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الملخص التنفيذي

يسلط التقرير الضوء على نتائج تحليل أفضل الممارسات المطبقة في المملكة األردنية الهاشمية فيما 
يتعلق بإجراءات التفتيش على الواردات والصادرات وإصدار الشهادات، وكذلك توثيق منهجية التفتيش 

القائمة على المخاطر اولمطبقة داخل األردن.

الجاف،  المناخ  بسبب  القيود  من  العديد  وتواجه  األردني  االقتصاد  من  نسبًيا  صغيًرا  جزًءا  الزراعة  تمثل 
ونقص مياه الري، ومحدودية الَمزارع. بينما تلعب التجارة دورًا رئيسيًا، حيث تبنت الحكومة األردنية العديد 
الجمارك  قانون  -  مراجعة  الحصر  ال  المثال  بما في ذلك - على سبيل  السنين،  اإلصالحات على مر  من 
)المعدل في 2012( وقانون االستثمار )2014(، من أجل تسهيل إجراءات االستيراد في ضوء تشجيع التجارة 

وتحسين مناخ االستثمار.

وقد قامت الحكومة بتطبيق نظام »الشباك الواحد« الذي بموجبه تتواجد المصالح الحكومية ذات الصلة 
في مكان واحد -بما في ذلك المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن )JFDA(، ووزارة الزراعة، وسلطات 
االستيراد  إجراءات  ويقلل من وقت  الحكومية  الجهات  بين  للبيانات  فعال  بتبادل  مما يسمح  الجمارك- 
والتصدير وعبور البضائع بالترانزيت. كما يتضمن نظام الشباك الواحد إدارة المخاطر التي تعتمد على 
لتحديد  العالمية(  الجمركية  للبيانات  اآللي  )النظام   ASYCUDA WORLD العالمي  أسيكودا  نظام 
مستويات المخاطر للشحنات، مما يسمح للجهات الحكومية بتدقيق جهود الفحص والتفتيش بشكل 

أكفأ.
منخفضة(،  )مخاطر  األخضر  اللون  المخاطر:  من  محتملة  مستويات  لثالثة  وفقًا  الشحنات  تصنيف  ويتم 
واألصفر )مخاطر متوسطة(، واألحمر )مخاطر مرتفعة(. وتتضمن عمليات التفتيش الحدودية القائمة على 
المنشأ،  بلد  مثل  الرئيسية  العوامل  االعتبار  بعين  األخذ  مع  شحنة،  كل  مخاطر  تميز  معايير  المخاطر 
إلى  النظام  هذا  أدى  ولقد  المستهدفة.  والفئة  الغذائي،  المنتج  وطبيعة  المطابقة،  وتاريخ  والتاجر، 
تسهيل إجراءات االستيراد بشكل كبير مع الحفاظ على مستوى عاٍل من الرقابة والتدقيق، مما نتج عنه 

تعزيز سالمة المنتجات الغذائية داخل البالد.

كما أدخل األردن أنظمة أخرى لتسهيل التجارة، مثل القائمة الذهبية للمستوردين التي تميز الشركات 
التي تمتثل لمتطلبات المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن بأن يتم فحص منتجاتها وأخذ عينات منها 
بشكل أقل تواترًا. وكذلك تم تسهيل إجراءات التصدير من خالل تصنيف المنشآت بناًء على مستوى 
المخاطر الصحية ونتائج عمليات التفتيش. وتم تصميم برامج فحص معينة لتقييم مخاطر فئات محددة 
من األغذية والمنشآت. وبناء عليه، فإن تركيز التدقيق على الشركات ذات المخاطر المرتفعة، وتحسين 
استخدام الموارد البشرية والمادية، والجهود المبذولة لالمتثال لمتطلبات التجارة الدولية سوف تساهم 
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جميعها وبشكل معنوي في تسهيل تدفق البضائع.
الفحص  أنظمة  ومواءمة  تحديث  لدعم  الممارسات  هذه  من  االستفادة  تعميم  الممكن  فمن  وعليه، 
والتفتيش على األغذية في المنطقة العربية، باإلضافة إلى إعداد شهادة رسمية عربية موحدة الستيراد / 
تصدير المواد الغذائية واإلجراءات المتكاملة المرتبطة بها، بما يتوافق مع معايير وإرشادات هيئة الدستور 

.2001-CAC / GL38 الغذائي ذات الصلة، وباألخص مواصفة  الدستور الغذائي  كودكس

I.  الهدف

التجارة  وتسهيل  األغذية  لسالمة  العربية  المبادرة  ومخرجات  أنشطة  من  كجزء  التقرير  هذا  إعداد  تم 
)SAFE(، وتحديدًا مجموعة العمل المتخصصة المنبثقة عن المبادرة: »نحو إصدار شهادات عربية ُمشتركة 

للواردات والصادرات الغذائية«.

ويأتي هذا الجهد ضمن سلسلة من التقارير المماثلة التي تهدف إلى دراسة وتوثيق أفضل الممارسات 
والتطورات المتعلقة بفحص األغذية وإجراءات إصدار الشهادات المرتبطة بالمنتجات المستوردة / المصدرة 
المطبقة في كل من المملكة األردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية. وسوف 
يتم التركيز على المناهج القائمة على المخاطر، وعلى أبرز الممارسات التي يمكن توسيع نطاق تطبيقها 

وتبنيها في دول أجزاء أخرى من المنطقة العربية بقصد تنشيط التجارة البينية.

وبذلك يساهم التقرير في وضع إرشادات داعمة العتماد إجراءات موحدة الستيراد / تصدير األغذية وإعداد 
الدستور  هيئة  وإرشادات  معايير  مع  تمشيا  العربية  األغذية  تصدير   / الستيراد  موحدة  رسمية  شهادة 

. 200-CAC / GL38   الغذائي ذات الصلة، وال سيما مواصفة  الدستور الغذائي  كودكس

جانب  إلى  األردن،  إعدادها في  تم  التي  األغذية  / تصدير  استيراد  الرقابة على  برامج  التقرير على  ويركز 
التشريعات واللوائح واألنظمة واألدوات الداعمة ذات الصلة والعمليات الخاصة بها.

جانب  إلى  األردن،  إعدادها في  تم  التي  األغذية  / تصدير  استيراد  الرقابة على  برامج  التقرير على  ويركز 
التشريعات واللوائح واألنظمة واألدوات الداعمة ذات الصلة والعمليات الخاصة بها.

II.  الخلفية والمالمح القطرية
نظرة عامة عن السوق األردنية

يصنف األردن كدولة نامية مستورد صاٍف للغذاء، حيث يستورد ما يصل إلى %98 من المواد المستهلكة 
واألسماك  والقهوة  والشاي  المجفف  والحليب  واألرز  والسكر  والشعير  القمح  ذلك  في  بما  الخارج،  من 
%6 في  ومنتجات األجبان. وقد بلغت المساهمة اإلجمالية لقطاع األغذية الزراعية في االقتصاد الوطني 
عام 2015. وتساهم الزراعة بحوالي %3 من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد. ويعد كل من قطاع المنتجات 
البستانية وصناعة الدواجن والرعي محدود النطاق من المكونات الرئيسية لقطاع الزراعة. ونظًرا لندرة 
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المياه، فإن الزراعة، باعتبارها أحد مكونات االقتصاد الكلي، تعاني من التدهور منذ سنوات.

mth.e_OJ/selfiorPyrtnuoC/gro.otw.tats//:ptth :نبذة عن التجارة القطرية لمنظمة التجارة العالمية 
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سياسة تجارة المواد الغذائية

يوجد في األردن أحد أكثر أنظمة التجارة انفتاحًا في الشرق األوسط. ففي عام 2015، صّنف األردن من قبل 
البنك الدولي في المرتبة 54 بين 178 اقتصاًدا من حيث سهولة التجارة عبر الحدود، مقارنة بالمرتبة 59 

في عام 2008. ويتصدر قطاع الخدمات االقتصاد الوطني األردني، يليه قطاعي الصناعة والزراعة.

واألردن عضو في منظمة التجارة العالمية )WTO( منذ 11 أبريل 2000، حيث التزمت الحكومة األردنية بإصالحات 
الرئيسيين  التجاريين  شركائها  مع  ثنائية  تجارية  عالقات  في  وانخرطت  التجارة  بتحرير  تتعلق  ملموسة 

لتسهيل التجارة وتعزيز النمو االقتصادي وزيادة االستثمار في االقتصاد.

بالمعدل  ومقارنة    )OECD(االقتصادية والتنمية  التعاون  لمنظمة  التجارة  تسهيل  لمؤشرات  ووفًقا 
المتوسط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )MENA(، يعمل األردن بشكل أفضل نسبيًا في 
مجاالت توافر المعلومات، وتبسيط ومواءمة الوثائق، والتشغيل اآللي، والتعاون بين الوكاالت على الحدود 

الداخلية، وكذلك الحوكمة والنزاهة .

تجارة المواد الغذائية

وتتمثل  القيمة.  حيث  من  األردن،  في  المستوردة  المنتجات  أعلى  المصنعة  واألطعمة  اللحوم  تعد 
المصنعة  واللحوم  الطازجة  الخضروات والفواكه  األردن بشكل أساسي في  الزراعية في  األغذية  صادرات 

والمستحضرات الغذائية واألغنام الحية وهي موجهة بصفة أساسية إلى البلدان المجاورة.
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III.   اتفاقيات تسهيل التجارة األردنية

يشارك األردن في عدد من اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة األطراف بهدف إلغاء الرسوم والحواجز التجارية 
أمام التجارة في السلع والخدمات مثل:

   •  اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى )GAFTA( التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2005، حيث 
تسمح بالتحرير الكامل لتجارة السلع والبضائع من خالل اإلعفاء الكامل من الرسوم الجمركية بين أعضاء 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

التزمت فيها جميع األطراف  المغرب ومصر وتونس والتي  الموقعة في عام 2004 مع  اتفاقية أغادير    •   
بإلغاء التعريفات التجارية بالكامل ومواءمة تشريعاتها فيما يتعلق بالمعايير واإلجراءات الجمركية.

  •  اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2002، في ضوء تحرير التجارة 
في السلع بين االتحاد األوروبي واألردن، مما يتيح الوصول إلى أسواق االتحاد األوروبي بدون رسوم جمركية 
الزراعي ومصايد األسماك.  التصنيع  الزراعية ومنتجات  التفضيلية للمنتجات  للسلع المصنعة والمعاملة 
دعم  إلى   )DCFTA( وشاملة  عميقة  حرة  تجارة  منطقة  إنشاء  أجل  من  التفاوض  توجيهات  وتهدف 
اإلصالحات االقتصادية ودمج األردن عن كثب في السوق األوروبية الموحدة. وفي يوليو 2016، وافق االتحاد 
األوروبي واألردن على تبسيط قواعد المنشأ التي يستخدمها المصدرون األردنيون في تجارتهم مع االتحاد 

األوروبي.

   •  نظام تراكم المنشأ األورو متوسطي والذي تم إنشاؤه في عام 2005. وهو يسمح بالتراكم القطري 
األوروبية وتركيا وغرب  الحرة  التجارة  رابطة  األوروبي ودول  االتحاد  أكثر( بين  أو  التراكم بين بلدين  )مثل 

البلقان وجزر فارو وأي دولة موقعة على إعالن برشلونة لعام 1995.

    •  كما وقع األردن اتفاقية تجارة حرة مع الواليات المتحدة )أكتوبر 2000(، ودول رابطة التجارة الحرة األوروبية 
اتفاقية  أيًضا  ولديه   ،)2009 )ديسمبر  وتركيا   ،)2009 )يونيو  وكندا   ،)2004 )مايو  وسنغافورة   ،)2001 )يونيو 
ثالثية مع إسرائيل والواليات المتحدة، والتي تم من خاللها إنشاء مناطق صناعية مؤهلة )QIZs( تسمح 

للمنتجات المصنعة في األردن بدخول الواليات المتحدة بدون رسوم جمركية.

التجارة  الزراعية من الوصول التفضيلي في أسواق منطقة  %95 من صادرات األردن  وتستفيد أكثر من 
الحرة العربية الكبرى واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة، في حين أن ما يقرب من %52 من واردات الزراعة 

تدخل األردن بموجب تعريفات تفضيلية )إما اإلعفاء من الرسوم الجمركية أو تخفيضها(.
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الشهادات:  وإصدار  الغذائية  والصادرات  الواردات  على  التفتيش  نظام   .IV
اإلطار واألطراف المعنية

يخضع نظام الرقابة على األغذية في األردن إلى مجموعة من القوانين والتشريعات األساسية على النحو 
التالي:

   •  يمنح قانون الغذاء األردني رقم 30 لعام 2015 الصادر في 16 يونيو 2015 -والذي يحل محل قانون الرقابة 
الوحيد  االختصاص  باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة   -  2001 لعام   79 رقم  األغذية  على  المؤقتة 

لإلشراف على األغذية المستوردة والمحلية في جميع مراحلها.

  •  ُيحدد قانون الزراعة رقم 44 لعام 2002 اختصاص وزارة الزراعة في مجاالت صحة الحيوان وصحة النبات 
وتراخيص االستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية.

   •  ُينظم قانون الجمارك لعام 1998، والمعدل في عام 2012، اإلجراءات الجمركية ومتطلبات البيان الجمركي 
في األردن. وتضمنت التعديالت التي ُأدخلت على قانون الجمارك في عام 2012 إصالحات تتعلق باإلجراءات 

الجمركية وتدابير تسهيل التجارة لتسريع تدفق البضائع عبر الحدود.
 

  •  ُيحدد قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لعام 2000 اختصاصات ومسئوليات مؤسسة المواصفات 
والمقاييس األردنية )JISM(  مثل اعتماد نظام قومي للتوحيد المعياري والتقييس على أساس الممارسات 

الدولية ومواكبة التطورات العلمية في مجاالت المعايير وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات.

خدمات دعم مختبرات األغذية

وأربد.  والعقبة  عمان  من  كل  في  لألغذية  مختبرات  ثالثة  باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  لدى 
في  ويوجد  األردن.  في  الغذاء  على  للرقابة  الرئيسية  المختبرات  والعقبة  عمان  في  المختبرات  وتعتبر 
بلدية عمان مختبر لألغذية مجهز لدعم أنشطة الرقابة على الغذاء داخل منطقة عمان الكبرى. وكثيرا ما 
يستخدم مختبر األغذية في كلية الزراعة في الجامعة األردنية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء 
كمختبر مرجعي للتحليل الميكروبيولوجي. بينما تعتبر مختبرات الجمعية العلمية الملكية »RSC« هي 

األكثر كفاءة بالنسبة للتحليل الكيميائي الغذائي األكثر تعقيًدا.

السلطات المعنية بالرقابة على الواردات الغذائية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن
تعد المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن هيئة مستقلة وقائمة على أسس علمية، تتمثل مهمتها 
الرئيسية في ضمان استيفاء المنتجات الغذائية المستوردة أو المنتجة أو الموزعة أو المسوقة في األردن 
أعلى معايير سالمة األغذية وجودتها )المادة 3 من قانون الغذاء األردني(. وتتحمل المؤسسة العامة للغذاء 
والدواء باألردن المسؤولية الكاملة لضمان تطبيق لوائح المواد الغذائية، وُتجري عمليات التفتيش على 
المنتجات الغذائية في السوق وفي منشآت اإلنتاج لضمان امتثال المنتجات الغذائية لمتطلبات الصحة 
باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  وتقوم  الجيدة.  التصنيع  ممارسات  وكذا  القانونية  والسالمة 
بمصادرة أي أطعمة مغشوشة أو أغذية ثبت أنها ضارة بالصحة، إما عن طريق الفحص الظاهري أو األدلة 

الوبائية و/أو المختبرية، استعداًدا لسحبها و/أو حظر تداولها.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

ينبغي أن يكون جميع المستوردين مسّجلين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التابعة لوزارة الصناعة 
والتجارة والتموين، وغرفة التجارة األردنية. ويجب الحصول على بطاقة المستورد ألغراض التخليص الجمركي. 
وتعد وزارة الصناعة والتجارة والتموين األردنية )MITS(  هي المسؤولة عن السياسات التجارية والصناعية، 
حيث تأخذ إدارة سياسات وعالقات التجارة الخارجية على عاتقها مسئولية جميع األمور المتعلقة باالتفاقات 
االتفاقيات،  التفاوض وإعداد مشاريع  إلى  الثنائية، باإلضافة  التجارية  التجارية متعددة األطراف واالتفاقيات 

واإلشراف على تنفيذها وتقييم تأثيرها وتعديلها. دائرة الجمارك األردنية
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تقوم دائرة الجمارك األردنية 
التي تعمل تحت إشراف وزارة المالية - بالرقابة على حركة جميع البضائع عبر حدود البالد وتقوم بتسهيل 
التجاري بين المملكة والدول األخرى، وكذلك مكافحة عمليات التهريب وتقليص  الركاب والتبادل  حركة 

أنشطة التجارة غير المشروعة، وتقديم اإليرادات إلى الخزانة الوطنية.

وزارة الزراعة
تتعاون وزارة الزراعة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن وتتحمل مسؤولية اتخاذ التدابير الالزمة 
لمنع دخول وانتشار األمراض واآلفات الحيوانية والنباتية )وظائف الحجر الصحي(. وتقوم بمراقبة وتنظيم 
والفواكه والخضروات وغيرها  اللحوم،  الطازجة ومنتجات  واللحوم  والمبيدات،  البيطرية،  األدوية  استيراد 
تدابير  اتفاقية تطبيق  بموجب  الوطنية  االستفسار  نقطة  أيًضا  الزراعة  وزارة  األخرى. وتعد  المنتجات  من 

. WTO لمنظمة التجارة العالمية  SPSالصحة والصحة النباتية

مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
تضع مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية مواصفات الجودة والسالمة للمنتجات الغذائية، بناًء على 
اعتمادها  يتم  التي  الغذائي  الدستور  معايير  سيما  وال  الدولية،  والمعايير  السليمة  العلمية  المبادئ 
متى كانت تلبي األهداف ومستوى المخاطرة المقبول والمناسب لألردن. كما تمنح مؤسسة المواصفات 

والمقاييس األردنية عالمات الجودة األردنية )طوعيًا( وتعتمد مختبرات الفحص والمعايرة.

V.  تحليل مخاطر استيراد الغذاء

أنشأت المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن نظاًما لتصنيف المنتجات الغذائية والتفتيش عليها بناًء 
على مستوى المخاطر الصحية للمنتج. وتقوم وحدة إدارة المخاطر واللجنة الفنية في المؤسسة العامة 
للغذاء والدواء بتصنيف المنتجات الغذائية إلى واحدة من ثالث فئات بناًء على المخاطر الصحية المحتملة 
المرتبطة بكل فئة، على النحو التالي: المنتجات عالية المخاطر، والمنتجات متوسطة المخاطر، والمنتجات 

منخفضة المخاطر. ثم يتم اعتماد التصنيف من قبل اللجنة العليا للرقابة على الغذاء.

يتم أخذ خمسة مكونات رئيسية في االعتبار لتصنيف المخاطر:
1.  بلد المنشأ للمنتج )على سبيل المثال: الحليب من الصين وخطر الميالمين(؛
2.  ملف تعريف التاجر )على سبيل المثال: القائمة الذهبية، القائمة السوداء، ...(؛

3.  سجل المستورد؛
4.  طبيعة المادة الغذائية )على سبيل المثال: التكوين، قابلية التلف، إلخ(؛

5.  السكان المستهدفون )على سبيل المثال: األطفال، كبار السن، إلخ(.

تندرج المنتجات منخفضة المخاطر تحت »القناة الصفراء« التي تخضع فيها الشحنة والمنتجات للفحص 
الظاهري باإلضافة إلى التحقق من الشهادات والمستندات. وتندرج المنتجات ذات المخاطر الصحية العالية 
أو المنتجات التي تستوردها الشركات غير المطابقة تحت »القناة الحمراء« ثم تخضع بعد ذلك ألخذ العينات 

واالختبارات المعملية، باإلضافة إلى التحقق من المستندات والفحص الظاهري.
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ويتم استيراد معظم المواد الغذائية )72 ٪( من خالل »القناة الصفراء«، بينما يتم استيراد الباقي )28 ٪( 
من خالل »القناة الحمراء«. ويمكن تعديل هدف المخاطر وفًقا لبيانات الصحة والسالمة الجديدة ومعلومات 

تفشي المرض التي تتلقاها المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن.

VI.  إجراءات استيراد األغذية

يتم إعفاء البضائع التي تدخل البالد تحت وضع الدخول المؤقت، والبضائع المحتجزة بانتظار دفع رسومها 
والسلع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار من تراخيص االستيراد.

ويمكن إصدار البيانات الجمركية إما عن طريق مالكي البضائع )أو الممثلين المفوضين من قبلهم(، أو 
عن طريق الوسطاء أو المخلصين الجمركين المرخصين. ولكي يتم تسجيل الشركة كمستورد، يجب أن:

•  تكون مسجلة كشركة تجارية أو مؤسسة فردية؛
•  تكون عضًوا في غرفة التجارة أو الصناعة؛

•  تكون مسجلة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات؛
• يكون لديها رخصة مهنية سارية.

للمتداولين  ويحق  األردن.  في  مسجل  وكيل  تعيين  دون  البضائع  استيراد  أجنبية  لشركات  يجوز  وال 
التجاريين األجانب امتالك٪ 50 فقط من األسهم األجنبية. وقد يكون الوكيل المحلي مكتبًا فرعيًا أو شركة 

تابعة مملوكة بالكامل للشركة األجنبية.

ويجب حصول جميع المستوردين على بطاقة المستورد لغرض التخليص الجمركي. والغرض من بطاقات 
المستورد هو تنظيم قطاع التجارة والعمل ألغراض إحصائية أيًضا. وبموجب قانون االستيراد والتصدير 
التخليص  لتسهيل  وملف  معين  برقم  التجاري  المتداول  المستورد  بطاقة  تزود  3أ(،  )المادة    2001 لعام 
الجمركي. وتتعرض الشركات التي ليس لديها بطاقات مستورد صالحة )سارية( لعقوبة تعادل %2.5 من 

قيمة البضائع المستوردة.

ASYCUDA

30%70%
0%100%

70%30%

تراخيص االستيراد اآللية وغير اآللية 

يتم تطبيق تراخيص االستيراد اآللية لألغراض اإلدارية واإلحصائية. ويتم إصدار التراخيص اآللية عادًة في 
غضون يوم عمل واحد بعد تقديم جميع المستندات ذات الصلة.

ُتستخدم تراخيص االستيراد غير اآللية لحماية الصحة والسالمة والبيئة. وقد يتم إصدارها أيًضا للبضائع 
الخاضعة لقيود كمية. ويتم إصدار التراخيص غير اآللية في غضون 15 يوم عمل من تاريخ تقديم المستندات. 

ويحق للمرخص له استيراد الكمية المحددة في الترخيص أثناء فترة سريانه.

وقد يتم إلغاء تراخيص االستيراد في ظروف معينة، على سبيل المثال: في حال تفشي المرض في البلد 
المصدر.

وبموجب قانون االستيراد والتصدير رقم )21( لسنة 2001 وتعديالته، يتم إصدار التراخيص لمدة سنة واحدة. 
ومع ذلك، من الناحية العملية، تقوم الوزارة بإصدار تراخيص صالحة لمدة ثالثة أشهر. وال يجوز نقل ترخيص 

االستيراد أو التنازل عنه لطرف ثالث دون موافقة السلطة المختصة.
يشمل طلب ومتطلبات الترخيص:

•  اسم وعنوان المستورد
•  االسم التجاري

•  رقم تسجيل المستورد )بطاقة االستيراد(
•  السلع المراد استيرادها

•  كود / بند التعرفة الجمركية 
•  القيمة بالدينار األردني

•  الكمية أو الوزن
•  بلد المنشأ

•  بلد االستيراد
•  مركز التخليص

يجب أن يكون الترخيص عند االستيراد الفعلي مصحوًبا ببطاقة االستيراد.

التفتيش على الحدود والتخليص الجمركي
ُيطلب من المستوردين األردنيين التأكد من أن المواد الغذائية والمنتجات الزراعية المستوردة ال تشكل 
تهديدًا محتماًل على الصحة العامة )على سبيل المثال يجب أن تكون خالية من التلوث الجرثومي والطفيلي 
والفطري(. وتم إدخال العديد من اإلصالحات لتسهيل إجراءات االستيراد وتقليل الوقت الالزم للتحقق من 
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المستندات وفحص الشحنات مثل:
 أ.  البيان الجمركي المستعجل وإجراءات االستيراد

•  البيان الجمركي المحوسب
منذ عام 2010، نفذ األردن نظام أسيكودا العالمي ASYCUDA WORLD )النظام اآللي للبيانات الجمركية 
( بالكامل في 34 مكتًبا جمركًيا )نسخة محدثة من انظام اآللي للبيانات الجمركية ASCYUDA ++ الذي 
تم تقديمه في األساس في عام 2006(، والذي يقوم على نظام مركزي للتخليص الجمركي المحوسب يمّكن 
الشركات والمستوردين من إصدار بيانات عبر اإلنترنت في أي وقت ومن أي مكان في العالم، والحصول 
على التخليص الجمركي للمنتج في فترة قصيرة من الزمن. ويستخدم النظام أيًضا وثيقة إدارية واحدة 

)SAD( لبيانات االستيراد مما سهل اإلجراءات وسمح بجمع البيانات للتقارير اإلحصائية.

ويقوم النظام اآللي للبيانات الجمركية ASYCUDA  بتحديد السلطة المختصة، مصلحة الجمارك، اسم 
االختبارات  نوع  الخضراء(،  أو  )الحمراء  القناة  والتاريخ،  الجمركي  المخلص   / الوسيط  المنتج،  نوع  الشركة، 

المطلوبة.

3:ASYCUDA

ASYCUDA
 (
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20071922
20081922
20091719
20101418
20111315
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•  القائمة الذهبية للتجار
إجراءات  للتجار لتسهيل  الذهبية  القائمة  باألردن في عام 2013  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  أنشأت 

االستيراد عبر الحدود في المراكز الجمركية المختلفة.

حيث تحصل الشركات على شهادة تشير إلى انضمامها لبرنامج التاجر الذهبي. ويعتمد هذا البرنامج 
على مبدأ االمتثال الطوعي من قبل التجار وشركات األغذية لمتطلبات المؤسسة العامة للغذاء والدواء 
البرنامج لمدة 6 أشهر من خالل  باألردن. وتقوم المؤسسة بمراقبة مدى امتثال الشركات المختارة لهذا 
إجراء عمليات  مزايا عدة مثل  المؤهلة على  الشركات  امتثالها، تحصل  ثبوت  التدقيق. وبمجرد  عمليات 
التفتيش بشكل أقل تواترًا، وتحليل العينات للمنتجات التي تخضع للقناة الحمراء )على سبيل المثال 
20-٪50 للعالمات التجارية أو مرة واحدة كل 9 مرات(. ويتم إعطاء المستورد أو الوسيط / المخلص الجمركي 
األولوية إلجراءات التفتيش وأخذ العينات والتحقق من المستندات. ويحدد النظام للمفتش عدد مرات أخذ 
أقل  التفتيش بشكل  إجراء عمليات  والتي تستفيد من  الذهبية  القائمة  األغذية في  العينات لشركات 

تواترًا.

•  الشباك الواحد
طبقت الحكومة نظام الشباك الواحد في عدة مراكز حدودية ومراكز جمركية داخلية لتوفير نقطة اتصال 
واحدة )شباك( يعمل فيها مختلف الجهات الحكومية المعنية بإجراءات االستيراد والتفتيش في موقع 
األردن،  في  الجمركية  المعامالت  جميع  من   %  90 من  أكثر  تغطي  موقًعا   17 وجود  ومع  واحد.  جمركي 

فإنها تسهل تبادل المعلومات وتسريع إجراءات التخليص الجمركي. وتتضمن السلطات الرسمية التي 
تعمل في إطار الشباك الواحد: سلطات الجمارك، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن، ووزارة الزراعة، 

واللجنة التنظيمية النووية، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البيئة.

•  نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة
يوفر هذا النظام، من خالل أكثر من 300 كاميرا تلفزيونية، مراقبة حية للعمليات الجمركية وحركة البضائع 
مكاتب  في  تحدث  التي  األحداث  جميع  وتسجيل  التهريب  حوادث  من  الحد  إلى  يهدف  كما  والشحنات. 
علياء  الملكة  بمطار  الجمركية  المكاتب  في  متكامل  مراقبة  نظام  تركيب  وتم  يومي.  الجمارك بشكل 

الدولي.

•  أنظمة فحص البضائع باألشعة السينية المتقدمة
يتم تثبيت أجهزة الكشف باألشعة السينية في المكاتب الجمركية الحدودية لفرض ضوابط رقابية صارمة، 

وتسهيل إجراءات التفتيش الجمركي واإلسراع في حركة الركاب والشاحنات عبر الحدود.
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•  أنظمة التحكم المتكاملة في البوابات اإللكترونية
ال ُيسمح للمركبات بالدخول والخروج من مستودعات الجمارك إال عندما تفيد بطاقاتها اإللكترونية بأنها 
حركة  في  التحكم  كفاءة  زيادة  إلى  اإللكترونية  البوابات  وتهدف  التنظيمية.  المتطلبات  جميع  أكملت 
البضائع وتتبع شاحنات الترانزيت في المكاتب الجمركية للحد من عمليات التهريب ومنع التدخل البشري. 

ويوجد إلى اآلن 14 بوابة إلكترونية تم تركيبها في المكاتب الجمركية المختلفة.

 ب. تحديد فئة المخاطر الصحية والقناة ذات الصلة
الجمركي  البيان  في  التخليص  شركة  أو  المستورد  من  المقدمة  والبيانات  المنتج  تفاصيل  تقديم  يتم 
الخاص بأي منهما من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن في النظام اآللي للبيانات الجمركية

ASYCUDA . ويحصل المستورد على رقم تسجيل وإشارة إلى ما إذا كان منتجه يقع تحت القناة الصفراء 
بالفحص  والقيام  المستورد  يقدمها  التي  والمستندات  الجمركي  البيان  وبعد فحص  الحمراء.  القناة  أو 
الظاهري للشحنات، تقوم السلطات الجمركية بنقل الملف إلى السلطة المختصة ذات الصلة اعتماًدا على 

طبيعة المنتج: المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن أو وزارة الزراعة.
 ج. وثائق ومتطلبات االستيراد 

يجب أن تتضمن جميع البيانات الجمركية المستندات التالية:
• نسخة من تقرير البيان الجمركي مع المعلومات التالية:

• اسم وعنوان المرسل )المصدر(؛

• الرقم المرجعي للشهادة، مكان اإلصدار، تاريخ اإلصدار؛
• الجهة المختصة / التي تقوم بالتصديق واالعتماد وعنوانها؛

• اسم وعنوان المرسل إليه )المستورد(؛
• بلد المنشأ؛

• بلد الوصول؛
• اسم المنتج وعنوانه؛

• منفذ الدخول / بلد الوصول؛
• بلد المغادرة 

• سعر المنتجات وطريقة الدفع؛
• وسيلة النقل / التوصيل؛

• الرقم التعريفي / هوية وسيلة النقل؛
• تحديد المنتج الغذائي، النوع، الطبيعة، الوزن الصافي؛

• درجة حرارة حفظ المنتج الغذائي؛
• اإلفادات الصحية واإلفادات العامة المرفقة بالبيان؛

• إشارة القناة ألغراض التفتيش إما القناة الصفراء أو القناة الحمراء؛
• توقيع مسؤول المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن

• بوليصة شحن للواردات التي تدخل ميناء العقبة أو شهادة النقل الجوي للمنتجات المستوردة عن طريق 
الجو أو شهادة من الناقل للبضائع التي مرت عن طريق البر، أو البيان العربي لعبور البضائع بالترانزيت عبر 

الدول العربية غير المجاورة لألردن.

• شهادة صحية من السلطة المختصة توضح اسم المنتج، ونوعه، وبلد المنشأ، واسم وعنوان الشركة 
تم فحصها  المنتجات  بأن  المختصة تشهد  السلطة  وإفادة من  األردن،  إلى  المنتج  بتصدير  تقوم  التي 

واختبارها وأنها آمنة لالستهالك اآلدمي، مع توقيع وختم المسؤول الرسمي.

جميع  وفي  والبائع.  المشتري  واسم  وقيمتها  ووزنها  وعددها  ونوعها  البضائع  كمية  توضح  فاتورة   •
الفواتير يلزم الحصول على موافقة دبلوماسية / القنصلية األردنية. وفي غياب الموافقة الدبلوماسية / 

القنصلية األردنية، يمكن لمدير الجمارك األردني قبول شهادة غرفة التجارة في بلد التصدير.

لديها  التي  للدول  وبالنسبة  التصدير.  بلد  في  المختصة  السلطة  عن  صادرة  موثقة  المنشأ  شهادة   •
البلد المصدر شهادة المنشأ وفًقا لالتفاقية.  اتفاقية تجارة حرة مع األردن، تصدر السلطة المختصة في 
وفي حالة عدم وجود شهادة منشأ للسلعة المستوردة، تطلب الجمارك األردنية من المستوردين التصريح 

بالمنشأ في الفواتير. وفي هذه الحالة، تفرض مصلحة الجمارك غرامة قيمتها ٪0.5 من قيمة الفاتورة.



نظام الرقابة على الصادرات والواردات وإصدار الشهادات بالمملكة ا�ردنية الهاشميةنظام الرقابة على الصادرات والواردات وإصدار الشهادات بالمملكة ا�ردنية الهاشمية

22 21

 د. التفتيش على البضائع
تحت   )BIPs( الحدودية  التفتيش  مراكز  في  األردن  في  المستوردة  الغذائية  المواد  على  الرقابة  تتم 
السيطرة المباشرة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن. وتتوافق إجراءات التفتيش مع تدابير الصحة 
النباتية الدولية )ISPM( والمعايير القومية. ويتم إجراء االختبارات والتفتيش على الحدود من  والصحة 
على  اعتماًدا  الزراعة  وزارة  و/أو   JFDA باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  الجمارك،  سلطات  قبل 

طبيعة المنتج.

الكيميائية،  والملوثات  اإلشعاع  مستويات  لمعرفة  انتظاًما  أكثر  بشكل  الواردة  الشحنات  فحص  يتم 
بإجراء  باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  وتقوم  الغذائية.  والمضافات  الثقيلة  المعادن  وكذلك 
اختبارات لمخلفات المبيدات بشكل أقل تواترًا. وفي حالة استيراد منتجات األجبان، يجب تقديم شهادة 
البيع الحر إذا كانت المنشأة تقوم بالتصدير ألول مرة. ويتم إجراء التفتيش على األغذية في الداخل، وفًقا 
لمعايير وإجراءات المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن، من خالل 21 إدارة صحية موزعة في جميع أنحاء 
البالد. وتمارس البلديات الكبيرة )وخاصة بلدية عمان الكبرى( أنشطة التفتيش على األغذية ضمن نطاق 

اختصاصها.

وفيما يتعلق بالسلع داخل المناطق الحرة، تخضع جميع السلع - بما فيها المنتجات الزراعية المستوردة 
- إلى المناطق الحرة في األردن للرقابة الجمركية، ويتم تتبعها سواء تم إعادة تصديرها أو استهالكها 

داخل المناطق الحرة.
• التفتيش من قبل المسؤولين في المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن 

باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  تتلقى  الجمارك،  والتخليص من قبل مسؤولي  التفتيش  بعد 
إخطاًرا لبدء إجراءات التفتيش.

• المنتجات الغذائية المستوردة المصنفة تحت القناة الصفراء:
تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن بتعيين واحد أو اثنين من المفتشين المختارين من إحدى 
الفحص  )المفتشون(  المفتش  ويتابع  والشحن.  )السيارة(  للمركبة  الظاهري  بالفحص  للقيام  القوائم 
الظاهري للشحنة، ودرجة حرارة المركبة )السيارة(، وبطاقة المطابقة ووجود المعلومات باللغة العربية، 

وكذلك الشهادات والمستندات المطلوبة.

وبناء على نتائج التفتيش:
• يتلقى المستورد أو الوسيط الجمركي تفويًضا بتخليص الشحنات إذا كانت الشحنة مطابقة للمتطلبات.

• إذا عثرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن على أي عبوات مشبوهة )مثال: أن تكون العبوة في 
حالة سيئة، أو وجود تسربات في المنتجات السائلة(، أو إذا كانت هناك حاجة إلجراء اختبارات إضافية بسبب 

طبيعة المنتج، فسوف يشير المفتش في تقريره إلى نوع التحليل اإلضافي المطلوب.
في هذه الحالة، يتم أخذ عينات من المنتجات وتوضع المنتجات تحت القناة الحمراء. ويقوم المستورد أو 
إقرار  على  والحصول  االختبار  نتائج  استالم  يتم  المستودع حتى  المنتجات في  بحجز  الجمركي  الوسيط 

نهائي للتخليص.
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البيان  رقم  بتحديد   - العينة  سحب  نموذج  ضمن   - باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  وتقوم 
الجمركي، والتاريخ، وعدد عبوات العينات، والوزن، ونوع االختبارات المطلوبة. وباإلضافة إلى ذلك يتم ذكر 

نوع المنتج، وعدد العينات، وتاريخ اإلنتاج، وتاريخ انتهاء الصالحية، وبلد المنشأ للمنتج في النموذج.

النموذج  ويشير  التحليل.  بإجراء  للمطالبة  الرسمي  المختبر  إلى  الطلب  ونموذج  العينات  إرسال  ويتم 
العينات ونوع االختبارات المطلوبة  التجارية وعدد  المنتج والعالمة  البيان الجمركي ونوع  إلى تاريخ ورقم 
والتعليقات. ويحدد مفتش الصحة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن أيًضا أن الرسوم سيتم 
دفعها بواسطة الشركة التي تستورد المنتج. ويتم التوقيع على النموذج من قبل مسؤول المؤسسة 

العامة للغذاء والدواء ويتم ختمها.

يحتفظ المستورد أو الوسيط الجمركي بعينات محكمة اإلغالق في حوزته رهنا بنتائج االختبارات المعملية 
األولية التي تكشف عن عدم المطابقة ويلزم إجراء جولة ثانية من تحليل العينات. وإذا تبين أن المنتج 
باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  تصدر  األغذية،  ولوائح سالمة  متطلبات  ينتهك  أو  غير مطابق 
قراًرا برفض المنتجات، والتي يجب أن يتم  إتالفها أو إعادتها إلى بلد المنشأ الخاصة بالمنتج تحت إشراف 

الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن.

التي  الظاهرية  الفحوصات  ونوع  تحليلها  تم  التي  العينات  عدد  إلى  المعملية  االختبارات  نتائج  وتشير 
تم إجراؤها )مثل البطاقة واالختبار الحسي وشكل الختم والعبوة( والمرجع وكذلك االختبارات الميكرو 

بيولوجية التي أجريت.

اإلجراء  ورقم  كمرجع،  المستخدم  المواصفة  رقم  إلى  ويشير  بالكامل  المنتج  اختبار  تقرير  توثيق  يتم 
الجمركي، ورقم تقرير اختبار التحليل، ونوع العينة، واسم الشركة، والعالمة التجارية، وتاريخ فتح العينة، 
وتاريخ استالم العينة، وتاريخ اختبار العينة. باإلضافة إلى ذلك، يتم تسليط الضوء على النتائج التي تشير 
والمتطلبات في  والنتيجة  الرطوبة(  الصافي ومحتوى  والوزن  الحسية  االختبارات  )مثل  التحليل  نوع  إلى 

الالئحة وطريقة التحليل والتعليقات.

• المنتجات الغذائية المستوردة المصنفة تحت القناة الحمراء
تقع المنتجات ذات المخاطر الصحية العالية أو تلك التي تستوردها الشركات التي وجدت في بعض الحاالت 
غير مطابقة تحت القناة الحمراء، وتخضع ألخذ العينات واالختبارات المعملية باإلضافة إلى فحص المستندات 
والفحص الظاهري للشحنة. وإذا كانت التحاليل واالختبارات المعملية مرضية، يحصل المستورد أو الوسيط 
الجماركي على تفويًضا بتخليص الشحنات. وإذا تبين أن المنتج غير مطابق أو ينتهك متطلبات ولوائح 
سالمة األغذية، تصدر المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن قراًرا برفض المنتجات، والتي يجب أن يتم  
إتالفها أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ للمنتج تحت إشراف الجمارك و المؤسسة العامة للغذاء والدواء 

باألردن.

قيود االستيراد

•  يلزم التخليص المسبق لالستيراد لبعض السلع مثل: الحليب المجفف وزيت الزيتون والزبادي والبطاطس 
والثوم والبصل والخضروات والفواكه الطازجة والمضافات الغذائية.

والقمح  واألرز  للشعير  االستيراد  قبل  الجمركي  التخليص  إصدار  على  والتجارة  الصناعة  وزارة  وتشرف   •
محليًا  المنتجين  والشعير  القمح  وشراء  استيراد  عن  مسؤولة  الوزارة  وتكون  والذرة.  والسكر  والدقيق 
والذي تزود به المخابز المحلية. ويباع دقيق الخبز للمخابز بأسعار مدعومة، ويباع الخبز المصنوع من هذا 

الدقيق للمستهلكين بأسعار ثابتة.
• وقد يتم )طلب( إعادة النظر في الشحنات المرفوضة. وبمجرد الحصول علي التخليص الجمركي، يكون 

بمثابة ترخيص استيراد.
األردن، وفقا لتعليمات نشرت من قبل وزارة  إلى   )GMOs( المعدلة وراثيا  الكائنات  • ال يسمح باستيراد 

البيئة في عام 2009.
• اإلشعاع: يفرض األردن فحًصا إلزامًيا لمستوى اإلشعاع على األغذية من البلدان التي يمكن أن تتأثر بحادث 

إشعاعي أو تسرب نويدات مشعة.
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•  تحظر الزيوت المهدرجة جزئًيا )PHOs( في منتجات األلبان المصنعة وفًقا للمواصفة التي صدرت في 
عام 2016.

•  في حاالت تفشي المرض )مثل فيروس أنفلونزا الطيور(، قد تفرض المؤسسة العامة للغذاء والدواء 
باألردن حظرًا على الواردات من بلدان محددة. على سبيل المثال، فرض األردن حظرًا على استيراد الدواجن 
المجمدة من المملكة العربية السعودية بعد تفشي مرض أنفلونزا الطيور في ديسمبر 2017. وبالمثل، 
قد يتم إصدار حظر االستيراد نتيجة لحادث دولي واإلبالغ عن أهميته، وذلك بهدف حماية السوق المحلية.

التي  الغذائية  المضافات  بقائمة  إخطاًرا  أيًضا   )JFDA( باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  أصدرت 
الكازين،  الخبز،  الخبيز، صودا  المضافة مسحوق  المواد  االستيراد. تشمل هذه  إذًنا مسبقًا قبل  تتطلب 
الكازينيت، الكوالجين الذي يستخدم في األغذية، الدكسترين / ديكستروز، األنزيمات الغذائية، الجيالتين، 
الجلوكوز، الجلوتين، الجلسرين، الالكتوز، الليسيثين، المالتوديكسترين، النشويات المعدلة، مصل اللبن 

)شرش اللبن(، بروتين الحليب وفول الصويا، مستخرجات النشا والخميرة 

الرقابة على تصدير األغذية - السلطات المعنية  .VII

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
يجب أن تكون المؤسسات )المحلية واألجنبية( مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وأن تحصل على 
ترخيص تسجيل حتى تتمكن من تصدير منتجاتها. ويجب أن يكون األشخاص الطبيعيون واالعتباريون 
في المؤسسة أعضاء في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة في األردن، ويجب فحص المقر واعتماده من قبل 

البلدية المحلية.

المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن 
المحلية  والمصانع  المحلية  للمنتجات  صحية  شهادة  باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  تصدر 
المصنع قد تم فحصه ويتوافق مع متطلبات  أن  إلى  الشهادة  التي تصدر منتجاتها. وتشير  للشركات 
)إما  واختبارها  المنتجات  التحقق من  تم  وأنه  باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  بالمؤسسة  الخاصة  السالمة 

إحدى دفعات اإلنتاج أو اإلنتاج بأكمله(.
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تحليل المخاطر المطبق على تصدير األغذية    .VIII

تؤخذ العوامل التالية في االعتبار عند تحديد درجة المخاطر الصحية التي تشكلها فئات الطعام أو منشآت 
األغذية:

• مجموعات المستهلكين المستهدفة؛
• حجم االستهالك؛

• تصنيف المجموعات الغذائية حسب درجة المخاطر الصحية؛
• تصنيف المؤسسات الغذائية؛

• أحدث تقرير تفتيش تم إصداره للمنشأة؛
• حجم عمل المؤسسة؛

• طبيعة المنتجات المصنعة والمتداولة؛
• وضع المنشأة وحالتها التنظيمية؛

• نظم الجودة والضوابط وتوافر أنظمة التحكم الذاتي؛
• درجة الثقة في القدرة على إدارة سالمة األغذية والنظم الصحية.

مزايا تصنيف المنشآت بناًء على المخاطر الصحية
• يسمح بالتركيز على الشركات ذات المخاطر العالية؛

• يمكن استخدام المعلومات اإلحصائية التي تم الحصول عليها كمؤشر لألداء وتطوير المنشآت ودرجة 
مطابقتها؛

• يسمح باستخدام أفضل للموارد البشرية والمادية؛
• يخلق منافسة بين المؤسسات الغذائية للسعي إلى أداء أفضل؛

• يتوافق النظام مع متطلبات التجارة الدولية ويسهل تدفق البضائع.

برامج الفحص لتحديد المخاطر الصحية
تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن بتصنيف المنشآت حسب مستوى المخاطر الصحية ونتائج 
فئات  مخاطر  لتقييم  الخاصة  الفحص  برامج  تصميم  تم  لقد  المنشآت.  في  إجراؤه  يتم  الذي  التفتيش 
اآلدمي  لالستهالك  المنتج  صالحية  من  بالتحقق  الفحص  برنامج  ويسمح  والمنشآت.  األغذية  من  معينة 

وامتثاله للقواعد والمواصفات الفنية.
ومن بين أهم البرامج التي تم تنفيذها في السنوات السابقة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء 

باألردن:
• رصد وجود الزيوت النباتية في منتجات األلبان
• رصد العطيفة )الكامبيلوباكتر( في الدواجن

• رصد بكتيريا الليستيريا والسالمونيال في السلطات

 يسمح برنامج التفتيش بتحديد مستوى المخاطر، والحصول على تقارير تفتيش معتمدة وزيادة مستوى 
التزام المنشآت. وباإلضافة إلى ذلك، يساعد كل من برامج الفحص والتفتيش على تحديد المنشآت و/أو 

مجموعات الغذاء التي تعتبر مخالفة بشكل سائد. وهناك فئتان من التصنيف للمنشآت:
 أ. مرافق متوافقة 

البرنامج. كما تحصل على شتى  تحصل هذه الشركات على امتيازات تفضيلية ويمكنها االنضمام إلى 
.)QR(  التراخيص والشهادات، بما في ذلك شهادات التصدير باستخدام رمز االستجابة السريعة

 ب. مرافق غير متوافقة 
تشمل هذه الفئة أيًضا المنشآت التي أصبحت غير متوافقة أو التي لديها منتج يتلقى نتائج اختبارات 
خطوط  جميع  تقييم  إلعادة  برامج  وتتبع  قانونية  إلجراءات  المنشآت  هذه  وتخضع  مرضية.  غير  معملية 

اإلنتاج الخاصة بها. وباإلضافة إلى ذلك، فهي تخضع الختبارات عينات إضافية خارج نطاق برنامج الفحص.

يعتمد عدد زيارات الفحص والتفتيش على المنشآت الغذائية على تصنيف المخاطر الصحية على النحو 
التالي:

• عالية المخاطر: معدل الفحص والتفتيش من 80-100 % - ما يقرب من 4 زيارات في السنة
• متوسطة المخاطر: معدل الفحص والتفتيش من 25-50 % - حوالي زيارتين في السنة

• منخفضة المخاطر: معدل الفحص والتفتيش من 5 - 10 % – تقريبًا  زيارة واحدة في السنة
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هذا ال يشمل الزيارات المتعلقة بالمتابعة أو الشكاوى. وقد تم تصميم عملية الزيارات بحيث تكون غير 
معلنة.

IX. إجراءات تصدير األغذية
سيتم  التي  الغذائية  المنتجات  وسالمة  جودة  بفحص  باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  تقوم 
تصديرها وأنشأت نظام تفتيش ومراقبة للمنشآت التي يتم تصنيع هذه المنتجات الغذائية فيها. ويتم 

تصنيف المنشآت فقًا لفئات رئيسية على النحو التالي:
 

• الفئات الرئيسية للمنشآت الغذائية:
• مصانع المنتجات الغذائية للتصدير وللسوق المحلية؛

• متاجر الجملة، مستودعات التخزين بالجملة، تجار الجملة للمنتجات الغذائية المستوردة أو المنتجة محليًا؛
• متاجر البيع بالتجزئة؛

• خدمات تقديم وتوريد األطعمة والمشروبات؛
• مكان اإلنتاج والمبيعات المباشرة للمستهلك.

• تصنيف المنشآت الغذائية - ويتم تحديد سيناريوهين للحالة:
• في حالة عدم وجود معلومات مسبقة عن المنشأة

• يعتمد التصنيف العام للقطاع على طبيعة أداء الشركات على المستوى القومي وتوجهها العام.
• في حالة وجود معلومات مسبقة عن المنشأة والتي قد تتضمن: 

• فئات المستهلكين الذين تستهدفهم المنتجات الغذائية؛
• تحليل المختبر ونتائج التفتيش؛

• درجة مطابقة شركات األغذية )معدل تكرار االنتهاكات، مسؤولية المالكين(؛
• أنظمة الجودة والتحكم وتوافر نظام التحكم الذاتي فيما يتعلق بسالمة األغذية؛

• القدرة على إدارة نظم الجودة وسالمة الغذاء.
والتجارة  الصناعة  وزارة  في  مسجلة  واألجنبية(  )المحلية  المؤسسات  تكون  أن  يجب  الحالة  هذه  في 
والتموين وأن تحصل على ترخيص تسجيل حتى تتمكن من تصدير منتجاتها. ويجب أن يكون األشخاص 
الطبيعيون واالعتباريون في المؤسسة أعضاء في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة في األردن، ويجب فحص 

المقر واعتماده من قبل البلدية المحلية.
وجدير بالذكر أن المنتجات التي تتلقى دعمًا حكوميًا - مثل دقيق القمح ومنتجات القمح - تخضع لترتيبات 
تتعلق بترخيص التصدير  لضمان قيام المصدرين برد قيمة الدعم الممنوح لهذه المنتجات عند تصديرها. 
وتقدم الشركة طلًبا إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن إلصدار شهادة صحية من أجل التصدير.

إجراءات الحصول على شهادة التصدير
وفحص  استالم  عند  باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  قبل  من  التصدير  شهادات  تسليم  يتم 
الوثائق ذات الصلة. وتهدف الشهادات إلى اإلفادة  بأن المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن قد قامت 

باختبار وفحص المنتجات، إما إحدى دفعات اإلنتاج أو اإلنتاج بأكمله، ووجدت أن المنتجات متوافقة تماًما مع 
متطلبات السالمة المحددة وأنه قد تم الحصول على التراخيص المطلوبة. ويوفر منح الشهادات ضماًنا 

على سالمة المنتج.
يمكن للمؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن أيًضا منح شهادة للعمليات بما يعادل شهادة المنتج مثل 

.)GLOBAL G.A.P( شهادة الممارسات الزراعية الجيدة

الشهادات الصحية للمنشآت
للحصول على شهادة صحية مرتبطة بمنشأة معينة، يجب على مقدم الطلب اتباع هذا اإلجراء عن طريق 
مسؤول  ويتولى  ...إلخ(.  )التسجيل  المطلوبة  اإلدارية  الوثائق  مع  جنب  إلى  جنبا  الصلة،  ذي  البيان  ملء 
الرسوم،  الطلب والمستندات وتحصيل  التحقق من  باألردن مسؤولية  للغذاء والدواء  العامة  المؤسسة 

ومن ثم يتم فحص المنشأة، وبناء عليه يشير المفتش إلى نتائج الفحص والتفتيش وتعليقاته.
ويمكن أيًضا استخدام آخر تقرير تفتيش لمدة 3 أشهر بعد الفحص. ويقوم مسؤول المؤسسة العامة 
للغذاء والدواء باألردن بإعداد الشهادة الصحية بناًء على نتيجة الزيارة التفتيشية وامتثال الشركة للوائح 

ومتطلبات المؤسسة،  ثم يتم التوقيع على الشهادة من قبل مدير مديرية الغذاء.

الشهادات الصحية للمنتجات الغذائية

يتم التعامل مع اإلجراء من قبل موظف مسؤول عن فحص المبنى وأخذ عينات من الشحنة التي سيتم 
تصديرها وإرسالها إلى المختبرات للتحقق من سالمتها وصالحيتها لالستهالك اآلدمي. وهناك حاجة أيًضا 
إلى مجموعة من المستندات لهذا اإلجراء والتي تشمل: نسخة من التصاريح القانونية، والتحليل المعملي 
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والسجل التجاري، والفاتورة التفصيلية للمنتجات التي سيتم تصديرها. ويجب دفع رسوم التفتيش، بما 
في ذلك رسوم التحليل المعملي وإصدار الشهادة الصحية.

للغذاء  العامة  المؤسسة  مسؤول  إلى  المعملي  االختبار  تقرير  من  نسخة  بتقديم  الطلب  مقدم  يقوم 
المؤسسة بعد ذلك  اآلدمي. ويقوم مسؤول  المنتج وصالحيته لالستهالك  باألردن إلثبات سالمة  والدواء 
بإعداد الشهادة الصحية للمنتجات، والتي توضح نتائج االختبار أنها آمنة لالستهالك اآلدمي. ويتم توقيع 

الشهادة من قبل مدير مديرية الغذاء.

توفر الشهادة الصحية للتصدير معلومات حول:
• تفاصيل المصدر والمستورد

  • اسم الشركة المصدرة
  • العنوان

  • رقم الفاتورة
  • اسم الشركة المستوردة

  • العنوان
• المنتج الذي سيتم تصديره

  • اسم المنتج
  • الماركة

  • الوزن
  • تاريخ اإلنتاج

  • تاريخ االنتهاء
  • بلد المنشأ

  • باإلضافة إلى بيان من المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن JFDA بشأن صحة وسريان الشهادة

وقد قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن بتصنيف المنتجات وفًقا لمخاطرها المحتملة على صحة 
اإلنسان والتي تتطلب اختبارات معملية ميكرو بيولوجية  للتحقق من وجود البكتيريا مثل اإلشريكية 
والمنتجات  والمكسرات  األجبان  ومنتجات  اللحوم  منتجات  المثال:  سبيل  )على  والسالمونيال  القولونية 
الغذائية التي تحتوي على المكسرات(. وبالنسبة للمنتجات األخرى، فإنها تخضع للفحص الظاهري فقط 

للتحقق من البطاقة، الرائحة، الجانب الظاهري للمنتج، ووجود أي حشرات.
النظام اإللكتروني للتصديق على الشهادات

صحة  من  للتحقق  الشهادات  إلصدار  برنامج  بتطبيق  باألردن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  قامت 
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الشهادة وسريانها باستخدام نظام الباركود ثنائي األبعاد. ويمكن قراءته من خالل تطبيق على أي جهاز 
محمول.

وجدير بالذكر أنه َيسهل استخدام وتطبيق هذا النظام، كما أنه يساهم في التقليل من عمليات التزوير 
ويزيد من سالمة المنتجات الغذائية وحماية المصدرين.

الخالصة والختام  .X
 

لقد أدى تطبيق النهج القائم على المخاطر وعملية التفتيش االنتقائية في األردن، باإلضافة إلى اعتماد 
نظام الشباك الواحد ونظام الفحص اإللكتروني )World ASYCUDA(، ومعايير تصنيف المخاطر، ونظام 
التدقيق اإللكتروني للشهادات، إلى تسهيل إجراءات االستيراد والتصدير بشكل كبير وتقليل، وقتها مع 
الحفاظ على مستوى عاٍل من السالمة. ومن خالل المناقشة مع المسؤولين في المؤسسة العامة للغذاء 
والدواء باألردن، تم تحديد مجاالت مختلفة للتحسين والتطوير من أجل تعزيز النظام بشكل أكبر وأكثر 

كفاءة، وتشمل أهم تلك المجاالت:
• مواصلة اعتماد وتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة للمخاطر في جميع المكاتب الجمركية.

• إضافة التشغيل اآللي فيما يتعلق بتقديم الوثائق إلى أقصى حد ممكن واالنتقال تدريجيًا نحو نظام 
يتم فيه استكمال جميع المعلومات إلكترونًيا )طريقة غير ورقية(؛

• تحسين وتسريع إجراءات التفتيش والتنسيق بين موظفي الجمارك ومفتشي المؤسسة العامة للغذاء 
والدواء باألردن من خالل األجهزة اإللكترونية التي تخزن المعلومات التي تم جمعها. وقد استلمت دائرة 

الجمارك بالفعل أجهزة إلكترونية تسمح باالحتفاظ بالبيانات الجمركية؛
• تقليل وقت إجراءات االستيراد بنسبة 50 ٪؛

• إلغاء شرط الحصول على وثائق معينة مختومة أو مصدقة من السفارات األجنبية؛
 ASYCUDA الجمركية  للبيانات  اآللي  النظام  بيانات  المطبقة على  المخاطر  • تحسين وتنقيح معايير 

للحد من نسبة البضائع المرسلة إلى القناة الحمراء؛
• تدريب الوسيط / المخلص الجمركي بشكل أفضل واعتماده.

وتعد أغلب مجاالت التطوير هذه قيد التنفيذ حيث تحظى باهتما كبير على المستوى المحلي لما سوف 
لتجارة  مرونة  أكثر  تمكينية  بيئة  خلق  إلى  باإلضافة  األغذية،  تصدير   / استيراد  لنظام  دعم  من  تقدمه 

األغذية في األردن.

الملحق األول: ملف تقديم الطلب وعملية التفتيش على المنتجات الغذائية 
المستوردة

وبلد  ونوعه،  المنتج،  اسم  توضح:  للمنتجات،  المنشأ  بلد  في  المختصة  السلطة  من  صحية  شهادة   .1
المنشأ، واسم وعنوان الشركة التي تقوم بتصدير المنتج إلى األردن، وإفادة من السلطة المختصة تشهد 

بأن المنتجات تم فحصها واختبارها وأنها آمنة لالستهالك اآلدمي، مع توقيع وختم المسؤول الرسمي.

2. تقرير البيان الجمركي وإشارة القناة ألغراض التفتيش )إما القناة الصفراء أو القناة الحمراء(
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3. اسماء المفتشين المعينين للتحقق من المنتجات ونتائج التفتيش

4.طلب نموذج تحليل عينة

5. نموذج أخذ العينة

6. تقرير تحليل المنتج ونتائج االختبارات المعملية
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الملحق الثاني: ملف تقديم طلب الحصول على شهادة صحية للتصدير

                                 )شهادة المصنع وشهادة المنتج الغذائي(

1. ملف تقديم الطلب
a. طلب الحصول على شهادة صحية

b. رخصة / تصريح التصنيع

c. فاتورة

d. وثائق تسجيل الشركة
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e.  تقرير التفتيش

JFDA 2. مثال للشهادة الصحية للتصدير من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء باألردن




