركية.ً  الوثائق المطلوبة
 سجالتًالحرارية.مشروحاتًدرجاتًالحرارةًوال 
 ًالجودةً(.ًحيةًالتقاريرًالمخبريةًً)ًالصال+ 
 .تقريرًالكشفًالظاهريًللموادًالغذائيةًالمبردةًوالمجمدة 
 ًًالرسومًالمالية

 إجراءات تقديم الخدمة
 

 .ًانجازًمعامالتًالرقابةًالمشددةيقومًطالبًالخدمةًبتعبئةًنموذجً .1
ًي .2 ًالموظفًالمختصًفيًقوم ًبشعبة ًالمستورد ًأمرًالغذاء صدار ًوا  تدقيقًالمعاملة

 قبض.
ًطال .3 ًالمحاسبيقوم ًلدى ًالمقررة ًالرسوم ًبدفع ًالخدمة ًالوصلًًب ًبابراز ًيقوم او

 .الماليًفيًحالًدفعًتلكًالرسومًفيًالمختبرًاوًالمركزًالجمركي
 تسليمًالمعاملةًكاملةًإلىًالديوانًألخذًواردًوتحولهاًإلىًمديريةًالغذاء.ً .4
ً.ًلرئيسًشعبةًالغذاءًالمستوردبتحويلًالمعاملةًًالغذاءًالمستورديقومًرئيسًقسمً .5
ً.تحويلًالمعاملةًالىًالموظفًالفنيًالمختصبًرئيسًشعبةًالغذاءًالمستورديقومً .6
يقومًالموظفًالفنيًالمختصًبتعبئةًنموذجًانجازًالرقابةًالمشددةًوتوقيعهًوتحويلهً .7

 .الىًرئيسًالشعبةًومنًثمًالىًرئيسًشعبةًاالنجازًومنًثمًالىًرئيسًالقسم
 موذجًاالنجازًمنًالمدير.يتمًتوقيعًن .8
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .9

ً.)ًنموذجًانجازًالرقابةًالمشددةً(ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتاب .10
المؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة
 الًيوجد.

ً(ًدينار.100ً) رسوم الخدمة

ً.أيام5ًخاللً وقت إنجاز الخدمة
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ً

ً

ً

ً

 ذائية المخالفةانجاز معامالت اعادة تصدير المواد الغ
 .مستورديًالموادًالغذائية الفئات المستفيدة من الخدمة

ً.الغذاءًالمستوردًوالمصدرً/ًشعبةًالغذاءًالمستورد/ًقسمًًمديريةًالغذاء أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة
سومًماليةًمعلقةًعلىًنفسًالبيانًالجمركيًكرسومًالرقابةًاكتمالًكافةًاالجراءاتًوعدمًوجودًًر

ًالمشددةً،ًرسومًالتفتي ًعلىًارسالياتًالموادًالغذائيةً،ًرسومًالفحوصاتًالمخبرية...الخ.
 صورةًعنًالبيانًالجمركي.ً  الوثائق المطلوبة

 مشروحاتًلجنةًالكشفًفيًالمركزًالجمركي. 
 ًةً(.+ًالجودًالتقاريرًالمخبريةًً)ًالصالحية 
 .تقريرًالكشفًالظاهريًوالسجالتًالحراريةًللموادًالغذائيةًالمبردةًوالمجمدة 
 ً(ًقائمةًالتعبئةًالتفصيليةًالواردةًضمنًالبيانًالجمركيPacking List). 
 .ًًضبطًحجزًالموادًالغذائيةًالمرادًاعادةًتصديرهاًوالصادرًعنًالجهةًالرقابية

 إجراءات تقديم الخدمة
 

 يتضمنًالوثائقًالمطلوبة.ًاستدعاءةًبتعبئةًيقومًطالبًالخدم .1
 تدقيقًالمعاملةالغذاءًالمستوردًبشعبةًالموظفًالمختصًفيًقومًي .2
 تسليمًالمعاملةًكاملةًإلىًالديوانًألخذًواردًوتحولهاًإلىًمديريةًالغذاء.ً .3
ً.ًلرئيسًشعبةًالغذاءًالمستوردبتحويلًالمعاملةًًالغذاءًالمستورديقومًرئيسًقسمً .4
ً.تحويلًالمعاملةًالىًالموظفًالفنيًالمختصبًشعبةًالغذاءًالمستوردرئيسًيقومً .5
يقومًالموظفًالفنيًالمختصًبتعبئةًنموذجًاعادةًالتصديروتوقيعهًوتحويلهًالىًرئيسً .6

 .الشعبةًومنًثمًالىًرئيسًالقسمًومنًثمًالىًمديرًمديريةًالغذاء
 يتمًتوقيعًنموذجًاعادةًالتصديرًمنًالمديرًالعامً. .7
 املةًللديوانًألخذًصادر.تحويلًالمع .8
 .)ًنموذجًاعادةًالتصديرً(ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتاب .9

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 دائرةًالجمارك. 

 اليوجدًرسومًمالية رسوم الخدمة

 .ًايام5ًًخاللً وقت إنجاز الخدمة
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ً

ً

ً

 انجاز معامالت إتالف المواد الغذائية المخالفة
 .مستورديًالموادًالغذائية من الخدمة الفئات المستفيدة

ً.الغذاءًالمستوردًوالمصدرً/ًشعبةًالغذاءًالمستورد/ًقسمًًمديريةًالغذاء أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة
لجمركيًكرسومًالرقابةًالمشددةً،ًاكتمالًكافةًاالجراءاتًوعدمًوجودًرسومًماليةًمعلقةًعلىًنفسًالبيانًا

ًرسومًالتفتي ًعلىًارسالياتًالموادًالغذائيةً،ًرسومًالفحوصاتًالمخبرية...الخ.
 صورةًعنًالبيانًالجمركي.ً  الوثائق المطلوبة

 مشروحاتًلجنةًالكشفًفيًالمركزًالجمركي. 
 ًًالجودةً(.ًالتقاريرًالمخبريةًً)ًالصالحية+ 
 تًالحراريةًللموادًالغذائيةًالمبردةًوالمجمدة.تقريرًالكشفًالظاهريًوالسجال 
 ً(ًقائمةًالتعبئةًالتفصيليةًالواردةًضمنًالبيانًالجمركيPacking List). 
 .ًًضبطًحجزًالموادًالغذائيةًالمرادًاتالفهاًوالصادرًعنًالجهةًالرقابية

 إجراءات تقديم الخدمة
 

 ة.يتضمنًالوثائقًالمطلوبًاستدعاءيقومًطالبًالخدمةًبتعبئةً .1
 تدقيقًالمعاملةالغذاءًالمستوردًبشعبةًالموظفًالمختصًفيًقومًي .2
 تسليمًالمعاملةًكاملةًإلىًالديوانًألخذًواردًوتحولهاًإلىًمديريةًالغذاء.ً .3
ً.ًلرئيسًشعبةًالغذاءًالمستوردبتحويلًالمعاملةًًالغذاءًالمستورديقومًرئيسًقسمً .4
ً.لىًالموظفًالفنيًالمختصتحويلًالمعاملةًابًرئيسًشعبةًالغذاءًالمستورديقومً .5
يقومًالموظفًالفنيًالمختصًتعبئةًنموذجًاالتالفًوتوقيعهًوتحويلهًالىًرئيسًالشعبةًومنًثمً .6

 .الىًرئيسًالقسمًومنًثمًالىًمديرًمديريةًالغذاء
 يتمًتوقيعًنموذجًاالتالفًمنًالمديرًالعامً. .7
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .8
 .نموذجًاالتالفً(ً)ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتاب .9

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 دائرةًالجمارك.ً
 .ًاللجنةًالرسميةًلالتالفًفيًالمركزًالجمركي
 .البلديةًاوًامانةًعمانًالتيًيقعًضمنًحدودهاًمكبًالنفاياتًالمرادًاتالفًالموادًالغذائيةًفيه 

 اءًرسومًماليةًمنًقبلًالبلديةًمقابلًاالتالفاليوجدًرسومًماليةًتستوفيهاًالمؤسسةًويتمًاستيف رسوم الخدمة

 .ًايام5ًًخاللً وقت إنجاز الخدمة
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ً

ً

ً

 انجاز المعامالت المحولة لوجود مخالفة في بطاقة البيان )عدم وجود بطاقة بيان باللغة العربية( 
 .مستورديًالموادًالغذائية الفئات المستفيدة من الخدمة

ً.الغذاءًالمستوردًوالمصدرً/ًشعبةًاالنجاز/ًقسمًًمديريةًالغذاء أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة
اكتمالًكافةًاالجراءاتًوعدمًوجودًرسومًماليةًمعلقةًعلىًنفسًالبيانًالجمركيًكرسومًالرقابةً

ًمًالفحوصاتًالمخبرية...الخ.المشددةً،ًرسومًالتفتي ًعلىًارسالياتًالموادًالغذائيةً،ًرسًو
 صورةًعنًالبيانًالجمركي.ً  الوثائق المطلوبة

 مشروحاتًلجنةًالكشفًفيًالمركزًالجمركي. 
 ًًالجودةً(ً.ًالتقاريرًالمخبريةًً)ًالصالحية+ً

 إجراءات تقديم الخدمة
 

 يتضمنًالوثائقًالمطلوبة.ًاستدعاءيقومًطالبًالخدمةًبتعبئةً .1
 تدقيقًالمعاملةاالنجازًبةًشعبالموظفًالمختصًفيًقومًي .2
 تسليمًالمعاملةًكاملةًإلىًالديوانًألخذًواردًوتحولهاًإلىًمديريةًالغذاء.ً .3
ً.ًلرئيسًشعبةًاالنجازبتحويلًالمعاملةًًالغذاءًالمستورديقومًرئيسًقسمً .4
رئيسًشعبةًاالنجازًبعدًدراسةًالمعاملةًبالشرحًباالجراءًالمطلوبًوتحولًلرئيسًيقومً .5

 .الىًمديرًمديريةًالغذاءمنًثمًً.القمسم
 بعدًاخذًموافقةًمديرًالغذاءًتحولًلالجراءًلشعبةًالغذاءًالمستوردًوًالفريقًالميداني.ً .6
 .المطلوبً)االجراءًالتصحيحي(ًباالجراءًالعالقةًاصحابًمندوبًابالغًيتم .7
 بعدًاستكمالًاالجراءًوًدفعًالرسومًيتمًالشرحًعلىًمتنًالبيانًباالنجاز. .8
 اءاتًمخالفةًيتمًتحويلًالمعاملةًالىًالفسمًالمعنيًلبيانًالراي.فيًحالًوجودًادع .9

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 دائرةًالجمارك. 

 دينارًعنًكلًيومًاشرافًعلىًاالجراءًالتصحيحي.30ً رسوم الخدمة

 .ًايامًمنًبعدًاستكمالًاالجراءًالتصحيحي5ًًًخاللً وقت إنجاز الخدمة
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ً

 المحولة لوجود مخالفة في نتائج فحوصات الجوده انجاز المعامالت 
 .مستورديًالموادًالغذائية الفئات المستفيدة من الخدمة

ً.الغذاءًالمستوردًوالمصدرً/ًشعبةًاالنجاز/ًقسمًًمديريةًالغذاء أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة
االجراءاتًوعدمًوجودًرسومًماليةًمعلقةًعلىًنفسًالبيانًالجمركيًكرسومًالرقابةًًاكتمالًكافة

ًالمشددةً،ًرسومًالتفتي ًعلىًارسالياتًالموادًالغذائيةً،ًرسومًالفحوصاتًالمخبرية...الخ.
 صورةًعنًالبيانًالجمركي.ً  الوثائق المطلوبة

 مشروحاتًلجنةًالكشفًفيًالمركزًالجمركي. 
 ًالجودةً(ً.ًةًً)ًالصالحيةًالتقاريرًالمخبري+ً

 إجراءات تقديم الخدمة
 

 يتضمنًالوثائقًالمطلوبة.ًاستدعاءيقومًطالبًالخدمةًبتعبئةً .1
 تدقيقًالمعاملةاالنجازًبشعبةًالموظفًالمختصًفيًقومًي .2
 تسليمًالمعاملةًكاملةًإلىًالديوانًألخذًواردًوتحولهاًإلىًمديريةًالغذاء.ً .3
ً.ًلرئيسًشعبةًاالنجازبتحويلًالمعاملةًًردالغذاءًالمستًويقومًرئيسًقسمً .4
رئيسًشعبةًاالنجازًبعدًدراسةًتقريرًالفحصًوًبالرجوعًللقاعدةًالفنيةًالخاصةًًيقومً .5

ًالجوده(ًً ًمخالفات ًيخص ًبما ًالعمل ًاجراءات ً)وحسب ًالمطلوب ًباالجراء بالشرح
 .منًثمًالىًمديرًمديريةًالغذاءً.وتحولًلرئيسًالقسم

ًالمعامل .6 ًتحويل ًيتم ًجودةًقد ًو ًالمواصفات ًالمديرية)قسم ًفي ًالفنية ًاالقسام ًالحد ة
 االغذية،ًقسمًاغذيةًاالستعمالًالخاصً،ًقسمًتحليلًالمخاطر(ًلبيانًالرايً

ًطريقً .7 ًفحصًعن ًاعادة ًالمطلوبً)اما ًباالجراء ًالعالقة ًمندوبًصحاب ًابالغ يتم
 مدة(لجنةًدراسةًاالعتراضاتًاوًالقيامًبايًمنًالجراءاتًالتصحيحيةًالمعت

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 دائرةًالجمارك. 

 الًيوجدًرسوم رسوم الخدمة

 .ًايامًمنًبعدًاستكمالًاالجراءًالمطلوب5ًًًخاللً وقت إنجاز الخدمة
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ً

ً

 اصدار الشهادات الصحية لغايات التصدير/ شهادة المنتج 
 .مصدريًالموادًالغذائية الفئات المستفيدة من الخدمة

ً.الغذاءًالمستوردًوالمصدرً/ًشعبةًالغذاءًالمصدر/ًقسمًًمديريةًالغذاء تقديم الخدمة أماكن

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة
ًاكتمالًكافةًالوثائقًوحاصةًالتقاريرًالمخبريةًوالتراخيصًالقانونية.

 والسجلًالتجاري.ًًصورةًعنًالتراخيصًالقانونية  الوثائق المطلوبة
 ًفاتورةًتقصيليةًباالصنافًالمرادًتصديرها. 
 الرسومًالمالية.ً

 إجراءات تقديم الخدمة
 

1. ً ًبتعبئة ًالخدمة ًطالب ًالمطلوبةًنموذجيقوم ًالوثائق ًواللغةًًيتضمن ًالمطلوبة ًالشهادات وعدد
 .المطلوبةً)ًالعربيةً،ًاالنجليزيةً(

ًي .2 ًقوم ًفي ًالمختص ًالموظف ًالمصدرشعبة ًالمعاملةبًالغذاء ًالكشفًًتدقيق ًرسوم واستيفاء
 واصدارًالشهادةً.ً

 تسليمًالمعاملةًكاملةًإلىًالديوانًألخذًواردًوتحولهاًإلىًمديريةًالرقابةًعلىًالغذاء.ً .3
ً.ًلرئيسًشعبةًالغذاءًالمصدربتحويلًالمعاملةًًالغذاءًالمستورديقومًرئيسًقسمً .4
الىًالموظفًالفنيًالمختصًالجراءًالكشفًتحويلًالمعاملةًبًرئيسًشعبةًالغذاءًالمصدريقومً .5

ًلبيانًمدىًصالحيتهاً ًلمختبراتًالمؤسسة ًللتصديروتسليمها ًالمعدة وسحبًالعيناتًمنًالكمية
 .لالستهالكًالبشريً

يقومًطالبًالخدمةًبتزويدًالموظفًالفنيًصورةًعنًالتقريرًالمخبريًللعيناتًأعالهًوالذيًيبينً .6
ًصالحيتهاًلالستهالكًالبشري.

الموظفًالفنيًالمختصًبإعدادًًالشهادةًالصحيةًالمعتمدةًوباللغةًالتيًيرغبًبهاًالمصدرًيقومً .7
ًالبشريً ًلالستهالك ًصالحيتها ًالمخبرية ًالفحوصات ًاثبتت ًوالتي ًللتصدير ًالمعدة باالصناف

 .وتوقيعهاًوتحويلهاًالىًرئيسًالشعبةًومنًثمًالىًرئيسًالقسم
 يةًالغذاءً.يتمًتوقيعًالشهادةًالصحيةًًمنًمديرًمديًر .8
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .9

 .الشهادةًالصحيةًتسليمًطالبًالخدمةً .10
المؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة
 فروعًالمؤسسةًًخارجًعمانًلغاياتًالكشفًوسحبًالعينات.ً
 ًًوسحب ًالكشف ًلغايات ًللمؤسسة ًفروع ًفيها ًاليوجد ًالتي ًالمحافظات ًفي ًالصحة مديريات

 .العينات
ً(ًدينارًرسومًالتفتي ًواصدارًالشهادةًالصحيةًالواحدة.30ً) الخدمةرسوم 

 رسومًالفحوصًالمخبريةًفيًمختبراتًالمؤسسةًوهيًمختلفةًحسبًطبيعةًونوعًالمادةًالغذائية.ً
 .ًايامًلغاياتًالكشفًوسحبًالعينات3ًًخاللً  وقت إنجاز الخدمة

 (1ًيومًواحدًالصدارًالشهادةًالصحية) 
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ً

ً

ً

ً

 ات الصحية لغايات التصدير/ شهادة المصنع اصدار الشهاد
 .مصدريًالموادًالغذائية الفئات المستفيدة من الخدمة

ً.الغذاءًالمستوردًوالمصدرً/ًشعبةًالغذاءًالمصدر/ًقسمًًمديريةًالغذاء أماكن تقديم الخدمة

ً.حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة شروط الحصول على الخدمة
ًالوثائقًوخاصةًالتراخيصًالقانونيةًوالموافقاتًوتقريرًاخرًزيارةًكشفية.اكتمالًكافةً

 صورةًعنًالتراخيصًالقانونيةًوالسجلًالتجاري.ً  الوثائق المطلوبة
 ًالموافقاتًالصادرةًعنًالمؤسسةًكموافقةًالموقعًوخطوطًاالنتاج 
 الرسومًالمالية.ً

 إجراءات تقديم الخدمة
 

1. ً ًبتعبئة ًالخدمة ًطالب ًالمطلوبةًجنموذيقوم ًالوثائق ًواللغةًًيتضمن ًالمطلوبة ًالشهادات وعدد
 .المطلوبةً)ًالعربيةً،ًاالنجليزيةً(

ًي .2 ًقوم ًفي ًالمختص ًالموظف ًبشعبة ًالمصدر ًالمعاملةالغذاء ًالكشفًًتدقيق ًرسوم واستيفاء
 واصدارًالشهادةً.ً

 تسليمًالمعاملةًكاملةًإلىًالديوانًألخذًواردًوتحولهاًإلىًمديريةًالغذاء.ً .3
ً.ًلرئيسًشعبةًالغذاءًالمصدربتحويلًالمعاملةًًالغذاءًالمستورديقومًرئيسًقسمً .4
تحويلًالمعاملةًالىًالموظفًالفنيًالمختصًالجراءًالكشفًبًرئيسًشعبةًالغذاءًالمصدريقومً .5

(3ًعلىًالمؤسسةًالمعنيةً،ًويمكنًاالستعانةًباخرًتقريرًزيارةًللمؤسسةًوخاللًفترةًالتزيدًعنً)
ًالمؤسسةً)ًمكاتبًوفروعًالمؤسسةً،ًشهورًمنًقبلًا لجهةًالرقابيةًفيًالمنطقةًالتيًتقعًفيها

 .مديرياتًالصحةً،ًلجنةًالتوعيةًوالتوجيهًوالرقابةًعلىًالقطاعًالصناعي(
ًالمصدرً .6 ًبها ًيرغب ًالتي ًوباللغة ًالصحية ًالشهادة ًبإعداد ًالمختص ًالفني ًالموظف يقوم

ستيفاءًالمؤسسةًلالشتراطاتًوالتعليماتًالصادرةًعنًوباالعتمادًعلىًتقريرًالزيارةًوالذيًيبينًا
 .المؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءًًوتوقيعهاًوتحويلهاًالىًرئيسًالشعبةًومنًثمًالىًرئيسًالقسم

 يتمًتوقيعًالشهادةًالصحيةًًمنًمديرًمديريةًالغذاءً. .7
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .8
 .الشهادةًالصحيةًتسليمًطالبًالخدمةً .9

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 فروعًالمؤسسةًًخارجًعمانًلغاياتًالكشف.ً
 مديرياتًالصحةًفيًالمحافظاتًالتيًاليوجدًفيهاًفروعًللمؤسسةًلغاياتًالكشف. 

 (ًدينارًرسومًالتفتي ًواصدارًالشهادةًالصحيةًالواحدة.20ً) رسوم الخدمة

 .ًايامًلغاياتًالكشف3ًخاللً  وقت إنجاز الخدمة
 (1ًيومًواحدًالصدارًالشهادةًالصحية) 
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 غذية االستعمال الخاصاستيراد أو تداول ا
ًأغذيةًاالستعمالًالخاص.ًومصنعيًمستوردي الفئات المستفيدة من الخدمة

ً.اغذيةًاالستعمالًالخاصًالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًقسم أماكن تقديم الخدمة

 .أنًيكونًلديةًسجلًتجاريًيتضمنًغايةًتجارةًمكمالتًغذائيةًأوًمستودعًأدوية  شروط الحصول على الخدمة
 حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة. 
 .انًيكونًلديهًحسابًالكترونيًفعال 
 ًرقابةًالصحية.أنًتكونًالمؤسسةًالمنتجةًمرخصةًإلنتاجًالموادًالغذائيةًوتخضعًلل
 .ًأنًيكونًالمنتجًمطابقًلمواصفةًاإلنتاجًومأمونًاستخدامه

ًشهادةًحريةًبيعًفيًبلدًالمنشأًأصليةًصادرةًعنًالجهةًالرسميةًتتضمن: .1 الوثائق المطلوبة
 .اسمًالشركةًالمنتجةًأوًالمعبأة،ًاسمًالمنتجًالمطلوبًإجازتهًوعالمتهًالتجارية 
 ً.ًطريقةًتداولهًببلدًالمنشأ

ًقةًبيانًباللغةًالعربيةًللمنتجًعلىًأنًتتضمن:بطا .2
اسمًالمنتج،ًالمكونات،ًطريقةًاالستخدام،ًالشركةًالصانعة،ًبلدًالمنشأ،ًالتحذيرات،ً

ًأيةً
ًمعلوماتًأخرىًترىًاللجنةًضرورةًإضافتها.

ًالفّعالةً .3 ًعنًالمصنعًالمنتجًتبينًنسبًالمواد ًللمنتجًصادرة ًمكوناتًأصلية شهادة
ًداخلةًفيًتركيبًالمنتج.وغيرًالفّعالةًال

4. ً ًعدد ً)صورة ًاألصلية ًالبيان ًوبطاقة ًالمنتج ًمن ًباللغة10ًًعينة ًبيان ًوبطاقة )
وتبينًالتحذيراتًبالبطاقةًاألصليةًالعربية،ًعلىًأنًتكونًمطابقةًللمعلوماتًالواردةً

رشاداتًاالستعمالًمطبوعةًبوضوحًويصعبًإزالتها. ًكاملةًوا 
5. ً ًدوريات ًفي ًمنشورة ًعلمية ًبطاقةًدراسات ًعلى ًمدّون ًادعاء ًألي ًداعمة علمية

 البيان.
ً.للمنتجاتًالتيًتتطلبًتصنيفًاوليكتابًالتصنيفً .6

 إجراءات تقديم الخدمة
 

ًااللكترونيً .1 ًالمواعيد ًنظام ًخالل ًمن ًموعد ًطلب ًبتقديم ًالخدمة ًطالب يقوم
 الغذيةًاالستعمالًالخاصًواغذيةًالرياضيين.

لًفنييًالقسمًوفيًحالًقبولهاًيتمًتحديدًقبًيتمًدراسةًالوثائقًالمقدمةًبالطلبًمن .2
 موعدًمنًخاللًارسالًرسالةًنصية.

غذيةًاًقسميقومًطالبًالخدمةًبتعبئةًنموذجًالموافقةًيتضمنًالوثائقًالمطلوبةًل .3
 .االستعمالًالخاصًواغذيةًالرياضيين

صدارًأمرًقبض.تبًفنيوًالقسمقومًي .4  دقيقًالمعاملةًوا 
 المقررةًلدىًالمحاسب.يقومًطالبًالخدمةًبدفعًالرسومً .5
 تسليمًالمعاملةًكاملةًإلىًالديوانًألخذًواردًوتحولهاًإلىًمديريةًالغذاء.ً .6
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7. ً ًرئيسًقسم ًالرياضيينيقوم ًالخاصًواغذية ًاالستعمال ًالمعاملةًًاغذية بتحويل
ً.ًلجنةًاغذيةًاالستعمالًالخاصألمينًسرً

ًازة.يقومًأمينًسرًاللجنةًبدعوةًأعضاءًاللجنةًلمناقشةًطلباتًاإلج .8
 عرضًالمعاملةًعلىًاللجنةًللدراسة. .9

فيًحالًوجودًنقصًفيًبطاقاتًالبيانًأوًتمًالتنسيبًبإحضارًدراساتًعلىً .10
 ادعاءاتًموجودةًعلىًبطاقةًالبيانًيتمًإبالغًأصحابًالعالقةًإلجراءًالالزم.

فيًحالًتمًالموافقةًعلىًالمنتجًيقومًأعضاءًاللجنةًبالتوقيعًعلىًقرارًالموافقةً .11
 اقاتًالبيانًالتيًتمًالموافقةًعليها.وعلىًبط

 يتمًرفعًالتنسيباتًإلىًعطوفةًالمديرًالعامًللموافقةًعليها. .12
 إصدارًكتابًموافقةًلمدةًخمسًسنواتًللمنتجاتًالموافقًعليها. .13
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .14
 تسليمًطالبًالخدمةًالكتاب. .15

المنتجاتًالموافقًعليهاًيتمًتقديمًً*فيًحالًرغبةًأصحابًالعالقةًبإجراءًأيًتعديلًعلى
ًطلبًللمؤسسةًللموافقةًعلىًالتعديالتًالمقترحة.

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 الًيوجد.

ً(ًدينارًلكلًمنتجًمرادًدراسته.100ً) رسوم الخدمة

ًمنًتاريخًاكتمالًالوثائق.ًشهور5ًخاللً وقت إنجاز الخدمة
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ً

 الرياضيينذية غاستيراد أو تداول ا

ًمستورديًأغذيةًالرياضيين. الفئات المستفيدة من الخدمة

ً.اغذيةًاالستعمالًالخاصًواغذيةًالرياضيينالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواء/ًمديريةًالغذاء/ًقسمً أماكن تقديم الخدمة

ًوًمستودعًأدوية.أنًيكونًلديةًسجلًتجاريًيتضمنًغايةًتجارةًمكمالتًغذائيةًأ  شروط الحصول على الخدمة
 .حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة 
 .ًأنًتكونًالمؤسسةًالمنتجةًمرخصةًإلنتاجًالموادًالغذائيةًوتخضعًللرقابةًالصحية
 .ًأنًيكونًالمنتجًمطابقًلمواصفةًاإلنتاجًومأمونًاستخدامه

ً
ًالجهة .1 الوثائق المطلوبة ًعن ًصادرة ًأصلية ًالمنشأ ًبلد ًفي ًبيع ًحرية ًللمنتجاتًًشهادة (ً الرسمية

ًالمستوردة(ًتتضمن:
ًاسمًالشركةًالمنتجةًأوًالمعبأة،ًاسمًالمنتجًالمطلوبًإجازتهًوعالمتهًالتجارية. .2
ًنسبًالمكونات. .3
ًطريقةًتداولهًببلدًالمنشأ. .4
ًبطاقةًبيانًباللغةًالعربيةًللمنتجًعلىًأنًتتضمن: .5
ًبلدًالمنشأ،ًالتحذيرات،ًأيةًًاسمًالمنتج،ًالمكونات،ًطريقةًاالستخدام،ًالشركةًالصانعة،ًً
ًمعلوماتًأخرىًترىًاللجنةًضرورةًإضافتها. .6
شهادةًمكوناتًأصليةًللمنتجًصادرةًعنًالمصنعًالمنتجًتبينًنسبًالموادًالفّعالةًوغيرً .7

ًالفّعالةًالداخلةًفيًتركيبًالمنتج.
ية،ً(ًوبطاقةًبيانًباللغةًالعرب8ًعينهًمنًالمنتجًوبطاقةًالبيانًاألصليةً)صورةًعددً .8

ً ًالواردة ًللمعلومات ًمطابقة ًتكون ًأن ًعلى ًاألصلية ًكاملةًبالبطاقة ًالتحذيرات وتبين
رشاداتًاالستعمالًمطبوعةًبوضوحًويصعبًإزالتها. ًوا 

 دراساتًعلميةًمنشورةًفيًدورياتًعلميةًداعمةًأليًادعاءًمدّونًعلىًبطاقةًالبيان. .9
منًقبلًلجنةًالتصنيفًًكتابًالتصنيفًلألصنافًالتيًيرغبًأصحابًالعالقةًبإجازتها .10

 بالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواء.
شهادةًخلوًمنًالهرموناتًوالمنشطاتًمصدقةًمنًالجهةًالمسؤولةًعنًرقابةًاألغذيةً .11

ً)خاصةًألغذيةًالرياضيينً(.
 إجراءات تقديم الخدمة

 
ًالغذيةً .1 ًااللكتروني ًالمواعيد ًنظام ًخالل ًمن ًموعد ًطلب ًبتقديم ًالخدمة ًطالب يقوم

 الًالخاصًواغذيةًالرياضيين.االستعم
ًا .2 ًلشعبة ًالمطلوبة ًالوثائق ًيتضمن ًالموافقة ًنموذج ًبتعبئة ًالخدمة ًطالب غذيةًيقوم

 .الرياضيين
صدارًأمرًقبض.بًغذيةًالرياضيينتقومًشعبةًا .3  تدقيقًالمعاملةًوا 
 دفعًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسب. .4
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 ىًمديريةًالغذاء.ًلهاًإليتسليمًالمعاملةًكاملةًإلىًالديوانًألخذًواردًوتحًو .5
6. ً ًرئيسًقسم ًالرياضيينيقوم ًالخاصًواغذية ًاالستعمال ًألمينًسرًًاغذية ًالمعاملة بتحويل

ًاللجنة.ً
ًيقومًأمينًسرًاللجنةًبدعوةًأعضاءًاللجنةًلمناقشةًطلباتًاإلجازة. .7
 عرضًالمعاملةًعلىًاللجنةًللدراسة. .8
ًالتنسيبًبإحضارًدًر .9 ًتم ًنقصًفيًبطاقاتًالبيانًأو اساتًعلىًادعاءاتًفيًحالًوجود

 موجودةًعلىًبطاقةًالبيانًيتمًإبالغًأصحابًالعالقةًإلجراءًالالزم.
الموافقةًعلىًالمنتجًيقومًأعضاءًاللجنةًبالتوقيعًعلىًقرارًالموافقةًوعلىًًتفيًحالًتم .10

 بطاقاتًالبيان.
 يتمًرفعًالتنسيباتًإلىًعطوفةًالمديرًالعامًللموافقة. .11
ًواتًللمنتجاتًالموافقًعليها.إصدارًكتابًموافقةًلمدةًخمسًسن .12
ًتحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .13
ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتاب. .14
 ًًتقديم ًيتم فيًحالًرغبةًأصحابًالعالقةًبإجراءًأيًتعديلًعلىًالمنتجاتًالموافقًعليها

 طلبًللمؤسسةًللموافقةًعلىًالتعديالتًالمقترحة.
يومًمنًالتنسيبًوبعدًهذهًالمدة30ًًتًخاللًيحقًألصحابًالعالقةًتقديمًاعتراضًعلىًالتنسيبا

ًيقومًأصحابًالعالقةًبتقديمًطلبًموافقةًجديد.
المؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة
 الًيوجد.

ً(ًدينارًلكلًمنتجًمرادًدراسته.100ً) رسوم الخدمة

ًيوم.30ًخاللً وقت إنجاز الخدمة
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ً

 إجازة إعالن أغذية خاصة
 الحاصلينًعلىًموافقاتًإجازةًأغذيةًخاصة. خدمةالفئات المستفيدة من ال

ًمديرية أماكن تقديم الخدمة ًوالدواء/ ًللغذاء ًالعامة ًًالمؤسسة ًقسم /ً ًواغذيةًالغذاء ًالخاص ًاالستعمال اغذية
 .الرياضيين

ًتنازل  شروط الحصول على الخدمة ًأو ًألصحابًالعالقة ًمجاز ًالمستحضر ًيكون ًعلىًإجازةًًتأن ًالحاصلة الشركة
 .حضرًلشركةًأخرىًلإلعالنالمست

 .انًيكونًلديهًحسابًالكترونيًفعال 
 حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة 

ًصورةًعنًقرارًإجازةًالمستحضرًالمنويًاإلعالنًعنه.  الوثائق المطلوبة
 ًأوًمقروءةًأوًمرئية.مسموعةًالصيغةًاالعالنيةًالمطلوبةًسواء 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

ًطالبً .1 ًالغذيةًيقوم ًااللكتروني ًالمواعيد ًنظام ًخالل ًمن ًطلبًموعد ًبتقديم الخدمة
 االستعمالًالخاصًواغذيةًالرياضيين.

يتمًدراسةًالوثائقًالمقدمةًبالطلبًمنًقبلًفنييًالقسمًوفيًحالًقبولهاًيتمًتحديدًموعدًمنً .2
 خاللًارسالًرسالةًنصية.

 الوثائقًالمطلوبة.يقومًطالبًالخدمةًبتعبئةًنموذجًاإلجازةًلإلعالنًيتضمنً .3
صدارًيقومًمفنيوًقسمًاغذيةًاالستعمالًالخاصًواغذيةًالرياضيينًب .4 تدقيقًالوثائقًوا 

 أمرًقبض.
 يقومًطالبًالخدمةًبدفعًالرسومًلدىًالمحاسب. .5
 تسليمًالمعاملةًللديوانًألخذًواردًوتحولًإلىًمديريةًالغذاء.ً .6
ًإلىًأمينًسرًاللجنة.ًاغذيةًاالستعمالًالخاصًواغذيةًالرياضيينقسمًًرئيسيقومً .7
 يقومًأمينًسرًاللجنةًبدعوةًأعضاءًاللجنةًلمناقشةًطلباتًاإلجازة. .8
ًعرضًالمعاملةًعلىًاللجنةًللدراسة. .9

فيًحالًتمًالموافقةًعلىًالصيغةًاإلعالنيةًالمقدمةًيقومًأعضاءًاللجنةًبالتوقيعًعلىً .10
 الصيغةًالموافقًعليها.ً

 لموافقةًعليها.ًرفعًالتنسيباتًإلىًعطوفةًالمديرًالعامًل .11
 .إصدارًكتابًموافقةًلمدةًخمسًسنواتًإعالن .12
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .13
 تسليمًطالبًالخدمةًالكتاب. .14

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 الًيوجد.

 (ًدينارًلكلًصيغةًإعالن.25)ً رسوم الخدمة

 ثالثًشهور.ً وقت إنجاز الخدمة
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 غذية االستعمال الخاص واغذية الرياضيينااالعتراض على قرار لجنة 
ًالرياضيين.ًغذيةأغذيةًاالستعمالًالخاصًومستورديًاًومصنعيًمستوردي الفئات المستفيدة من الخدمة

ًاغذيةًاالستعمالًالخاصًواغذيةًالرياضيينالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواء/ًمديريةًالغذاءً/ًقسمً أماكن تقديم الخدمة

 حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة.  الخدمة شروط الحصول على
 .ًانًيكونًلديهًحسابًالكترونيًفعال

ًللغذاءً  الوثائق المطلوبة ًالعامة ًالمؤسسة ًعن ًوالصادر ًاستيرادها ًالمراد ًالمواد ًعلى ًالموافقة ًعدم كتاب
ًوالدواء.

 ومبرراتًاالعتراضًكتابًرسميًمنًالجهةًالمعترضةًمدعمًبالوثائق. 

 ات تقديم الخدمةإجراء
 

ًالغذيةً .1 ًااللكتروني ًالمواعيد ًنظام ًخالل ًمن ًموعد ًطلب ًبتقديم ًالخدمة ًطالب يقوم
 االستعمالًالخاصًواغذيةًالرياضيين.

يتمًدراسةًالوثائقًالمقدمةًبالطلبًمنًقبلًفنييًالقسمًوفيًحالًقبولهاًيتمًتحديدًموعدًمنً .2
 خاللًارسالًرسالةًنصية.

ًموذجًاإلجازةًلإلعالنًيتضمنًالوثائقًالمطلوبة.يقومًطالبًالخدمةًبتعبئةًن .3
صدارًأمرًقبض.فنيوًقسمًاغذيةًاالستعمالًالخاصًواغذيةًالرياضيينبقومًي .4 ًتدقيقًالوثائقًوا 
ًيقومًطالبًالخدمةًبدفعًالرسومًلدىًالمحاسب. .5
 تسلمًالمعاملةًللديوانًألخذًواردًوتحولًإلىًمديريةًالغذاء.ً .6
ًرئيسًقس .7 ًاالستعمايقوم ًاغذية ًالرياضيينم ًالخاصًواغذية ًسرًًل ًألمين ًالمعاملة بتحويل

ًاللجنة.ً
ًيقومًأمينًسرًاللجنةًبدعوةًأعضاءًاللجنةًلمناقشةًطلباتًاإلجازة.ً .8
 عرضًالمعاملةًعلىًاللجنةًللدراسة. .9

ًيقومًأمينًسرًاللجنةًبدعوةًأعضاءًاللجنةًلمناقشةًطلباتًاإلجازة. .10
ًالتنسيبًبقرارًاللجنةًحولًاالعتراض. .11
 دًكتابًبقرارًاللجنةًيرفعًللمديرًالعامًلتوقيعه.إعدا .12
 تحويلًالمعاملةًللديوانًألخذًصادر. .13
ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتاب. .14

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 الًيوجد.

ً(ًدينارًلكلًمنتجًيتمًاالعتراضًعليه.100ً) رسوم الخدمة

ًيومًعمل.30ًً وقت إنجاز الخدمة
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 واغذية الرياضيين واغذية االستعمال الخاص ت الصيدالنيةتصنيف اولي للمستحضرا
ً الفئات المستفيدة من الخدمة ًأغذية ًمستوردي ًالخاصة ًواالغذية ًالرياضيين ًالطبيعية ومستودعاتًوالمستحضرات

ً.االدويةً
ً.الولياغذيةًاالستعمالًالخاصً/ًشعبةًالتصنيفًاالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءً/ًقسمً أماكن تقديم الخدمة

ًًاوًاغذيةًرياضيينًأنًيكونًلديةًسجلًتجاريًيتضمنًغايةًتجارةًمكمالتًغذائية  شروط الحصول على الخدمة
 .ًأوًمستودعًأدوية

 .ًانًيكونًلديةًرخصةًمهنًساريةًالمفعول 
 .ًانًيكونًلديةًرقمًضريبي 
 صًانًيكونًلديةًحسابًالكترونيًفعالًعلىًنظامًمواعيدًقسمًاغذيةًاالستعمالًالخا

ًوالرياضيين.
صليةًللمنتجًصادرةًعنًالمصنعًالمنتجًتبينًنسبًالمكوناتًأالشهادةًصورةًعنً .1 الوثائق المطلوبة

ًًالموادًالفّعالةًوغيرًالفّعالةًالداخلةًفيًتركيبًالمنتج.
 .عينةًمنًالمنتجً .2
ً(ً.9ًبطاقةًالبيانًاألصليةً)صورةًعددً .3

 إجراءات تقديم الخدمة
 

خاللًنظامًمواعيدًقسمًًطلبًموعدًمنطلبًالكترونيًًوًيميقومًطالبًالخدمةًبتقد .1
 تصنيفًاولي(ً.ًمعًتحديدًنوعًاالجراءً/ً)اغذيةاالستعمالًالخاصًً

ًاكتمالً .2 ًحال ًوفي ًبه ًالمرفقة ًوالوثائق ًااللكتروني ًالطلب ًبدراسة ًالشعبة ًفني يقوم
 الوثائقًالموافقةًعلىًتحديدًموعدًللحضورًوتقديمًالطلبًورقياً.

الوثائقًًتصنيفًاالوليًوارفاقيقومًطالبًالخدمةًبتعبئةًنموذجًالالمحددًفيًالموعدً .3
 الرياضيينً/ًشعبةًالتصنيفًاالولي.غذيةًاالستعمالًالخاصًواغذيةًاًقسمالمطلوبةًل

صدارًأمرًقبضتبًفنيًالشعبةقومًي .4 دينارًبدلًخدمةًتصنيف25ًً)ًًدقيقًالمعاملةًوا 
 .(ًًدينارًتصنيفًاوليًمستعجل75ًًاوليًعاديًاوً

 .اوًالكترونياًًالرسومًالمقررةًلدىًالمحاسبًتسديديقومًطالبًالخدمةًب .5
 ً.شعبةًالتصنيفًاالوليالىًتسليمًالمعاملةًكاملةًيقومًطالبًالخدمةًب .6
ً.ًشعبةًالتصنيفًاالوليًبحفظًالمعاملةًًفنييقومً .7
ً.تصنيفًيقومًأمينًسرًاللجنةًبدعوةًأعضاءًاللجنةًلمناقشةًطلباتًال .8
ًتً)ًحسبًنوعًالتصنيفًوتاريخًتقديمًالمعاملة(ًعرضًالمعامالرًاللجنةًبيقومًامينًس .9

 علىًاللجنةًللدراسة.
 يهاً.يقومًأعضاءًاللجنةًبالتوقيعًعلالتوصيةًًتفيًحالًتم .10
11. ً ًوجود ًحال ًالمنتجفي ًعلى ًًاوًايًمالحظة ًالبيان ًالمكوناتًبطاقة ًشهادة يتمًاو

 إبالغًأصحابًالعالقةًإلجراءًالالزم.
 المعامالتًللديوانًلتوريدهاً.يتمًتحويلً .12
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًالرايً .13 ًالبداء ًالمختصة ًاللجنة ًالى ًرأي ًاخذ ًالى ًتحتاج ًالتي ًالمعامالت ًاحالة يتم
 وارجاعهاًالىًاللجنةًليتمًعرضهاًعلىًاللجنةًمرةًاخرى.

ًهذهً .14 ًتالفي ًحين ًملفًخاصًالى ًفي ًمالحظات ًعليها ًالتي ًالمعامالت ًحفظ يتم
 ةًاخرى.المالحظاتًليتمًعرضهاًعلىًاللجنةًمًر

إلىًعطوفةًالمديرًالعامًللموافقةًً)ًموافقةًاوًعدمًموافقة(ًبالتوصيةًاعدادًكتابيتمً .15
 عليها.

 للديوانًألخذًصادر.ًالكتابتحويلً .16
ًتسليمًطالبًالخدمةًالكتاب. .17

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 الًيوجد.

ً.ًعادي(ًدينارًتصنيفًاولي25ً)ً رسوم الخدمة
ً.مستعجلتصنيفًاوليًتجً(ًدينارًلكلًمن75)

ً.معاملةًالتصنيفًالعاديتسليمًًمنًتاريخًيوم60ًًخالل وقت إنجاز الخدمة
ً.يومًمنًتاريخًتسليمًمعاملةًالتصنيفًالمستعجل21ًخاللً
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 القائمة الذهبيةاالنضمام الى 
والمتتوادًًالمتتوادًالغذائيتتةًوقطتتاعًالمكمتتالتًالغذائيتتةًواالغذيتتةًالخاصتتةًومصتتدريًديمستتتوًر الفئات المستفيدة من الخدمة

ًالمضافة.
ً./ًمديريةًالغذاءً/ًوحدةًإدارةًالمخاطرًالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواء أماكن تقديم الخدمة

ًخ .1 شروط الحصول على الخدمة ًفنية ًللقواعد ًأو ًلمخالفاتًصحية ًتقارير ًبحقه ًصدر ًقد ًيكون ًال ًفترةًأن الل
 أشهر(.6ًالتقييم)

أشهر(ًماًلمًيتمًعملًإجراء6ًًأنًالًيكونًقدًتمًتحويلهًللمحكمةًخاللًفترةًالتقييم) .2
 تصحيحي.

ًالتقييم) .3 ًفترة ًخالل ًمنجزة ًللتاجر ًالبياناتًالجمركية ًتكونًجميع ًوأن6ًًأن اشهر(،
 تكونًالبياناتًالغيرًمنجزةًهيًضمنًمهلةًالمسربًاألزرق.

ًا .4 ًعلى ًيكون ًال ًماليةًأن ًأيًذمم ًالذهبي ًالتاجر ًلبرنامج ًلالنضمام ًالمتقدم لتاجر
ًأشهر(.6ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًللمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءًخاللًفترةًالتقييم)

ًلبرنامجًالتاجرًالذ .5 ًلالنضمام هبيًمستودعاتًمناسبةًأنًتتوفرًلدىًالتاجرًالمتقدم
ًاالشتراطاتًالصحيةًالخاصةًبتخزينًالموادًالغذائيةًواألغذيةًالخاصةً وتتوفرًفيها
ًللعالماتً ًالموردة ًللشركات ًالتصنيع ًمواقع ًلتقييم ًواستعداده ًالغذائية والمكمالت

ًالتجارية.
 الوثائق المطلوبة

 .بطاقةًالمستورد 
 .السجلًالتجاري 
 .التراخيصًالقانونية 
 مستودعاتًالتخزين.ًعناوين 
 .ًكشفًورقيًأوًالكترونيًتفصيليًبمعامالتًالتاجرًالمستوردًخاللًفترةًالتقييم

 إجراءات تقديم الخدمة
 

إلتىًبرنتامجًالتتاجرًالتذهبيًالمعتمتدةًمتنً يقومًطالبًالخدمتةًبتقتديمًطلتبًاالنضتمام -1
 قبلًالمؤسسةًالعامةًللغذاءًوالدواءًمعًكاملًالوثائقًالمطلوبةً.

 سومًالمقررةًلدىًالمحاسب.دفعًالًر -2
 تقومًوحدةًإدارةًالمخاطرًبتدقيقًودراسةًالطلب. -3
 تحويلًالمعاملةًللجنةًالتاجرًالذهبيًحيثًتتمًدراستهاًوًالكشفًعلىًمستودعاتهاً -4
قبول/ًأوًعدمًقبولًالتاجرًفيًالبرنامجًًبناء ًعلىًتوصيةًمنًلجنةًالتتاجرًالتذهبيً -5

 .فاءًدراسةًالمعاملةيبعدًاست
 .خطيا ًبقرارًلجنةًالتاجرًالذهبيًمًالتاجريتمًإعال -6
 فيًحالًقبولًانضمامًالشركةًلبرنامجًالتاجرًالذهبيًتقومًوحدةًإدارةًالمخاطرًبتتً: -7
إعالمًكافةًالفروعًومكاتبًالمؤسسةًفتيًالمراكتزًالجمركيتةًعتنًقبتولًالتتاجرًفتيً-ًأ

التفتي ًالبرنامجًوعكسًذلكًعلىًقاعدةًالبياناتًالخاصةًبالتاجرًالذهبيًونظامً
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 القائمة الذهبيةاالنضمام الى 
ًالمبنيًعلىًدرجةًالخطورةًالمحوسب.

ًفيهاً-ًب ًتحدد ًالمستوردة ًللشركة ًالذهبي ًالتاجر ًلبرنامج ًاالنضمام ًشهادة إصدار
ًالفئة.

ًالًيوجد. المؤسسات الشريكة
ًدينار500ًًفئةًالعالماتًالتجارية:  رسوم الخدمة

 (ً1فئةًالموادًالغذائية:)ًدينار250ً 
 (ً2ًفئةًالموادًالغذائية:)ينارد100ً 
 ً:دينار250ًفئةًاالغذيةًالخاصةًوأغذيةًالرياضيين 
 دينار100ًالمضافة:ًًفئةًالمواد 
 ً:ًدينار100ًفئةًالتصدير

ًيومًمنًتاريخًاكتمالًالوثائق.60ً-30 وقت انجاز الخدمة
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 خدمة االستشارات الفنية
 مستورديًومصنعيًومتداوليًاالغذيةً الفئات المستفيدة من الخدمة

ًاألغذية أماكن تقديم الخدمة ًوجودة ًمواصفات ًالغذاء/قسم ًمديرية /ً ًوالدواء ًللغذاء ًالعامة /شعبةًالمؤسسة
 المواصفات.

 .حضورًالمندوبًأوًالمفوضًالمعرفًلدىًالمؤسسة  شروط الحصول على الخدمة

ًالمصنعة .0 الوثائق المطلوبة ًالشركة ًمن ًمقدم ًبيانًًاستدعاء ًبطاقة ًمطابقة ًلطلب ًالمستوردة او
 المنتجًمعًالقواعدًالفنيةًاالردنية.

ًللمنتجاتً .2 ًالعربية ًباللغة ًبيان ًوبطاقة ًالتصميم ًأو ًاألصلية ًالبيان بطاقة
 بالبطاقةًاألصلية.المستوردةًعلىًأنًتكونًمطابقةًللمعلوماتًالواردةً

ً.عينةًمنًالمنتج .3
المنتجًتبينًنسبًالموادًالداخلةًفيًًشهادةًمكوناتًللمنتجًصادرةًعنًالمصنع .4

 تركيبًالمنتج.
 ايًوثائقًاخرىًيتمًطلبها. .5

 إجراءات تقديم الخدمة              
 

ًيقومًطالبًالخدمةًبتقديمًاستدعاءًيتضمنًالوثائقًالمطلوبةًلشعبةًالمواصفات .1
 تقومًشعبةًالمواصفاتًبتدقيقًالمعاملةًواصدارًامرًقبض .2
 المحاسبدفعًالرسومًالمقررةًلدىً .3
 تسليمًالمعاملةًكاملةًالىًالديوانًألخذًواردًوتحويلهاًالىًمديريةًالغذاء .4
ًشعبةً .5 ًلرئيس ًالمعاملة ًبتحويل ًاالغذية ًوجودة ًالمواصفات ًقسم ًرئيس يقوم

 المواصفات.
ًم .6 ًالفنيةًتتم ًالبيانًوالقاعدة ًببطاقة ًالخاصة ًالفنية ًبيانًالمنتجًللقاعدة ًبطاقة طابقة

 الخاصةًبالمنتج.
 كتابًرسمي.ًًاصدار .7
 يقومًرئيسًشعبةًالمواصفاتًبتحويلًالمعاملةًالىًرئيسًالقسم. .8
 يقومًرئيسًقسمًالمواصفاتًبتحويلًالكتابًالىًالمديرًللتوقيع. .9

 تحويلًالمعاملةًالىًالديوانًألخذًصادر. .10
 تسليمًطالبًالخدمةًالكتاب. .11

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 الًيوجد.

 نيرًلكلًقاعدةًفنية.(ًدنا10) رسوم الخدمة

 ايامًمنًاستالمًالمعاملة.ًخمسةخاللً وقت إنجاز الخدمة

ً


