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المقدمة: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 اســمحوا لــي أن أقــدم لكــم عبــر هــذا التقريــر الســنوي لعــام 1٤39-1٤٤٠هـــ، خالصــة مــا أنجزتــه الهيئــة 

العامــة للغــذاء والــدواء فــي عامهــا المنصــرم والــذي حمــل وهلل الحمــد مشــاريع، وبرامــج، وإنجــازات 

عديــدة تركــزت فــي مجــال خدمــة المســتهلك وتحقيــق أعلــى درجــات الســالمة واألمــان فــي الغــذاء 

والــدواء، كمــا أســهمت فــي رفــع كفــاءة األجهــزة، والمنتجــات الطبيــة.

ــى  ــة عل ــا الهيئ ــي تجريه ــات الت ــاث والدراس ــي األبح ــردة ف ــادة مضط ــوات زي ــذه الخط ــب ه ــد صاح وق

ــا. ــا وتوجهاته ــدم أهدافه ــي تخ ــب الت ــن الجوان ــر م كثي

إن تقريرنــا الســنوي لهــذا العــام يؤكــد مجــددًا علــى األمانــة والمســؤولية التــي تتحملهــا الهيئــة بالنظــر 

إلــى وقوفهــا ســدًا منيعــً فــي مواجهــة كل المخاطــر القائمــة والمحتملــة والتــي قــد تهــدد ســالمة 

األغذيــة، واألدويــة، واألجهــزة الطبيــة، فالتقريــر الســنوي يعكــس لكــم والحمــد هلل خالصــة مــا أنجــز 

مــن مشــاريع، وبرامــج تعــزز حضورنــا بمــا ينســجم مــع رؤيــة 2٠3٠ وســنظل فــي هيئــة الغــذاء والــدواء 

ــه  ــريفين -يحفظ ــن الش ــادم الحرمي ــادة خ ــل قي ــي ظ ــم ف ــن الكري ــة الوط ــا بخدم ــرف بتكليفن نتش

اهلل- ودعــم وتعضيــد ولــي عهــده األميــن.

شــكرًا لمعالــي الدكتــور/ توفيــق بــن فــوزان الربيعــة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة علــى دعمــه  المســتمر، 

والشــكر موصــول لجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة الكــرام.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

أ.د هشام بن سعد الجضعي



مجلس اإلدارة
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سعادة الدكتور/ 
حمد بن عبدالعزيز 

البطشان
وكيل وزارة البيئة و 

المياه والزراعة للثروة 
الحيوانية

سعادة الدكتور/ 
حمد بن ناصر 

المحرج
وكيل وزارة التعليم 

للتعليم العالي 
والبحث العلمي

سعادة األستاذ/ 
ٕابراهيم بن محمد 

الجهيمي
 وكيل وزارة الشؤون 

البلدية والقروية 
للشؤون البلدية

معالي الدكتور/
 توفيق بن فوزان الربيعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للغذاء والدواء

معالي الدكتور/ 
ناصر بن 

عبدالعزيز الداود
نائب وزير الداخلية

معالي الهندس/ 
ٕابراهيم بن 

عبدالرحمن العمر
محافظ الهيئة 

العامة لالستثمار

معالي الدكتور/ 
سعد بن عثمان 

القصبي
محافظ الهيئة 

السعودية 
للمواصفات 

والمقاييس والجودة

معالي الدكتور/ 
هشام بن سعد 

الجضعي
الرئيس التنفيذي 

للهيئة العامة
 للغذاء والدواء

معالي المهندس/ 
فهد بن عبدالرحمن 

الجالجل
نائب وزيرالصحة 

للتخطيط والتطوير

معالي األستاذ/ 
ٔاحمد بن عبدالعزيز 

الحقباني
محافظ الهيئة العامة 

للجمارك

سعادة 
المهندس/ 

عبدالعزيز بن 
محمد البابطين

ممثل مجلس الغرف 
السعودية

سعادة األستاذ/ 
فهد بن ٕابراهيم 

الخلف
ممثل مجلس الغرف 

السعودية

سعادة الدكتور/ 
ياسر بن ٕابراهيم 

العبيداء 
ممثل مجلس الغرف 

السعودية

سعادة األستاذ/ 
عبدالعزيز بن 

متعب الرشيد
وكيل وزارة  االقتصاد 

والتخطيط للشؤون 
االقتصادية

سعادة المهندس/ 
نزاربن يوسف 

الحريري
رئيس البرنامج الوطني 

لتطوير التجمعات 
الصناعية

سعادة المهندس/ 
خالد بن صالح 

المتعب
ممثل مجلس الغرف 

السعودية

سعادة الدكتور/ 
فهد بن ٕابراهيم 

الجنوبي
متخصص في مجال 

الدواء

سعادة الدكتور/ 
صالح بن محمد 

العيد
متخصص في مجال 

الغذاء



1819
التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - ٢٠١٨مالتقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - ٢٠١٨م

الرؤية
أن تكون هيئة رائدة عالميًا تستند إلى أسس علمية لتعزيز 

وحماية الصحةالعامة

الرسالة
ــة  ــة المجتمــع مــن خــالل تشــريعات ومنظومــة رقابي حماي
فعالــة لضمــان ســالمة الغــذاء و الــدواء و األجهــزة الطبيــة و 

منتجــات التجميــل والمبيــدات واألعــالف.

صحة المجتمع
 أولويتنا

نتواصل بفعالية 
وشفافية

نفكر بإيجابية

نسعى لنكون 
األفضل

كلنا مسؤول
القيم

الرقابة والقياسات الحيوية

الصحة اإلشعاعية

المطابقة وانفاذ
 األنظمة

خدمات العمالء

المشتريات والمواد

الشؤون الهندسية والمرافق

الشؤون المالية

مركز الوثائق والمحفوظات

األبحاث والدراسات

المختبرات

الرصد وتقييم المخاطر

المواصفات وتقييم المنتجات 
الغذائية

األعالف والمبيدات

مركز حالل

منتجات التبغ

األبحاث والمختبرات

التميز المؤسسي

اإلحصاء والمعلومات

دعم التفتيش

فرع منطقة مكة المكرمة

فرع منطقة الرياض

فرع المنطقة الشرقية

فرع منطقة تبوك 

فرع منطقة جازان

التسجيل و
 التراخيص

الشؤون التنظيمية

تقييم المنتجات الدوائية

التيقظ الدوائي

تقييم األجهزة الطبية

الخدمات المساندة

الدواء
األجهزة والمنتجات 

العملياتالطبية

الفروع والتفتيش

التخطيط والتميز

التخطيط االستراتيجي 

والبرامج

المراجعة الداخليةأمين سر مجلس  ا إلدارة

مكتب الرئيس التنفيذي

التواصل والتوعية

الشؤون القانونية

التعاون الدولي

الرئيس التنفيذي

مجلس ا إلدارة

مساعد رئيسنائب الرئيسالرئيس التنفيذي

مدير إدارةمدير تنفيذيمساعد نائب

إدارة األزمات

الموارد البشرية

تقنية المعلومات

الغذاء
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القوى البشرية

توزيع الموظفين 
على حسب 

المؤهالت العملية

8
ابتدائي

153
دبلوم

39
دكتوراه

7
متوسط

1258
بكالوريوس

67
ثانوي

564
ماجستير

%100
نسبة 

السعودة
1896 200

اإلجمالي
2096

الرياض

جدة

الدمام

أبها

المدينة
المنورة

سكاكا

بريدة
حائل

عرعر

مكة المكرمة

جازان

نجران

تبوك

الباحة
وادي

الدواسر

مستأجر

المبني الرئيسي 
الغربي 

 مبني الهيئة -قطاع 
االجهزة الطبية

 المبني الرئيسي 
الشرقي  

 المبني الرئيسي 
الغربي

 مبني الهيئة -قطاع 
الدواء

مستودع الهيئة 
بالسلي

 مكاتب التفتيش بالساحة الجمركية بالميناء 
الجاف

أمالك الدولة
مختبر الدواء بالميناء 

الجاف
مختبر الغذاء بالميناء 

الجاف
مختبر الرصد بالميناء 

الجاف
إدارة التفتيش بالميناء 

الجاف

مبني الهيئة بالجنادرية

مستأجر

فرع المنطقة 
الشرقية بالدمام

مكتب التفتيش 
بمطار الملك فهد 

بالدمام
مكتب التفتيش 

بجسر الملك فهد 
بالدمام

مستودع الهيئة 
بالدمام

أمالك الدولة

مختبر الرقابة 
الغذائية بالدمام

ادارة التفتيش بميناء 
الملك عبدالعزيز 

بالدمام
مكتب التفتيش 
بمنفذ بالخفجي

/مكتب التفتيش 
بمنفذ بسلوي

ادارة التفتيش بمنفذ البطحاء

مستأجر

الرقابــة فرع منطقة تبوك مختبــر 
ــار ــه عم ــة بحال الغذائي

مختبر الرقابة الغذائية بالحديثة

أمالك الدولة

مكتب التفتيش 
بمنفذ حاله عمار

مكتب التفتيش 
بمنفذ ضباء

مكتب التفتيش 
بمنفذ الدرة

مكتب التفتيش  
للغذاء بمنفذ الحديثة

مكتب التفتيش للدواء واالجهزة الطبية 
بمنفذ الحديثة

مستأجر

فرع منطقة مكة 
المكرمة بجدة

مختبر الرقابة 
الغذائية بجدة

مكاتب التفتيش 
بمطار الملك 

عبدالعزيز بجدة

مكاتب التفتيش 
بمطار االمير محمد 

بن عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة

مكتب التفتيش 
بصالة الحجاج بجدة

فرع منطقة المدينة 
المنورة

أمالك الدولة

ادارة التفتيــش بمينــاء 
ــالمي ــدة االس ج

مكاتب التفتيش 
بمدينة الملك عبداهلل 

برابغ

مستأجر

مختبر الرقابة فرع منطقة جازان
الغذائية بجازان

أمالك الدولة

مكتب التفتيش 
بمنفذ الوديعة

مكتب التفتيش 
بمنفذ الخضراء

مكتب التفتيش بمنفذ الطوال

)42 مقرًا(
22 مقرًا مستأجر   |  20 مقرًا أمالك دولة 

المباني
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الخطة 
االستراتيجية

ضمان سالمة سلسلة الغذاء. •

  اتخاذ القرارات بناء على المخاطر. •

 تطبيق اشتراطات صحية واضحة. •

ضمان سالمة الغذاء المستورد. •

تخفيض نسبة بقايا المبيدات. •

رفع كفاءة تقييم األدوية . •

ضمان سالمة األدوية. •

 زيادة توفر األدوية . •

 مراجعة اشتراطات مستحضرات التجميل  •

واألدوية العشبية والمكمالت الغذائية 

تتوافق مع الممارسات العالمية. 

رفع كفاءة تقييم األجهزة الطبية. •

ضمان سالمة األجهزة الطبية . •

االستخدام اآلمن لألجهزة الطبية.  •

المحاور االستراتيجية

شراكات فعالةاتخاذ القرارات بناء على المخاطر.منتجات آمنة وفعالة األداء العالي والثقافة اإليجابية.المبادرة بمشاركة  المجتمع.

األهداف االستراتيجية 

األجهزة الطبية : الـــدواء :الــغــذاء :

تعزيز الرقابة وتحسين توزيع الموارد. •

  تطوير النموذج التشغيلي للمختبرات . •

تحقيق التوازن المالي. •

تحسين بيئة العمل. •

 استراتيجية تقنية المعلومات. •

تعزيز التوعية و تعزيز التواجد الدولي. •

الممكنات:المشتركة : 
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ربط األهداف االستراتيجية برؤية المملكة 
2030م:

تحسين بيئة العمل

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ٦٢ % ٦٥ التخطيط والتميز
وضع إطار عمل إلدارة التغيير في الهيئة 

العامة للغذاء والدواء

% ٠ % ٠ الموارد البشرية/ التخطيط والتميز تطوير وتطبيق نظام إدارة األداء

%١٥ %١٥ الموارد البشرية تنفيذ استراتيجية التعلم والتطور

% ٥١ % ٨٥ الموارد البشرية
تعزيز قدرات النظام اإللكتروني للموارد 

البشرية الحالية بالهيئة العامة للغذاء والدواء

%١٨ %١٨ التخطيط والتميز وضع إطار استمرارية سير العمل

أهداف المستوى  األول

تحسين إنتاجية موظفي الحكومةتحسين أداء الجهاز  الحكومي تعزيز فاعلية الحكومة

أهداف المستوى الثالثأهداف المستوى الثاني

تحقيق التوازن المالي

ضمان سالمة سلسلة الغذاء

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ٦١ % ٦٠ الخدمات المساندة إعادة دراسة هيكل رسوم خدمات الهيئة

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ٤٤ % ٤٧ الغذاء
الخطة الوطنية السنوية المتكاملة للرصد 

والمراقبة للغذاء

% ٩٢ % ١٠٠ الغذاء نقل مسؤوليات منتجات التبغ

% ٢٠ % ٢٤ العمليات نظام تقييم منشآات الغذاء

أهداف المستوى  األول

أهداف المستوى  األول

تعزيز فاعلية الحكومة

تعزيز فاعلية الحوكمة

تحقيق توازن الميزانية العامة

حماية الموارد الحيوية للدولة

تنويع اإليرادات الحكومية  تعظيم اإليرادات 
المتحصلة من رسوم الخدمات

 ضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي

أهداف المستوى الثاني

أهداف المستوى الثاني

أهداف المستوى الثالث

أهداف المستوى الثالث
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تطبيق اشتراطات تنظيمية واضحة

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ٤٩ % ٥٠ العمليات تطوير إجراءات االستيراد

% ٤٤ % ٤٨ الغذاء
اشتراطات النظافة العامة والخاصة لمنشآت 

تصنيع الغذاء

% ٢٠ % ٢٤ العمليات تطبيق أنظمة الرقابة الرسمية

% ٥٨ % ٦١ الغذاء مركز »حالل«

% ٤٣ % ٦٤ الغذاء استراتيجية الغذاء الصحي

أهداف المستوى  األول

تنمية وتنويع االقتصاد
تنمية مساهمة القطاع الخاص في 

االقتصاد
تسهيل ممارسة األعمال )الجانب التنظيمي 

بشكل رئيسي(

أهداف المستوى الثالثأهداف المستوى الثاني

استراتيجية تقنية المعلومات

ضمان سالمة الغذاء المستورد

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ١٠٠ % ٩٧ تقنية المعلومات
إعداد خارطة طريق واستراتيجية لألعمال 

الموجهة بتكنولوجيا المعلومات

% ١٠٠ % ٩٦ تقنية المعلومات إنشاء نظام إلكتروني موحد

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ٢٨ % ٢٩ العمليات 
تقييم جدوى تخصيص مواقع نقاط التفتيش 

الحدودية وتوفير البنية التحتية الالزمة

% ٤٣ % ٣٨ العمليات تنسيق عمليات التفتيش في النقاط الحدودية

% ٣٨ % ٣٩ العمليات
إعادة تصميم نظام التخليص الجمركي 

القائم على المخاطر

أهداف المستوى  األول

أهداف المستوى  األول

تعزيز فاعلية الحكومة

تعزيز فاعلية الحكومة

تحسين أداء الجهاز الحكومي

حماية الموارد الحيوية للدولة

تطوير الحكومة اإللكترونية

ضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي

أهداف المستوى الثاني

أهداف المستوى الثاني

أهداف المستوى الثالث

أهداف المستوى الثالث
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زيادة توفر األدوية

تخفيض نسبة بقايا المبيدات

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ٣٨ % ٣٨ الدواء تطوير التجارب السريرية

% ٨٧ % ٩٤ الدواء تطوير آلية الوصول لألدوية

% ١٨ % ١٩ الدواء تطوير إطار عمل لتسعير األدوية البيطرية

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ١٠٠ % ١٠٠ الغذاء
نقل مسؤوليات الرقابة على المبيدات )ماعدا 

المبيدات الزراعية(

% ٦٤ % ٦٤ األبحاث والمختبرات  إنشاء مركز فحوصات متبقيات المبيدات

أهداف المستوى  األول

أهداف المستوى  األول

تعزيز فاعلية الحكومة

تمكين حياة عامرة وصحية
ضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي

حماية الموارد الحيوية للدولة

االرتقاء بالخدمات الصحية
حماية الموارد الحيوية للدولة

ضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية
تعزيز فاعلية الحكومة

أهداف المستوى الثاني

أهداف المستوى الثاني

أهداف المستوى الثالث

أهداف المستوى الثالث

رفع كفاءة تقييم األدوية

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ٤٤ % ٤٤ الدواء نموذج تقييم قطاع الدواء

% ٢٣ % ٢٨ الدواء
تسهيل عملية تقديم طلبات التغيير للمنتجات 

الدوائية

%١٢ % ١٣ الدواء تطوير آلية تقييم األدوية الجنيسة

% ٢٧ % ٣٩ الدواء
استكمال مشروع جودة منتجات األدوية 

الجنيسة المسوقة لالستخدام البشري

% ١٨ % ٢٢ الدواء تطوير تقييم األدوية البيطرية

% ٣٧ % ٣٧ الدواء
تسهيل عملية تقديم طلبات التقييم 

للمنتجات الدوائية

% ١٩ % ٣٠ العمليات إدارة تصنيف المنتجات المركبة

أهداف المستوى  األول

تنمية وتنويع االقتصاد
تنمية مساهمة القطاع الخاص في 

االقتصاد
تسهيل ممارسة األعمال )الجانب التنظيمي 

بشكل رئيسي(

أهداف المستوى الثالثأهداف المستوى الثاني
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مراجعة اشتراطات مستحضرات التجميل واألدوية العشبية 
والمكمالت الغذائية لتتوافق مع الممارسات العالمية

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ٠ %١١ الدواء
استراتيجية تدقيق ملفات بيانات جودة 

منتجات التجميل

% ٢٥ % ٨٣ الدواء تبسيط لوائح األدوية العشبية

%١٠٠ %١٠٠ الدواء تبسيط لوائح المكمالت الغذائية

أهداف المستوى  األول

تنمية وتنويع االقتصاد
تنمية مساهمة القطاع الخاص في 

االقتصاد
تسهيل ممارسة األعمال )الجانب التنظيمي 

بشكل رئيسي(

أهداف المستوى الثالثأهداف المستوى الثاني

االستخدام اآلمن لألجهزة الطبية

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

%٦٨ %١٠٠ األجهزة الطبية
اشتراطات االستخدام اآلمن لألجهزة الطبية 

في المستشفيات 

أهداف المستوى  األول

االرتقاء بالخدمات الصحيةتمكين حياة عامرة وصحية
تحسين القيمة المحصلة من الخدمات 

الصحية

أهداف المستوى الثالثأهداف المستوى الثاني

ضمان سالمة  األدوية

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ٢٩ % ٤٦ الدواء إنشاء المركز اإلقليمي للتيقظ الدوائي 

% ٣٠ % ٣١ الدواء
وضع إطار عمل مركز التيقظ الدوائي لألدوية 

البشرية

% ٠ % ٠ الدواء
وضع إطار عمل التيقظ الدوائي  لألدوية 

البيطرية

أهداف المستوى  األول

االرتقاء بالخدمات الصحيةتمكين حياة عامرة وصحية
تحسين القيمة المحصلة  من الخدمات 

الصحية
تعزيز الوقاية ضد المخاطر  الصحية

أهداف المستوى الثالثأهداف المستوى الثاني
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رفع كفاءة تقييم األجهزة الطبية

تعزيز التوعية

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ٣٠ % ٣٥ األجهزة الطبية تطبيق نموذج تقييم األجهزة الطبية

% ١٩ % ٢٨ األجهزة الطبية
وضع إرشادات والدراسات السريرية لألجهزة 

الطبية

% ١٤ % ٢٥ األجهزة الطبية مشروع ترميز األجهزة الطبية الموحد

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% ٢٦ %٣٥ العمليات مراكز رضا العمالء

% ٦٧ %٧٠ االتصال والتوعية برنامج التوعية التفاعلي

أهداف المستوى  األول

أهداف المستوى  األول

تنمية وتنويع االقتصاد

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية مساهمة القطاع الخاص في 
االقتصاد

االرتقاء بالخدمات الصحية

تسهيل ممارسة األعمال )الجانب التنظيمي 
بشكل رئيسي(

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

أهداف المستوى الثاني

أهداف المستوى الثاني

أهداف المستوى الثالث

أهداف المستوى الثالث

ضمان سالمة  األجهزة الطبية

نسبة اإلنجاز المخطط له نسبة اإلنجاز الفعلي القطاع اسم المشروع

% 11 % 26 األجهزة الطبية
تصميم الواجهة اإللكترونية للتبليغ عن ااّلثار 

الجانبية لألجهزة الطبية

% 11 % 17 األجهزة الطبية
دراسات متابعة ما بعد التسويق لألجهزة 

الطبية )التقييم والتحقيق(

أهداف المستوى  األول

تمكين حياة عامرة وصحية
تحسين القيمة المحصلة من الخدمات االرتقاء بالخدمات الصحية

الصحية

أهداف المستوى الثالثأهداف المستوى الثاني
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المشاريع
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مختبر الغذاء المرجعي. •

• .)WGS( فحص توالي الجينوم الكامل

تصميم وتنفيذ نموذج لالستعانة بمصادر  •

خارجية للمختبرات المتخصصة في إجراء 

الفحوصات الروتينية التابعة للهيئة.

نموذج مختبر األدوية. •

نموذج مختبر األجهزة الطبية. •

بناء القدرات وإعادة تصميم نموذج التشغيل  •

لتقييم المخاطر.

استضافة لجنة الشرق األدنى للدستور  •
الغذائي.

برنامج تطوير مفتشي الغذاء. •

تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط  •
التحكم الحرجة )HACCP( في مصانع 

الغذاء.

تنفيذ استراتيجية المنافذ لقطاعي الدواء  •
واألجهزة الطبية.

تنفيذ استراتيجية التفتيش لقطاع الدواء. •

إدارة بنوك الدم. •

استكمال مشروع تتبع واستقصاء  •
.)Track& Trace(  األدوية

تنفيذ استراتيجية التفتيش لقطاع األجهزة  •
الطبية.

•  )ISO 17٠2تنفيذ نظام إدارة الجودة )٠
عبر جميع عمليات التفتيش في األسواق 

المحلية والمنافذ الحدودية.

%18

%2٠

%39

%39

%51

%56

%1

%51

%25

%5٠

%35

%2٤

%33

%9

األبحاث والمختبرات

الغذاء

التعاون الدولي

األبحاث والمختبرات

األبحاث والمختبرات

األبحاث والمختبرات

األبحاث والمختبرات

%9

%9

%31

%1٠

%35

%32

العمليات

العمليات

العمليات

%39

%18

%39

%25

%9

%1٠٠

%16

%35

%27

%9

%1٠٠

العمليات

العمليات

العمليات

التخطيط والتميز

الدواء

تطوير النموذج التشغيلي للمختبرات

اتخاذ القرارات بناء على المخاطر

تعزيز التواجد الدولي

تعزيز الرقابة وتحسين توزيع الموارد

نسبة اإلنجاز 
الفعلي

نسبة اإلنجاز 
المخطط له



قطاع الغذاء
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في  • والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  دور  من  وانطالقــً  2٠3٠م،  المملكة  رؤية  مع  تماشــيً 

الُموصــى  واإلجراءات  السياسات  ضوء  وفي  العامة،  الصحة  وحماية  تعزيز  في  المساهمة 

بها من منظمة الصحة العالمية )WHO( الرامية إلى الحد من األمراض غير السارية، وكذلك 

في  للمشاركة  استراتيجيتها  الهيئة  وضعــت  والدهون،  والملح  السكر  استهالك  خفض 

والخاصة  الحكومية  الجهات  من  عدد  مع  بالمشاركة  ســُتنفذ  والتي  الصحي،  الغذاء  تنظيم 

تمت الموافقة على إنشاء لجنة وطنية للتغذية من قبل مجلس الوزراء.   •

تقــوم اللجنــة التأسيســية للجنــة الوطنيــة للتغذيــة علــى العمــل بتحديــد االحتياجــات  •

الماليــة والبشــرية والفنيــة.

شركاء الهيئة في 
استراتيجية الغذاء 

الصحي

الجامعات ومراكز المستهلكينالقطاع الخاص
األبحاث والجمعيات 

العلمية

العاملون الصحيون

برنامج الغذاء الصحي
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أهداف و إنجازات 
برنامج الغذاء

الصحي

الهدف:
ــن  • ــة م ــات الغذائي ــوى المنتج ــض محت تخفي

الســكر 
ــن  • ــة م ــات الغذائي ــوى المنتج ــض محت تخفي

الملــح
من  • الغذائية  المنتجات  محتوى  تخفيض 

المشبعة. الدهون 
من  • الغذائية  المنتجات  محتوى  تخفيض 

المتحولة الدهون 
مراجعـــــــة وتحــــديث ســيـاســـــة تدعيــــم  •

بالفيتامينات  الغذائيــــــة  المنتجـــــــات 
والمعادن.

اليومي للفرد من السعرات  • تحديد االحتياج 
الغذائية. والعناصر  الحرارية 

وضـع الســـــعرات الحــراريــــة في المطاعم  •
والمقاهي.

رفع مســـــتوى الوعي لـــــدى أفراد المجتمع  •

لتمكينهـــــم من اختيار الغذاء الصحي.
ومســــــــتوردي  • مصنعـــــي  تهيئــــــــــة 

محتوى  لتخفيض  الغذائية  المنتجات 
الســـــكر    من  الغذائيــــــة  منتجــــــاتهم 
المشـــــــبعة  والدهـــــــــون  والملـــــــح 

. ة ل ّو ح ت م ل ا و
الهيئـــــة  • مختبــــــرات  في  التوســــــــع 

للقيــــام  الخــــــــاصـــــة  والمختبــــــرات 
لتحقيق  المطلوبة  واالختبارات  بالفحوصات 

االستراتيجية. أهداف 
تهدف  • التي  واألبحاث  الدراسات  إجراء 

أهـــــداف  تحقيــــق  في  للمســـــاهمة 
. ة ي ج ي ت ا ر ت س ال ا

توقيــع اتفاقيــات مــع مصنعــي ومنتجــي  •
لتقليــل  الغذائيــة  المنتجــات  ومــوردي 
فــي  والدهــون  الملــح  الســكر،  محتــوى 

الغذائيــة المنتجــات 

مؤشرات األداء 
لبرنامج الغذاء 

الصحي

كمية السكر المضاف ضمن البيانات التغذوية.. 1

٢٠١٨

٢٠١٨

٢٠٢٠

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٩

٢٠٢١

٢٠٢١

٥% )بعد القيام بمسح 
على المنتجات الغذائية(

ال يوجد

٧٥% )تقديري بعد 
القيام بحملة تفتيشية(

٧٠% )حسب المرجع 
البريطاني عند تطبيق الضريبة( 

١٠% )تقديري قبل تطبيق 
الالئحة(

٥% تقديري

٩٥% )تقديري بعد القيام 
بحملة تفتيشية(

٨٥% )حسب المرجع 
البريطاني عند تطبيق 

الضريبة(

المشروبات التي ال تتجاوز كمية السكر فيها الحدود القصوى المسموح بها. في حال تطبيق . 2
مقترح الهيئة العامة للغذاء والدواء للضريبة المتدرجة على السكر المضاف

منتجات الخبز التي ال تتجاوز كمية الملح )الصوديوم( فيها الحدود . 3
القصوى المسموح بها.

المنتجات الغذائية الني ال تتجاوز كمية الملح )الصوديوم( فيها . ٤
الحدود القصوى المسموح بها.

التزام المنشآت الغذائية بعرض السعرات الحرارية.. 7

دقة حساب السعرات الحرارية للوجبات الغذائية المعروضة في . 8
المنشآت الغذائية.

المنتجات الغذائية التي ال تحتوي على زيوت مهدرجة جزئيً.. 6

المنتجات الغذائية التي ال تتجاوز كمية الدهون المتحولة فيها الحدود . 5
القصوى المسموح بها )2% للزبدة والسمنة والزيوت/ 5% للمنتجات 

الغذائية األخرى(

٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠١٨

٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠٢٠

٢٠٢١

٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢١

٢٠١٩

٢٠٢١

٢٠٢١٢٠٢١

٢٠٢٢

 اليوجد

 صفر اليوجد

٨٠% )تقديري 
بعد القيام بحملة 

تفتيشية(

١٠% )تقديري عند 
تطبيق المواصفة(

٩٠% )تقديري 
بعد القيام بحملة 

تفتيشية(

٨٠% )تقديري 
بعد القيام بحملة 

تفتيشية(

٤٠% )تقديري 
بعد القيام بحملة 

تفتيشية(

٥% )تقديري عند
 تطبيق المواصفة(

٨٠% )تقديري بعد
 القيام بحملة 

تفتيشية(

٦٠% )تقديري بعد 
القيام بحملة 

تفتيشية(

٤٠% )تقديري بعد
 القيام بحملة 

تفتيشية(

٩٩% )تقديري بعد القيام 
بحملة تفتيشية(

١٠٠% )تقديري بعد
 القيام بحملة تفتيشية(

٩٥% )تقديري بعد القيام 
بحملة تفتيشية(

٩٥% )تم قياسها بعد الحملة 
التفتيشية(

٩٥% )تقديري بعد 
القيام بحملة 

تفتيشية(

٧% )تقديري عند 
تطبيق المواصفة(

٩٥% )تقديري بعد 
القيام بحملة 

تفتيشية(

٩٠% )تقديري بعد
 القيام بحملة 

تفتيشية(
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تصنيف المخاطر المتعلقة 
)Risk Ranking( باألغذية

تــم تصنيــف المخاطــر الميكروبيــة 

ــالث  ــى ث ــا عل ــة وترتيبه والكيميائي

فئــات: عاليــة الخطــورة، متوســطة 

الخطــورة، ومنخفضــة الخطــورة 

المتاحــة  البيانــات  علــى  بنــاء 

والمنظمــات  العلميــة  والمراجــع 

الدوليــة.

إعداد ملف مخاطر 
السالمونيال 

تــم إعــداد ملــف يحتــوي المخاطــر 

والــذي  الســالمونيال  لبكتيريــا 

البيانــات  معظــم  علــى  يحتــوي 

والمعلومــات المتاحــة والمتعلقــة 

بتلــوث األغذيــة بهــذا النــوع مــن 

البكتيريــا.

إعداد ملف مخاطر الزئبق 
البيانــات  معظــم  علــى  يحتــوي 

والمعلومــات المتاحــة والمتعلقــة 

ــر. ــذا العنص ــة به ــوث األغذي بتل

 رصد سالمة منتجات الثوم 
المستوردة من جمهورية 

الصين الشعبية.

برنامج لتحديد األنواع 
المصلية الممرضة 

لبكتيريا إيكوالي 
الموجودة في اللحوم 
المحلية ومقاومتها 

للمضادات الحيوية.

برنامج لرصد سالمة 
عبوات المياه المعبئة في 

المملكة.

اإلنجازات

إعداد ملف مخاطر 
األفالتوكسينات 

البيانــات  معظــم  علــى  يحتــوي 

والمعلومــات المتاحــة والمتعلقــة 

ــر. ــذا العنص ــة به ــوث األغذي بتل

برنامج رصد السموم 
الفطرية في المكسرات.

تشكيل لجنة إدارة المخاطر 
المتعلقة بسالمة األغذية 

واألعالف
اســتراتيجية  لجنــة  تشــكيل 

عالــي  مســتوى  ذات  تنفيذيــة 

تهتــم  بالعمــل علــى إدارة مخاطر 

ــة  ــي المملك ــالف ف ــة واألع األغذي

الســعودية. العربيــة 

إعداد ملف مخاطر  للزرنيخ
البيانــات  معظــم  علــى  يحتــوي 

والمعلومــات المتاحــة والمتعلقــة 

ــر. ــذا العنص ــة به ــوث األغذي بتل

إعداد ملف مخاطر 
البروسيال

البيانــات  معظــم  علــى  يحتــوي 

والمعلومــات المتاحــة والمتعلقــة 

بتلــوث األغذيــة بهــذا النــوع مــن 

البكتيريــا.

البرنامج الوطني لرصد 
بقايا المبيدات في األغذية.

إعداد ملف مخاطر 
االكريالميد

البيانــات  معظــم  علــى  يحتــوي 

والمعلومــات المتاحــة والمتعلقــة 

ــة. ــي األغذي ــادة ف ــذه الم به

برنامج رصد األلوان 
الصناعية في حلوى 

األطفال المستوردة.

المشاركة في الشبكة 
العالمية لتحديد األنماط 

الجينية لمسببات األمراض 
PulseNet المنقولة بالغذاء

قاعــدة  عــن  عبــارة  وهــي 
الوراثيــة  للبصمــة  دوليــة  بيانــات 
المنقولــة  األمــراض  للمســببات 
مركــز  إشــراف  تحــت  بالغــذاء 
 .CDC األمريكــي  االمــراض  رصــد 
حيــث تســاهم فــي زيــادة دقــة 
المســببة  الميكروبــات  تشــخيص 

. بالغــذاء  المنقولــة  لألمــراض 

ملف مخاطر 
الكلوستريديوم في 

األعالف

تحديث نماذج وأدلة 
تسجيل المنتجات العلفية 

وأذونات االستيراد 
والتصدير.

إنشاء لجنة رصد ومراقبة 
األغذية

تنظيم مهام الرقابة على 
مواد التعبئة والتغليف
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توقيع اتفاقية مع 
وزارةالصحة في المواضيع 

الخاصة برصداألمراض 
المنقولة بالغذاء

تم االنتهاء من إعداد 4 
مواصفات لألعالف.

الترخيص المبدئي عدد 
)6مختبرات غذائية خاصة.

تم الترخيص النهائي لعدد 
)1( استشاري مستقل.

تم منح موافقة مبدئية 
لعدد )1( استشاري 

مستقل.

مطابقة نتائج تحاليل 
عدد )247( لغرض منح 

شهادات صالحية التصدير 
للمنتجات الغذائية.

إعداد دليل شروط 
ومتطلبات منح الموافقة 

المباشرة لإلعالنات 
التجارية للمنتجات الغذائية. 

بداية إصدار ترخيص 
الدعاية واإلعالن للمبيدات 

المسجلة بالهيئة

تم دراسة ومراجعة 395 
طلب تسجيل منتج علفي

الترخيص المبدئي لعدد 
)4(  و الترخيص النهائي 

لعدد )7(  مكاتب خدمات 
استشارية غذائية.

االخطار عن مشروع البن 
سريع الذوبان )TBT( و 

.)SPS(

إنشاء الموقع اإللكتروني 
لحساب السعرات الحرارية 

)تطبيق سعرات(.

 Risk( إعداد ملف المخاطر
Profile(لعدد من المبيدات

أخطار سكرتارية منظمة 
التجارة العالمية عن عدد 

)2( الئحة فنية غذائية 
.)SPS( و )TBT( بصورة

إصدار ترخيص الدعاية 
واإلعالن للمبيدات 
المسجلة بالهيئة.

إعداد الالئحة الفنية 
لمتبقيات المبيدات 

في األغذية والمنتجات 
الزراعية والحدود القصوى 

المسموح بها.

تم إعداد )121( رأي علمي 
بهدف دعم اتخاذ القرارات 

المناسبة تجاه القضايا 
ذات العالقة بسالمة الغذاء 
وحماية صحة المستهلك .

المشاركة في مهرجان 
الملك عبد العزيز لإلبل.
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متابعــة اعمــال أمانــة لجنــة الحــالل واللجنــة  •

الخليجيــة للمواصفــات الغذائيــة .

دراسة النظام األساسي لهيئة التقييس. •

ــة  • ــة الخليجي ــة الفني ــاع اللجن ــات اجتم توصي

لمواصفــات المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة 

الســفارة  مالحظــة  بخصــوص   26 رقــم 

محتــوى  حــول   « بالريــاض  االميركيــة 

فيتاميــن )A( و )D( واختــالف الكميــة فــي 

رقــم  الخليجيــة  القياســية  المواصفــة 

ــات  ــة ب« الفيتامين )GSO 2539:2٠17( الخاص

فــي  باســتخدامها  المســموح  والمعــادن 

الفنيــة  اللوائــح  عــن  الغذائيــة  المــواد 

الخليجيــة  الفنيــة  الالئحــة   ( المعتمــدة 

الالئحــة  و  المنكــه«  »الحليــب    785   GSO

»الحليــب    98٤  GSO الخليجيــة  الفنيــة 

 GSO المبســتر« و الالئحــة الفنيــة الخليجيــة

المعقــم(. »الحليــب    985

ــة  • ــة الخاص ــة الخليجي ــة الفني ــث الالئح تحدي

فــي  باســتخدامها  المســموح  بالمحليــات 

المــواد الغذائيــة المــدرج فــي خطــة المملكة 

العربيــة الســعودية لعــام 2٠19 وإدخــال بعض 

البطاقــات  بنــد  علــى  المهمــة  التعديــالت 

ــات. ــن المنتج ــة م ــذه النوعي ــة  به الخاص

•  TBT ــال الـــ ــة اتص ــب نقط ــى طل ــة عل اإلجاب

نســخة  طلــب  بخصــوص  األوربــي  لالتحــاد 

التحضيــر. ســريعة  القهــوة  لالئحــة  إنجليزيــة 

دراســة إفــادة  الليــذر هيــد البريطانيــة بشــأن  •

طريقــة تقديــر الســكر المضــاف فــي االغذية 

الخاصــة  للمختبــرات  الموضــوع  وإحالــة 

بالطريقــة  رأيهــم  ألخــذ  الهيئــة  ومختبــر 

ــاون  ــر. بالتع ــات المختب ــب إمكاني ــي تناس الت

بيــن مختبــرات الهيئــة والمختبــرات الخاصــة 

لتحديــد الطــرق المناســبة للتحليــل.

محاضرات علمية:

دور التشريعات الوطنية في المنتجات الغذائية   ومنتجات النحل - مدينة الباحة. •

 دور التشريعات الوطنية للمنتجات الغذائية وسالمة المواد الغذائية - مدينة الخبر. •

ــر  • ــق معايي ــمكية وتطبي ــات الس ــتيراد المنتج ــة الس ــح الفني ــات واللوائ ــر والمواصف ــاد المعايي اعتم

ــاض. ــة الري ــة - مدين ــاه والزراع ــة والمي ــر وزارة البيئ ــة بمق ــة النباتي ــة والصح ــر الصحي التدابي

مشاريع 
المواصفات 

الخليجية

محاضرات علمية

مشاريع 
المواصفات 

الدولية

اإلقليمــي  • االجتمــاع   - الغذائيــة  البطاقــة  تشــريعات  مســتجدات 

اللبنانّيــة. الجمهورّيــة  العالميــة،  الصحــة  لمنظمــة 

الغــذاء  • الغذائيــة فــي ســالمة  للمنتجــات  الوطنيــة  التشــريعات  دور 

-جمعيــة أرطــات للدواجــن بالتعــاون مــع وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة 

ــاض. بالري

إلقــاء ورقــة علميــة عــن االدعــاءات الصحيــة والتغذويــة علــى بطاقــات  •

العامــة  للهيئــة  الثانــي  الســنوي  المؤتمــر  الغذائيــة فــي  المنتجــات 

ــدواء. ــذاء وال للغ

الســعرات  • الئحــة  متطلبــات  )أهــم  بعنــوان  بمحاضــرة  المشــاركة 

عدد حوادث 
التسمم الغذائي 

والمصابين في 
مناطق المملكة 

لعام 2018م. 

للهيئــة. الســنوي  المؤتمــر  فــي  التفاعليــة  المنصــة  فــي  الحراريــة( 

ــي  • ــتخدامها ف ــموح باس ــوان المس ــر األل ــول تأثي ــل ح ــة عم ــة ورش إقام

ــاه ــتت االنتب ــة وتش ــرط الحرك ــراب ف ــى اضط ــة عل األغذي

تنظيــم ورشــة عمــل لمكاتــب الخدمــات االستشــارية لشــرح الئحــة  •

الســعرات  لحســاب  المعتمــدة  الهيئــة  وآليــات  الحراريــة  الســعرات 

ــل  ــعودي المؤه ــكادر الس ــتقطاب ال ــى اس ــجيعهم عل ــة وتش الحراري

ضمــن برنامــج الغــذاء الصحــي.

محاضــرة اســتراتيجية الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء فــي تعزيــز الغذاء  •

الصحــي فــي المؤتمــر الثانــي للهيئة.

عدد الحوادثعدد المصابين

٠٠

عدد الحوادثعدد المصابين

١٨٢

عدد الحوادثعدد المصابين

١٨٢

عدد الحوادثعدد المصابين

١٠٧١٢

عدد الحوادثعدد المصابين

٢٢١
عدد الحوادثعدد المصابين

٢٩٣

عدد الحوادثعدد المصابين

٢٤٤

عدد الحوادثعدد المصابين

٤١٨

عدد الحوادثعدد المصابين

٣٣٤

عدد الحوادثعدد المصابين

٠٠

عدد الحوادثعدد المصابين

٢٧٦

عدد الحوادثعدد المصابين

٢٥٤

المجموع:

 96 : عدد الحوادث 
748 : عدد المصابين 
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مركــز حــالل هــو إحــدى مبــادرات الهيئــة لبرنامــج التحــول الوطنــي 2٠2٠  وذلــك بإنشــاء مركــز  •

متخصــص للحــالل فــي الهيئــة ُيعنــى بمنــح شــهادات الحــالل لجميــع المنشــآت التــي تصنــع 

ــز  ــح المرك ــث يصب ــز، بحي ــتراطات المرك ــآت الش ــة المنش ــن مطابق ــد م ــد التأك ــالل بع ــات ح منتج

مركــز ثقــة للمســتهلك المحلــي لضمــان أن األغذيــة المســتوردة مــن الخــارج تــم تجهيزهــا 

الطريقــة اإلســالمية. ومعاملتهــا حســب 

أهداف المركز:

ــريعة  • ــه الش ــت علي ــا نص ــب م ــت حس ــة ُذبح ــتوردة والمحلي ــن المس ــوم والدواج ــأن اللح ــد ب التأك

ــالمية. اإلس

ضمــان تصنيــع األغذيــة ومســتحضرات التجميــل واألجهــزة الطبيــة  •

الشــريعة  يخالــف  مســتحضر  أي  مــن  خلوهــا  تضمــن  بطريقــة 

ــق  ــي تحقي ــهم ف ــال يس ــي فع ــاز رقاب ــاء جه ــالل بن ــن خ ــالمية م اإلس

2٠3٠م. المملكــة  رؤيــة  ضمــن  الوطنــي  التحــول  أهــداف 

ــث  • ــالل، بحي ــات الح ــة والمنتج ــً لألغذي ــً رئيس ــز مرجع ــون المرك  أن يك

نقلــه  ويحــدث  اإلســالمي  العالــم  فــي  المملكــة  مكانــة  يعكــس 

نوعيــة فــي أعمــال الجهــات المانحــة لشــهادات الحــالل حــول العالــم.

الدورات التدريبية:

طبقــً  • الغــذاء  ســالمة  إدارة  نظــام  مدققــي  كبيــر   / مدقــق  دورة 

.ISO22٠٠٠ الدوليــة  القياســية  المواصفــة  لمتطلبــات 

الخليجيــة  • القياســية  للموصفــات  وفقــً  الحــالل  مدققــون  تأهيــل 

بالحــالل. الخاصــة 

دورة تأهيليــة عــن آليــات أعمــال المركــز المختلفــة والتدريــب علــى  •

بالمركــز. الخاصــة  النمــاذج  اســتخدام 

سيريالنكااألوروغوايالصيننيوزيالنداإسبانياالبرازيل

االماراتاسترالياإيطاليا

مركز حالل

مشاركات المركز اإلقليمية والدولية: •

المؤتمر الدولي للجهات المانحة لشهادات الحالل – ماليزيا. •

المؤتمــر العربــي الثالــث للغــذاء والــدواء واألجهــزة الطبيــة – شــرم  •

الشــيخ.

مؤتمر هيئة الغذاء والدواء – الرياض. •

مشاركة المركز في اللجان اإلقليمية والدولية:

يشارك بعض موظفين المركز كأعضاء في عدد من اللجان منها:

• . smiic لجنة المواصفات والقياس لدول اإلسالمية

اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات منتجات الحالل. •

الطلبات المقدمة للمركز للحصول على شهادات الحالل: 

حســب التوجيــه الكريــم رقــم )51691( بتاريــخ 1٤38/11/9هـ، تولت الهيئة مســؤوليات فحــص منتجات  •

ــن  ــة م ــدف الهيئ ــا. وته ــا واعتماده ــه واصداره ــه ومنتجات ــية ل ــات القياس ــداد المواصف ــغ وإع التب

خــالل مســؤولياتها فــي منتجــات التبــغ، إلــى مكافحــة انتشــار اســتهالك هــذه المنتجــات الضــارة 

بالصحــة وتحقيــق رؤيتهــا فــي تعزيــز وحمايــة الصحــة العامــة.

منع التغ غير المدخن . 1

حدثــت  الهيئــة المواصفــات وإجــراءات الفســح لتأكيــد منــع تــداول وبيــع منتجــات التبــغ غيــر  •

المدخــن المحظــورة باألمــر الســامي الكريــم رقــم )٤8369( بتاريــخ 1٤32/1٠/26هـــ.

تسجيل مستوردي منتجات التبغ. 2

إلــزام جميــع مســتوردي منتجــات التبــغ بتســجيل بياناتهــم ورقيــا فــي  •

ــن  ــارك لتضمي ــة للجم ــة العام ــع الهيئ ــاون م ــك التع ــع ذل ــة. وتب الهيئ

ــب  ــده كمتطل ــح وقي ــة فس ــي لمنص ــام االلكترون ــي النظ ــجيل ف التس

الزامــي إلنشــاء بيــان االســتيراد الجمركــي.

المختبرات الخاصة لتحليل منتجات التبغ. 3

اعتمــاد اشــتراطات ترخيــص المختبــرات الخاصــة لفحــص منتجــات  •

التبــغ واإلعــالن عــن ذلــك. 

التغليف العادي لمنتجات التبغ . 4

ــد  • ــً بتحدي ــدرت تعميم ــادي وأص ــف الع ــة التغلي ــة الئح ــدت الهيئ اعتم

ــة. ــق الالئح ــت لتطبي وق

ضبط منتجات التبغ المخالفة . 5

رصــدت الهيئــة ٤7 طنــً مــن منتجــات معســل رائحــة الفواكــه مخالفــة  •

تحريــز  وتــم  المحليــة،  األســواق  مــن  الجليســرين(  نســبة  )تجــاوز 

منتجات التبغ

المنتجــات التخــاذ اإلجــراءات النظاميــة فــي حقهــا. وكذلــك قامــت 

الهيئــة بتحيــل الســجائر وبنــاء علــى نتائــج تحاليــل العينــات المســتوردة 

ــلت  ــي ُأرس ــجائر والت ــة س ــة 21٤ عين ــى نتيج ــول عل ــم الحص ــة ت للمملك

ــغ. ــات التب ــتوردي منتج ــن مس م

ضوابط فحص منتجات التبغ. 6

حدثــت الهيئــة الضوابــط المتبعــة لفحــص منتجــات التبــغ المســتوردة  •

بهــدف مكافحــة اســتيراد المنتجــات المخالفــة.

مواصفات منتجات التبغ وطريق التحليل. 7

مراجعة 3 مواصفات حسب الخطة الخليجية 2٠18م. •

سياسة التعامل مع شركات منتجات التبغ. 8

وضع قوانين صارمة في التعامل مع شركات التبغ. •
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بروتوكول االتجار غير المشروع لمنتجات التبغ. 9

الصحــة  • منظمــة  اجتمــاع  فــي  المشــارك  الوفــد  الهيئــة  ترأســت 

العالميــة لتطبيــق البروتوكــول األول لالتفاقيــة االطاريــة لمكافحــة 

التبــغ. منتجــات 

التعاون في مشروع طابع التتبع الضريبي. 10

شــاركت الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء الهيئــة العامة للــزكاة والدخل  •

ــا  ــي بم ــع الضريب ــع التتب ــروع طاب ــى مش ــة عل ــات الفني ــداء المرئي ــي إب ف

يتناســب مــع التغليــف العــادي لمنتجــات التبــغ.

الربط اإللكتروني لمنصة فسح. 11

العامــة  • الهيئــة  مــع  االلكترونــي  الفســح  المشــروع  بتطبيــق  البــدء 

للجمــارك.

• 

المشاركة في اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات . 12
منتجات التبغ

تشــارك الهيئــة فــي وضــع ومراجعــة المواصفــات واللوائــح الفنيــة  •

ــس  ــة التقيي ــي هيئ ــاء ف ــدول األعض ــع ال ــغ م ــات التب ــة لمنتج الخليجي

لــدول مجلــس الخليــج العربيــة.

مكافحة التدخين في المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة. 13

بــدأت الهيئــة فــي تطبيــق ضوابــط مكافحــة التدخيــن فــي المنشــآت  •

والمصانــع والمســتودعات التــي تخضــع إلشــرافها، كمــا تــم االنضمــام 

للتطبيــق االلكترونــي للجنــة الوطنيــة لمكافحــة التبــغ الخــاص بضبــط 

مخالفــات نظــام مكافحــة التدخيــن.



قطاع الدواء
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التحذيرات الصادرة من 
الجهات الرقابية الدولية 

للمنتجات 
التحذيــرات  ورصــد  متابعــة 

الرقابيــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

الدوليــة )بلــغ عددهــا 1٤3( واتخــاذ 

اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة لمنــع 

تداولهــا فــي األســواق المحليــة.

البكتيريــا.

مراجعة خطط تقليل 
المخاطر

خطــط  ملــف   ٤37 مراجعــة 

للمســتحضرات  المخاطــر  إدارة 

)RMP( الصيدالنيــة 

الممارسين الصحيين 
المستفيدين من خطط 

تقليل المخاطر
إيصــال األنشــطة المعتمــدة لعدد 

13882 مــن الممارســين الصحييــن .

استالم والتعامل مع 
التقارير 

اســتالم ٤٤86٤ بــالغ عــرض جانبــي 

معهــا  التعامــل  وتــم  دوائــي 

المعتمــدة.  لإلجــراءات  وفقــً 

عدد بالغات الجودة 
المستلمة

اســتالم 1٠8 تقريــر متعلقــة بجــودة 

الــالزم  وإكمــال  المســتحضرات 

نحوهــا.

اإلنجازات

أنشطة خطط تقليل 
المخاطر

نشــاط   117 واعتمــاد  مراجعــة 

لبعــض  إضافيــة  مخاطــر  تقليــل 

الصيدالنيــة المســتحضرات 

معامالت نظام سدر
تســجيل  معاملــة   1٤6٠ اســتقبال 

عــن طريــق ســدر .

)Variations( طلبات التغيير
معلومــات  ملــف   351 دراســة 

مســتحضر

تأسيس مركز تسجيل 
األدوية البيطرية لدول 

مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية.

تطبيق ملف معلومات 
المنتج )PIF(لمنتجات 

التجميل.

تقييم إضافة االدعاءات 
الطبية الجديدة

دراســة وتقييــم 28 طلــب جديــد 

المســتحضرات  مــن  لعــدد 

فــي  والمســوقة  المســجلة 

المملكــة ويشــمل ذلــك تقييــم 

االدعــاء  ومأمونيــة  فعاليــة 

م  لمقــد ا

تقييم ملفات معلومات 
المستحضرات الجنيسة 

SPC/( المقدمة للتسجيل
)PILs

 تمــت دراســة وتقييــم 319 ملــف 

SPC/( المســتحضر  لمعلومــات 

.)Arabic and English PILs

مستحضرات لجنة األدوية 
التابعة للمكتب التنفيذي 

لدول مجلس التعاون 
الخليجي

دراسة 331 مستحضرًا.

حصر المستحضرات 
البيطرية المنقولة من 
وزارة الزراعة والمعلقة 

بانتظار زيارة المصانع 
وتسجيلها.

المدونة السعودية 
ألخالقيات ممارسة 

تسويق المستحضرات 
الصيدالنية.

تطوير آلية تحليل منتجات 
التجميل.

تقييم الفعالية 
والمأمونية لعدد 

166 مستحضر جديد 
)مستحضرات كيميائية 

وحيوية ومشعة(
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إنشاء النسخة السعودية 
Orange Book من دليل الـ

موقع/دليــل  إنشــاء  مشــروع 

بيانــات  علــى  يحتــوي  إلكترونــي 

الهيئــة  فــي  المســجلة  األدويــة 

للغــذاء والــدواء و ترميــز  العامــة 

ــات  ــج دراس ــى نتائ ــاء عل كل دواء بن

الحيــوي. التكافــؤ 

إعداد األدلة الفنية 
والمواصفات

مواصفــة  مســودة  إعــداد 

»مســتحضرات التجميــل - مزيــل 

األظافــر«  طــالء 

إعــداد مســودة تحديــث مواصفــة 

-طــالء  التجميــل  »مســتحضرات 

ــر« األظاف

إعــداد مســودة تحديــث مواصفــة 

»مســتحضرات التجميــل -كريــم 

الشــعر«.

خلط وتعبئة العطور 
والزيوت العطرية

لممارســات  شــاملة  مراجعــة 

المحــالت  فــي  العطــور  خلــط 

ورفــع  لتنظيمهــا  التجاريــة 

مأمونيتهــا. مســتوى 

الكشف المبكر عن األعراض 
الجانبية لألدوية المبتكرة 

والمسجلة حديثًا
ــارات  ــة اإلش ــروع دراس ــق مش تطبي

المبتكــرة  باألدويــة  الخاصــة 

والمســجلة حديثــا فــي المملكــة.

تحديث دليل متطلبات 
الفسح والتصدير

تم تحديث الدليل مرتين.

تحديث قوالب التقييم 
اإلكلينيكي

مســتوى  مبــادئ  علــى  بنــاًء 

هــذه  تكــون  وأن  الخطــورة 

ــات  القوالــب مربوطــة بقاعــدة بيان

ممــا يســمح بالوصــول لمحتويــات 

التقاريــر.

الدراسة االستباقية 
لسالمة المستحضرات 

المسجلة
األدويــة  بجميــع  قائمــة  إنشــاء 

ويتــم  بالمملكــة  المســجلة 

التصنيــف  بحســب  ترتيبهــا 

خطورتهــا  بحســب  العالجــي 

العامــة. الصحــة  علــى  وتأثيرهــا 

تحديث قائمة األدوية 
األساسية لعام 2018م

مسودة آلية دليل الغازات 
الطبية

الموقــع  فــي  المســودة  نشــر 

ت حظــا للمال

أسس التصنيع الجيد لبنوك 
الدم

نشر نهائي.

دليل التكامل لنظام التتبع 
اإللكتروني.

الموقــع  فــي  المســودة  نشــر 

. ت حظــا للمال

الدليل اإلرشادي لمتطلبات 
تسجيل المستحضرات 

البيطرية
نشر نهائي.

متابعة منتجات التجميل 
بعد التسويق

ــي  ــج تجميل ــة منت ــحب 3٤3 عين س

ــاف. ــدد 8 أصن لع

مراجعة وتقييم
 984 اسمًا تجاري

1072 غالف خارجي/داخلي.

تم استقبال 
89  تقرير أخطاء 

دوائية 

تم استقبال 
1656 استجابة على 

الشركات 
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تقييم األدوية:

الدراسات السريرية: 

األدوية البشريةاألدوية العشبية والصحيةاألدوية البيولوجية األدوية البيطرية

9٠٠

8٠٠

7٠٠

6٠٠

5٠٠

٤٠٠

3٠٠

2٠٠

1٠٠

٠

398

36
27

11

869

592

7٠2

٤٠5

123

21٠

13٠

381

138

67 88

138 138126
156 158

19 1٤

استكمال تعديل

جديد

استكمال

تجديد

تعديل جديد

إحصائيات

٠

2٠

٤٠

6٠

8٠

1٠٠

عدد الدراسات السريرية 
)مراحل أولية(

عدد الدراسات السريرية 
)مرحلة رابعة(

عدد طلبات استيراد 
منتجات بحثية

 عدد طلبات التعديل على 
دراسة سريرية

تقارير سالمة وأعراض 
جانبية لألدوية البحثية

عدد الطلبات المقدمة 
لالستخدام الرحيم

106

84

64

إحصائيات نشرة قطاع الدواء اإللكترونية )SDU(:المركز الوطني لمعلومات األدوية والسموم:

عدد البالغات واالستفسارات 
الواردة من خالل مركز االتصال 

الموحد )19999(
األدوية المسجلة

دراسة طلبات إلغاء تسجيل 
األدوية

إجراءات تقليل المخاطر الدوائية 
المعتمدة من المركز الوطني 

للتيقظ والسالمة الدوائية

دراسة طلبات أولوية 
التسجيل

تحديثات السالمة الدوائية الصادرة 
من المركز الوطني للتيقظ 

والسالمة الدوائية

دراسة طلبات تحديد طريقة الصرف 
األدلة واللوائحوالوصف لألدوية تحت التسجيل

االدعاءات و السحب

رسائل التواصل مع الممارسين 
الصحيين

5090521

15714

5316

53133

37

26
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إحصائيات

تسعير ٨٥٤ مستحضر. •

عدد االستفسارات والبالغات الواردة ٣٦٦٩. •

مناقشة ٣١٤ اعتراض. •

إصدار ٦٠٢ شهادة أسعار. •

إصدار ٢٩ قائمة  بأسعار منتجات الشركة. •

إصدار ٧٣٨ شهادة تسجيل وتجديد تسجيل المستحضرات البشرية. •

إصدار ٢٣٤١ شهادة منتج صيدالني )CPP( للمستحضرات البشرية. •

دراسة ٢٤٩٧ طلب تغيير. •

الرد على ٤٧١٧ استفسار. •

استالم وإرسال ٢٠٨٩ طلب للتجديد للمستحضرات البشرية )RENEWAL( للدراسة.

إصدار الموافقة على التجديد ٧١٣ مستحضر •

إصدار ٥١٤ موافقة على تسجيل مستحضر بشري. •

إصدار موافقة على تعديل سعر ٢٨٦ مستحضر بشري. •

إصدار عدم موافقة على تعديل سعر ٢٩٠ مستحضر بشري. •

إصدار ٥١٨ خطاب إذن استيراد. •

تم إصدار ١٧٩ موافقة على تسجيل مستحضر عشبي/صحي. •

تم إكمال ١٣ طلب تسجيل شركة مستحضرات عشبية/صحية. •

تمت دراسة وتصنيف ٢٠٥٨ طلب تصنيف. •

تمت معالجة وتدقيق ٢٢٧٠ طلب تصنيف. •

تم استقبال ٩٢٩ ملفات ادراج مستحضرات عشبية/صحية. •

تم إصدار )١٦٥( خطاب إذن استيراد للمستحضرات العشبية/الصحية المسجلة. •

• .Inquiries  تم إرسال عدد )١٠١( متطلبات التجديد للمستحضرات العشبية/الصحية للشركات

• .SDR تم استقبال )٤٢٢( رد من الشركات على المالحظات المرسلة عن طريق نظام

تم إصدار )٣٦( خطابات نقل قيد وكالة لمستحضر عشبي/صحي. •

تم إكمال )١٦١( طلب تغيير مستحضر عشبي/صحي. •

تمت الموافقة على إدراج )٤٠٢( مستحضر عشبي/صحي. •

باللجنــة  • بيطــري  مســتحضر   )٧٦( تســجيل  علــى  الموافقــة  تمــت 

األساســية.

تم رفض )٢٢( مستحضر بيطري. •

تم إعادة دراسة )٤( مستحضر بيطري. •

تم الموافقة على تسجيل )٢٥( مصنع بيطري. •

تم رفض عدد ) ٤ ( مصنع بيطري •

تم إصدار )١٣٧( شهادة تسجيل مستحضر بيطري . •

للمســتحضرات  •  )CPP( صيدالنــي  منتــج  شــهادة   )١٧٨( إصــدار  تــم 

البيطريــة.

المستحضرات الخاضعة للرقابة  

إصدار ٥٩ رخصة استيراد سالئف كيميائية. •

إصدار ١٣٨ رخصة فسح سالئف كيميائية. •

إصدار ١٠٦٠ رخصة استيراد مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. •

إصدار ٧١٩ رخصة فسح مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. •

إصدار ٤١ رخصة استيراد أدوية خاضعة للرقابة. •

إصدار ٤٥ رخصة فسح أدوية خاضعة للرقابة. •

لمراقبــة  • الدوليــة  للهيئــة  والســنوية  ســنوية  الربــع  للتقاريــر  إعــداد 

المخــدرة. باألدويــة  الخاصــة  المخــدرات 

لمراقبــة  • الدوليــة  للهيئــة  والســنوية  ســنوية  الربــع  تقاريــر  إعــداد 

العقليــة. بالمؤثــرات  الخاصــة  المخــدرات 

تعبئــة اســتبيانات للهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات الخاصــة باألدويــة  •

المخــدرة والمؤثــرات العقليــة والســالئف الكيميائيــة.

باألدويــة  • المتعلقــة  والمحليــة  الدوليــة  االستفســارات  علــى  الــرد 

العقليــة. والمؤثــرات  المخــدرة 

متابعــة المــدورات للمؤسســات العالجيــة والجهــات التــي تتعامــل مــع  •

األدويــة المخــدرة والمؤثــرات العقليــة.

العقليــة  • والمؤثــرات  المخــدرة  لألدويــة  إتــالف  محضــر   ٨٥ إصــدار  

إلتالفهــا. لجنــة  لتشــكيل  المعنيــة  اإلدارات  مــع  والتنســيق  ومتابعتهــا 

والتســليم  • واالســتالم  العهــدة  نقــل  عمليــة   ٣١٧٣ علــى  اإلشــراف 

العقليــة. والمؤثــرات  المخــدرة  للمــواد 

بالغات الجودة:

بلغ عدد البالغات المستلمة )٦٥٠( بالغ. •

بلــغ عــدد البالغــات واالستفســارات المقدمــة مــن قبــل المواطنيــن  •

)٤٤٩( بــالغ فيمــا عــدد )2٠1( بــالغ جــودة قدمت مــن قبل المستشــفيات 

والمؤسســات الصحيــة األخــرى وشــركات األدويــة.

التعامــل مــع جميــع البالغــات وتــم إقفــال عــدد )٦٠٢( بــالغ مــن أصــل  •

)٦٥٠( بــالغ وجــاري العمــل علــى البالغــات المتبقيــة وُتقفــل  نهائيــً.

النشرات الدورية: •

•  Saudi Drug( الدوائيــة  للتحديثــات  الصحييــن  الممارســين  نشــرة 

)Update

نشــرة دوريــة شــهرية باللغــة اإلنجليزيــة تختــص بمســتجدات تســجيل  •

الســالمة  وتحديثــات  الملغــاة(  األدويــة  الجديــدة،  )األدويــة  األدويــة 

الدوائيــة واألدلــة المنظمــة للســوق وكذلــك بقــرارات القطــاع حــول 

ــة. األدوي

• 



قطاع األجهزة 
الطبية
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تغطية احتياج قطاع 
األجهزة والمنتجات الطبية 

من االختبارات الالزمة
المختبــرة  العينــات  عــدد    ١٢٥١

المختبــر  داخــل 

٢١٥١  عدد االختبارات

١٣٥  عــدد العينــات المرســلة خــارج 

لمختير ا

٦٨ عدد العينات غير المطابقة

الدراسات السريرية على األجهزة الطبية
 موافقــة علــى ٥  دراســات ســريرية علــى األجهــزة الطبيــة مــن 

أصــل ٧ طلبــات 

مشاريع المواصفات الدولية
ضمــن  دوليــة  تصويتــات  والمشــاركة  التصويــت  تــم    ٣٣٩

.IEC وISO أعمــال اللجــان الدوليــة للمواصفات فــي منظمتــي

األدلة اإلرشادية
٨  أدلة  إرشادي جديد وتحديث

٢٠  الئحة وقاعدة إجرائية ودليل إرشادي

مشاريع المواصفات الوطنية
٧٠  اعتماد مشاريع مواصفة قياسية سعودية 

٢١  سحب مواصفة قياسية سعودية

إصدار رخص إذن استيراد
١٠٢٢٠  مراجعة ودراسة طلب إذن استيراد

٨٤٢٦  إصدار رخصة إذن استيراد

٦٣٧٥٢  رخص إذن استيراد من خالل النظام اإللكتروني

٤٣ رخص إذن استيراد ورقيً

تقييم الطلبات بشكل مستقل
١٠٩٤   تقييــم  طلبــات مــن قبــل موظفي إدارة اإلذن بالتســويق  

دون االســتعانة بمكاتــب التحقــق مــن المطابقة

التقييم العلمي
٩٩  طلبات التقييم العلمي

١١ أجهزة  طبية مرفوضة بعد 

مراجعة األدلة العلمية المقدمة

٥ طلبات التعديل على  االدعاءات 

الطبية  ألجهزة طبية بعد 

مراجعة األدلة العلمية

١٨   دراسة أجهزة طبية من قبل 

اللجنة االستشارية العلمية

٢٠   إحاالت طلبات تقييم األجهزة 

والتقنيات  الحديثة من قبل خبير 

خارجي

اإلنجازات

طلبات اإلذن بالتسوق لألجهزة والمنتجات 
الطبية

بأجهــزة  متعلقــة  مســتندات  وتقييــم  مراجعــة    ٤٨٠٢٦

ومنتجــات طبيــة وكواشــف مخبريــة وحصولهــا شــهادة اإلذن 

بالتســويق

إحصائية المنشآت المحولة  لإلنفاذ
٢٦٦  عدد المنشآت المحولة لإلنفاذ

١٣٩   عدد المنشآت التي تم تعليق ترخيصها

١٢٧   عدد المنشآت التي تم إغالق ملفها

١١٥    عدد المنشآت التي تم رفع التعليق عن ترخيصها

رئاسة المجموعات العلمية والفنية بمجموعة 
دول التجانس األسيوي

ــا:  ــن دول أهمه ــون م ــيوي تتك ــس اآلس ــة دول التجان مجموع

المملكــة العربيــة الســعودية، الصيــن، الهنــد، كوريــا الجنوبيــة، 

وتتكــون  أفريقيــا  جنــوب  كازخســتان،  ماليزيــا،  إندونيســيا، 

المجموعــات العلميــة والفنيــة مــن تســعة فرق عمــل مختلفة 

مــن الــدول األعضــاء والمصانــع الدوليــة ألعــداد التشــريعات 

ــة. ــات الطبي ــزة والمنتج ــع األجه ــة بتصني ــات الخاص والتنظيم

تحقيق المستهدف من مشروع زيادة بالغات 
األجهزة والمنتجات الطبية

١٨٠٣  نشر أدلة إرشادية جديدة 

مهارات تدقيقية لمعايير االستخدام اآلمن 
للمنتجات الطبية اإلشعاعية بالمنشآت الطبية

ــر  ــق معايي ــن تطبي ــد م ــة للتأك ــة وتقييمي ــارات تدقيقي ١٦٧١ زي

العامــة،  األشــعة  ألقســام  اإلشــعاعية  والحمايــة  الســالمة 

األســنان،  ومراكــز  اإلشــعاعي،  والعــالج  النــووي،  والطــب 

وعيــادات الليــزر فــي  جميــع مناطــق المملكــة.

إعداد متطلبات دليل نظام توكيد الجودة الخاص 
بأجهزة أشعة تصوير الثدي

إعــداد ونشــر متطلبــات دليــل نظــام توكيــد الجــودة الخــاص 

ــر الثــدي بأجهــزة أشــعة تصوي



7٠71
التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - ٢٠١٨مالتقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - ٢٠١٨م

 DRL برنامج الجرعة اإلشعاعية الوطني
الخاصــة  اإلشــعاعية  للجرعــة  الوطنــي  الســجل  إنشــاء 

إلــى  بالمملكــة يهــدف  المنشــآت الصحيــة  بالمرضــى فــي 

مراقبــة الجرعــات اإلشــعاعية التــي يتعــرض لهــا المرضــى أثنــاء 

إجــراء التصويــر فــي أقســام األشــعة التشــخيصية والتأكــد 

ــض  ــدف لخف ــي ته ــات الت ــريعات والمتطلب ــق التش ــن تطبي م

ــاظ  ــع الحف ــخيص م ــي التش ــتخدمة ف ــعة المس ــة األش كمي

علــى جــودة الصــورة

شهادة ممارسة لمقدمي خدمات القياس 
والمعايرة اإلشعاعية

ــك  ــة بذل ــة الخاص ــات والالئح ــداد المتطلب ــن إع ــاء م ــم االنته ت

ــرها ــا ونش ــم اعتماده وت

تسجيل المواد المشعة الطبية
  ١٥٧  طلــب اســتيراد وتصديــر وارد مــن األمــن العــام لتســجيل 

مــواد مشــعة لالســتخدام الطبــي

اشتراطات مقدمي الخدمات اإلشعاعية
ترخيص ٣ شركات لتقديم خدمات الحماية من اإلشعاع

التحكم باألجهزة اإللكترونية المصدرة لإلشعاع 
غير الطبية والتي تؤثر على صحة االنسان

تــم التواصــل مــع الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييس 

والجــودة واالتفــاق علــى توقيــع االتفاقيــة بالشــكل النهائي.

شهادة الممارسة اإلشعاعية
تــم االنتهــاء مــن إعــداد المتطلبــات وتقييــم أقســام األشــعة 

للمنشــآت الصحيــة وحســب الخطــة االســتراتيجية للهيئــة تــم 

تفويــض صالحيــة إصــدار الشــهادات لــوزارة الصحــة للمنشــآت 

الصحيــة التابعــة لهــا

تدريب على أجهزة فحص  األمتعة باألشعة 
السينية

٧ دورات تدريبــة لمنســوبي أمــن المطــارات علــى  التعامــل 

الســينية، شــملت  باألشــعة  األمتعــة  اآلمــن ألجهــز فحــص 

المــدن التاليــة: الريــاض، والدمــام،  والمدينــة، المنــورة، وتبــوك.

ترخيص الجهات التي تقدم خدمات توكيد 
الجودة  اإلشعاعية

١٠٩٤   تقييــم  طلبــات مــن قبــل موظفي إدارة اإلذن بالتســويق  

دون االســتعانة بمكاتــب التحقــق مــن المطابقة

إشعارات إنذارات السالمة
الشكل التالي يوضح عدد إنذارات السالمة/ 

االستدعاءات حتى تاريخ )22-12-2٠18م(

يتولى مختبر األجهزة والمنتجات الطبية مهام فحص وتقييم األجهزة والمنتجات الطبية والنظارات والعدسات الالصقة واألجهزة المخبرية التشخيصية، 

والمنتجات اإللكترونية ذات العالقة سواء المستوردة أو المصنعة محليً لضمان سالمتها وجودتها وأدائها للغرض الذي صنعت من أجله.

المجموع الكلي من عام 2018م
7116

68٠٤
%96

312
%٤

بالغات عام 2018م
1803

1739
%96

6٤
%٤

إحصائيات 
المركز الوطني 

لبالغات األجهزة 
والمنتجات الطبية

Local ( NCM DR)GlobalOpenedClosed

 إحصائيات بالغات مشاكل 
وحوادث األجهزة والمنتجات 

الطبية
الشكل التالي يوضح عدد إنذارات السالمة/ 

االستدعاءات حتى تاريخ )22-12-2٠18م(



الدراسات واألبحاث
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تم إنجاز )14( دراسات مسحية  وطنية صحية.
وُتعرف الدراسات المسحية بأنها دراسات تمثل عينة متساوية للمجتمع السعودي من مختلف المناطق، وغير المسحية وتسمى )أبحاث عامة( وهي 

تختص بمنطقة معينة ومجتمع محدد وال تشمل جميع مناطق المملكة.

احتياجات المعلومات الدوائية ودراسة سلوكيات البحث عن المعلومات الدوائية لدى المجتمع السعودي
ــة  ــات الدوائي ــن المعلوم ــث ع ــة بالبح ــل المرتبط ــاف العوام ــة واستكش ــادر والموثوقي ــدواء والمص ــات ال ــي بمعلوم ــتوى الوع ــد مس تحدي
ــا  ــرار فيم ــع الق ــة وصن ــى الثق ــر عل ــن أن تؤث ــي يمك ــل الت ــاف العوام ــدواء. استكش ــات ال ــن معلوم ــث ع ــاط البح ــد أنم ــات و تحدي واالحتياج

ــة. ــال المختلف ــوات االتص ــق بقن يتعل

مسح وطني لمعدل اآلثار الجانبية للدواء في المجتمع السعودي
ــار  ــنوي لألث ــدل الس ــر المع ــيجري تقدي ــك، س ــى ذل ــة إل ــعودي. وباإلضاف ــع الس ــي المجتم ــدواء ف ــة لل ــار الجانبي ــنوي لآلث ــدل الس ــر المع تقدي

ــدواء. ــة لل ــار الجانبي ــن اآلث ــة م ــواع معين ــي أن ــة وف ــات الفرعي ــي المجتمع ــدواء ف ــة لل الجانبي

وعي المجتمع بدور الهيئة

رصد وعي المجتمع بدور الهيئة في منافذ البيع.

تشكل المرحلة
 %30

من المشروع
 البحثي.

تشكل المرحلة
 %40

من المشروع
 البحثي.

تشكل المرحلة
 %15

من المشروع
 البحثي.

تشكل المرحلة
 %51

من المشروع
 البحثي.

مرحلة كتابة التقريرمرحلة تحليل البياناتمرحلة إعداد البروتوكول  مرحلة جمع البيانات 

الدراسات و 
األبحاث

1234

%1٠٠

%1٠٠

بحث قياس الوعي الغذائي والصحي على سكان المملكة العربية السعودية

ــتهالك  ــة الس ــتوى الدول ــى مس ــح عل ــراء مس ــالل إج ــن خ ــعودية م ــكان الس ــي لس ــع الحال ــم الوض ــو تقيي ــرح ه ــث المقت ــن البح ــدف م اله
ــة،  ــر المعدي ــراض غي ــبء األم ــن ع ــل م ــي تقل ــاة الت ــاط الحي ــة وأنم ــة الصحي ــم الغذائي ــز النظ ــى تعزي ــة عل ــاعد الهيئ ــذا سيس ــة، وه األغذي

ــن ــاة المواطني ــة حي ــين نوعي وتحس

مسح وطني لقياس وعي وثقة المستهلك في ملكية معلوماتهم الصحية الخاصة 

المرحلــة األولــى: تهــدف الدراســة إلــى معرفــة مــدى ثقــة المســتهلك بالوصــول إلــى معلوماتــه الصحيــة من قبــل المســعفين والممارســين 
الصحييــن فــي حــاالت الطــوارئ. ومــدى شــعور المســتهلكين فــي المملكــة بملكيتهــم لمعلوماتهــم الصحيــة. 

التكرار الغذائي )التحقق من أداة جمع البيانات(

تهــدف الدراســة إلــى معرفــة أكثــر أنــواع األغذيــة اســتهالكً فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومعرفــة النظــام الغذائــي األكثــر اســتهالكا 
ــمنة  ــل الس ــارًا مث ــراض انتش ــر األم ــعودية بأكث ــي الس ــع ف ــي المتب ــام الغذائ ــة النظ ــة عالق ــى دراس ــا إل ــدف أيض ــا ته ــعودية. كم ــي الس ف
والســكري وارتفــاع الضغــط وأمــراض الجهــاز الهضمــي.  معرفــة مــاذا كان المســتهلك فــي المملكــة العربيــة الســعودية يتبــع الحصــص 

اليوميــة فــي نظامــه الغذائــي.

  E-health literacy مستوى وعي الصحة اإللكترونية لدى المجتمع السعودي

تهــدف إلــى التعــرف علــى المســتويات والمحــددات الديموغرافيــة لمعرفــة الوعــي الصحــي اإللكترونــي لــدى البالغيــن الســعوديين 
واستكشــاف ســلوكهم المتعلــق بالمعلومــات الصحيــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل اإلنترنــت.

الملصقات الغذائية

تهدف إلى استكشاف معرفة المستهلك وسلوكياته تجاه المعلومات الغذائية الخاصة بالمنتجات الغذائية.

سلوك المستهلك في  الشراء عند منافذ البيع )النصف الثاني لعام 2018م( 

نظــام مراقبــة ســلوك المســتهلك« وهــو نظــام متابعــة يتــم خــالل فتــرات معينــه مــن الســنة نقــوم مــن خاللــه برصــد ومتابعــة ســلوك 
ــعودي. ــتهلك الس المس
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مسببات اختيار الرضاعة الصناعية

اســتبيان يســتهدف الوالديــن الذيــن يلجــؤون للحليــب الصناعــي إلرضــاع أطفالهــم، واالســتبيان يبحــث عــن بــدء األهــل باســتخدام الحليــب 
الصناعــي والمســببات وراء اســتخدام الوالديــن للحليــب الصناعــي و اختيــار نــوع معيــن مــن الحليــب الصناعــي.

سلوك المستهلك في  الشراء عند منافذ البيع 

ــلوك  ــة س ــد ومتابع ــه رص ــن خالل ــم م ــنة يت ــن الس ــة م ــرات معين ــالل فت ــم خ ــة يت ــام متابع ــو نظ ــتهلك« وه ــلوك المس ــة س ــام مراقب نظ
المســتهلك الســعودي.

نسب معدالت التدخين في المملكة

ــي  ــجائر ف ــن الس ــة بتدخي ــة المرتبط ــل الديموغرافي ــار والعوام ــدى انتش ــد م ــن وتحدي ــب المدخني ــد نس ــى تحدي ــدف إل ــي يه ــح وطن مس

المملكــة العربيــة الســعودية.

االختالفات بين الدول في الصحة النفسية 

تهــدف إلــى معرفــة االختالفــات بيــن الــدول فــي الصحــة النفســية بيــن الذكــور واإلنــاث فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الواليــات المتحدة، 

المملكــة المتحدة، وســنغافورة.

تقييم صحة الموظف )تقرير داخلي(

تقييــم الصحــة تعــد أحــدى الطــرق األكثــر اســتخدامً فــي مجــال الصحــة العامــة لتقييــم المخاطــر الصحيــة ونمــط الحيــاة لتعزيــز صحــة 
األفــراد والمجتمعــات أيــً كانــت الفئــة المســتهدفة. 

انطالقً من أهمية وجود تقييم مستمر لصحة الموظفين، تم تطوير استبانة تقيم صحة موظفي الهيئة والذي يهدف إلى: •
تقييم مستوى الصحة العامة لموظفي الهيئة العامة للغذاء والدواء. •
تحديد أهم المشكالت الصحية التي يعاني منها الموظف. •
معرفة مدى تأثير بيئة العمل على صحة الموظف. •

احتمالية اإلصابة بالجلطة الدماغية او السكتة القلبية

ــة بالجلطــة الدماغيــة أو الســكتة القلبيــة خــالل خمــس ســنوات بعــد أخــذ نتائــج القياســات الحيويــة مثــل  تعنــى بدراســة احتماليــة اإلصاب

ــة. ــات الرياضي ــة والممارس ــة والغذائي ــات الصحي ــون والمعلوم ــة الده ــم وكتل ــة الجس ــوزن وكتل ــول وال ــط والط الضغ
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ارتباط مخرجات األبحاث والدراسات برؤية 
المملكة ٢٠٣٠

فرصة مثمرة
ننمي فرصنا

مبادرة متمكنة. •

التميز في التنفيذ: يركز على استغالل وتطوير القدرات البشرية والفكرية لتنفيذ المشاريع بداًل من االعتماد على الموارد  •

المالية.

اقتصاد
مزدهر

%85
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مسح وطني لمعدل اآلثار الجانبية للدواء في المجتمع السعودي
تقديــر المعــدل الســنوي لآلثــار الجانبيــة للــدواء فــي المجتمــع الســعودي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســيجري تقديــر المعــدل الســنوي لألثــار 

الجانبيــة للــدواء فــي المجتمعــات الفرعيــة وفــي أنــواع معينــة مــن اآلثــار الجانبيــة للــدواء.

مسح وطني لمعرفة انتشار نقص الفيتامينات والمعادن في المجتمع السعودي والتعرض للمعادن الثقيلة

ــتويات  ــة مس ــعودي ودارس ــع الس ــي المجتم ــي ف ــادن اإلكلينيك ــات والمع ــص الفيتامين ــار نق ــبة انتش ــاس نس ــى قي ــة إل ــدف الدراس ته
الســمية بســبب التعــرض للمعــادن الثقيلــة علــى المســتوى الوطنــي. وذلــك بالتعــاون مــع مختبــرات البــرج الطبيــة حيــث ســيتم تنفيــذ 

الدراســة علــى مــا يقــارب )٤٠٠٠( مواطــن فــي 13 منطقــة.

مسح وطني عن التبغ: انتشاره وأسبابه 

تهــدف الدراســة إلــى تحديــد مســتوى انتشــار التدخيــن واســتخدام منتجــات التبــغ األخــرى بشــكل دقيــق فــي المملكــة علــى المســتوى 
ــع  ــل المجتم ــبة تقب ــه. ونس ــالع عن ــن أو اإلق ــي التدخي ــتمرار ف ــزة لالس ــل المحف ــن والعوام ــدء بالتدخي ــببات الب ــة مس ــي ومعرف الوطن

ــر الحمــالت التوعويــة وفعاليــة خدمــات مكافحــة التبــغ.  لظاهــرة التدخيــن وأث

مطابقة مكونات الحليب

ــتقرار  ــة اس ــة ودراس ــم المعدي ــن الجراثي ــا م ــن خلوه ــد م ــب والتأك ــات الحلي ــب مكون ــة نس ــة صح ــى مطابق ــدف إل ــي يه ــروع بحث مش
ــة. ــة المختلف ــروف المناخي ــت الظ ــات تح المكون

%7٠

%3٠

%5٠

%75
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بنيانه متين
نمكن مجتمعنا

برنامج تدريبي لمدة )8( أسابيع لخريجي كلية الترجمة )قسم اللغة اإلنجليزية( بعنوان »التقييم اللغوي«.  •

وهدف البرنامج إلى تدريب الطالب والطالبات على مهارات الترجمة العلمية للبحوث والدراسات وتأكيدها عبر المقارنة  •

اإلحصائية، وشارك فيه )16( طالبً وطالبة.

تدريب أكثر من )2٠٠٠( متطوع في مبادرة شارك على جمع البيانات العلمية وتنظيم الفعاليات العلمية. •

تطوير برنامج تدريبي للصحفيين عن أساسيات نقل الخبر العلمي. •

تطوير برنامج تدريبي بعنوان التميز في التنفيذ، وتقديمه داخل وخارج الهيئة. •

بيئة عامرة
نعيش حياة صحية

عمل )6( دراسات وطنية تختص بالحياة الصحية ، وهي: •

دراسة لبحث معدل ممارسة الرياضة بين البالغين في المملكة وبحث أسباب العزوف عن ممارسة الرياضة والعوائق. •

دراسة السلوك الغذائي ونسبة السمنة بين البالغين. •

دراسة سلوك المستهلك السعودي الصحي عند منافذ البيع وشراء منتجات األغذية. •

دراسة معدل انتشار التدخين وأسبابها. •

دراسة معدل اآلثار الجانبية لألدوية ومدى وعي المجتمع بها. •

دراسة الوعي الدوائي واالحتياج للمعلومات الدوائية في المجتمع السعودي. •

نحقق  بيئة مستدامة

مبادرة حافظ: تسهم هذه المبادرة في عدم هدر المخلفات القابلة للتدوير كالورق للحد من نسبة الهدر في هذه  •

المخلفات وللتقليل من نسبة المواد الضارة في المجتمع لتعزيز ثقافة االهتمام بالبيئة في المجتمع السعودي.

االعتماد في تنفيذ المشاريع على رأس المال البشري والموارد الفكرية وتنميتها لدى الموظفين بداًل من االعتماد على  •

رأس المال المادي.

مجتمع
حيوي

وطن 
طموح

مواطنة مسؤولة
نتحمل المسؤولية في مجتمعنا

مبادرة شارك وهي تحث المجتمع على المشاركة في األبحاث الصحية في المملكة وتعريفهم بأهميتها. وتهدف إلى  •

رفع الوعي في مستوى مشاركة المجتمع في األبحاث الصحية.

مبادرة شارك وهي مبادرة للعمل التطوعي حيث تم تسجيل ما يقارب )28٠٠( متطوع بواقع )6٠.٠٠٠( ساعة تطوعية.  •

وتقديم دورات تدريبية تطبيقية للمتطوعين.

ننتهج الشفافية

نظام اإلفصاح والشفافية: نظام إلكتروني يتيح للممارسين الصحيين والشركات الطبية والمستشفيات لإلفصاح  •

في جميع التعامالت المالية. ويهدف هذا النظام إلى زيادة مستوى الشفافية في جميع العالقات المالية المرتبطة 

بالجهات ذات العالقة. حيث تم اعتماده من قبل المجلس الصحي السعودي وبدأ العمل فيه على المستوى الوطني 

في الربع األخير من عام 2٠18م.

حكومتـة فاعلة
نلتزم بكفاءة اإلنفاق وبالتوازن المالي

قاعدة بيانات السالمة الدوائية. •

نظام اإلفصاح والشفافية. •

دراسة مسحية وطنية لمعدل اآلثار الجانبية للدواء في المجتمع السعودي. •
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تطوير األنظمة البحثية وتطبيقات 
المعلوماتية الصحية:

قاعدة بيانات السالمة الدوائية 
ــة  ــار الجانبي ــدوث اآلث ــدالت ح ــة مع ــة، ودراس ــتخدام األدوي ــة اس ــه، ودراس ــدواء وفعاليت ــالمة ال ــم س ــد وتقيي ــة لتحدي ــات وطني ــدة بيان قاع

ــدواء. ــتخدام ال ــة الس ــارة المصاحب والض

الموقع اإللكتروني لمجلة فسحة
تم تطويره داخليً وذلك لقياس أثر أعداد المجلة وتوفيرها إلكترونيً.

بنك االسئلة

تم تصميم الموقع إلنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تشفير جميع األسئلة التي يستخدمها الباحثون.

نظام متابعة توفر الدواء

تــم تطويــره داخليــً باالســتفادة مــن مصــادر مفتوحــة ويتيــح النظــام اســتقبال طلبــات عــدم توفــر الــدواء إلكترونيــً وربطهــا بالشــركات أو 
الــوكالء للــرد عليهــا. تــم تشــغيله تجريبيــا لقطــاع الــدواء.

نظام اإلفصاح والشفافية

موقــع إلكترونــي يتيــح للممارســين الصحييــن والشــركات الطبيــة والمستشــفيات إلفصــاح جميــع التعامــالت الماليــة. ويهــدف هــذا النظــام 
إلــى زيــادة مســتوى الشــفافية فــي جميــع العالقــات الماليــة المرتبطــة بالجهــات ذات العالقــة. 

%9٠

%1٠٠

%1٠٠

%1٠٠

%1٠٠

%1٠٠

%1٠٠

%1٠٠

تطوير قاعدة بيانات تسجيل األبحاث اإلكلينيكية وربطها ببوابة منظمة الصحة العالمية اإللكترونية

ــة  ــة الصح ــره منظم ــذي تدي ــي ال ــجل العالم ــه بالس ــة وربط ــاالت الصحي ــع المج ــي جمي ــريرية ف ــات الس ــي للدراس ــجل وطن ــر أول س تطوي
ــة. العالمي

مجلة العلوم التنظيمية للغذاء والدواء  

بهــدف النهــوض بعلــوم الشــؤون التنظيميــة للغــذاء والــدواء واألجهــزة الطبيــة وتحســين عمليــة صنــع القــرار في مجــال الشــؤون التنظيمية 
لألغذيــة والــدواء واألجهــزة الطبيــة اســتنادًا إلــى األدلــة والبراهيــن العلميــة ذات العالقة. 

شارك اإللكتروني

تعريف المجتمع بأهمية دور الفرد في نجاح المبادرات والمشاريع البحثية في مجال الصحة. تم عمل )5( حمالت توعوية.
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مجلة أطفال 
توعوية

مجلة فسحة 

)العدد الثاني(

تقرير الخطة 
االستراتيجية 

الوطنية 
لمكافحة 

التدخين في 
المملكة

أوراق علمية

منتجــات . 1 فــي  التحذيريــة  الصــور  تقييــم 
التبــغ فــي دول الخليــج العربــي بالمقارنــة 

مــع صــور التحذيــر العالميــة.

فــي . 2 المرضــى  وســالمة  األدويــة  تطويــر 
2٠3٠م. رؤيــة  الســعودية:  العربيــة  المملكــة 

مسح وطني عن التبغ: انتشاره وأسبابه.. 3

علــى . ٤ والصحــي  الغذائــي  الوعــي  قيــاس 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  ســكان 

عنــد . 5 الشــراء  فــي  المســتهلك  ســلوك 
البيــع. منافــذ 

التكرار الغذائي.. 6

الملصقات الغذائية.. 7

وقبولهــم . 8 الوالديــن  وتصــور  فهــم 
فــي  الطفولــة  مرحلــة  فــي  للتحصينــات 
دراســة  الســعودية:  العربيــة  المملكــة 
 Parental perceptions, مقطعيــة 
 attitudes and acceptance of childhood
 immunization in Saudi Arabia: A cross

.sectional study

الصحــة . 9 فــي  الــدول  بيــن  االختالفــات 
واإلنــاث. الذكــور  بيــن  النفســية 

مســتوى وعــي الصحــة اإللكترونيــة لــدى . 1٠
الســعودي. المجتمــع 

إشــارات النزيــف بيــن مســتخدمي مضــادات . 11
التخثــر الفمويــة ذات التأثيــر المباشــر مقارنــًة 
قاعــدة  تحليــل  الوارفاريــن:  بمســتخدمي 
بعــد  األحــداث  عــن  اإلبــالغ  نظــام  بيانــات 
 Signals  2٠15-2٠1٠  ،)FAERS( التســويق 
 of bleeding among direct-acting oral
 anticoagulant users compared to
 those among warfarin users: analyses
 of the post-marketing FDA Adverse

 Event Reporting System (FAERS)
2٠1٠–2٠15م.  ,database

معرفــة ســلوكيات وممارســات مختصــي . 12
ــة الصحيــة فــي المستشــفيات تجــاه  الرعاي
ــي  ــارة ف ــة الض ــراض الدوائي ــن األع ــالغ ع اإلب
دراســة  الســعودية:  العربيــة  المملكــة 
 Knowledge, ــز ــددة المراك ــة متع مقطعي
 attitudes & practices of healthcare
 professionals in hospitals towards the
 reporting of adverse drug reactions
 in Saudi Arabia: A multi-centre cross

.sectional study

13 . Drug المخاطــر  وتقييــم  الــدواء  ســالمة 
.Safety and Risk Assessment

االفتراضــي . 1٤ العمــر  تمديــد  احتماليــة 
 Probability بروتوكــول  األلبــان:  لمنتجــات 
 of extending the shelf life of dairy

.products: A protocol study

المنشورات

التواصل مع المجتمع:

)11( ألف زائر )المؤتمر السنوي الثاني  •

للهيئة العامة للغذاء والدواء(.

)12٠( ألف مشارك في الدراسات  •

)عبر االتصال الهاتفي أو المقابالت 

الميدانية(.

)6٠( ألف ساعة تطوعية )2٤٠٠ متطوع(. •

أكثر من )3٠٠( زائر للتعرف على اإلدارة  •

ونشاطاتها.

البرامج التدريبية
 و ورش العمل

 والمبادرات



8٤85
التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - ٢٠١٨مالتقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - ٢٠١٨م

 المؤتمرات والندوات:

المؤتمر السنوي للهيئة:
عنوان المؤتمر: 

السالمة وتقييم المخاطر

 أهداف المؤتمر: 
أن يكون حلقة وصل سنوية بين الهيئة العامة للغذاء والدواء  •

وشركائها من القطاعين العام والخاص.

توفير منصة سنوية للنقاش العلمي والعملي بين الهيئة وشركائها.  •

عرض المستجدات العلمية والتشريعية والتنظيمية فيما له عالقة  •

بعمل الهيئة.

نقل وتوطين الخبرات واإلثراء المعرفي بالتثقيف الغذائي والدوائي. •

عقد ورش عمل علمية وتطبيقية بما يتوافق مع توجهات الهيئة.  •

تنظيم معرض سنوي للهيئة بمشاركة شركائها لعرض ما يستجد  •

من منتجات وشؤون تنظيمية وأدوات تطويرية.

إحصائيات المؤتمر السنوي الثاني:
)18٠( متحدثً من )27( دولة. •

)11( محاضرة. •

)1٤( ورشة العمل. •

)12( إعالن صحفي و)66( تغطية إعالمية. •

)7٠,792( عدد زوار صفحة الشركاء على الموقع. •

مؤتمرين صحفيين. •

)6( لقاءات تلفزيونية. •

)5,3٠٠,٠٠( مشاهدة إلعالنات المؤتمر والمعرض في توتير. •

)1٠,9٠٠,٠٠٠( مشاهدة للتغطية الحية خالل أيام المؤتمر في توتير. •

أكثر من )3,87٠( تغريدة عن المؤتمر في توتير. •

• . LinkedIn 1٤٠,٠٠٠( مشاهدة إلعالنات المؤتمر والمعرض في(

)188,٠٠٠( زيارة الموقع عن طريق إعالنات قوقل. •

الندوة العلمية الدورية:
استجابة الناس لخطر متالزمة الشرق األوسط التنفسية )كورونا  •

فايروس(.

الهدف: دراسة وعي وسلوك سكان الخليج العربي لخطر متالزمة  •

الشرق األوسط التنفسية )كورونا فايروس(.

عدد الحضور: )28( شخص. •

نتائج أبحاث سلوك المستهلك في منافذ البيع.
الهدف: قياس سلوك ووعي المستهلك أثناء التسوق للمنتجات  •

الغذائية، وقياس مدى اهتمام المستهلك بالعادات الغذائية الصحية 

عند التسوق. باإلضافة إلى سلوك المستهلك عند وضع العبارات 

التنبيهية، أو ما يسمى باإلشارات الضوئية الغذائية على المنتجات 

الغذائية والتي تهدف إلى تنبيه المستهلك عن احتواء بعض المنتجات 

الغذائية على نسب عالية من الدهون والسكر والملح والسعرات 

الحرارية. ومن جهة أخرى، تحديد سبب استخدام الوالدين للحليب 

الصناعي في رضاعة أطفالهم.

عدد الحضور: )65( شخص. •

هل يمكن للبكتريوفاج أن تساهم بشكل كبير في 
مستقبل سالمة األغذية؟

الهدف: تاريخ الفاج/الميكروبات الممرضة المرتبطة باألغذية  •

واستخدام تطبيقات الفاج كأداة للكشف والمكافحة الحيوية 

للميكروبات الممرضة لضمان سالمة األغذية.

عدد الحضور: )٤5( شخص. •

قواعد البيانات العلمية وطرق االقتباس العلمي واألرشفة.
الهدف: نقل المعرفة في استخدام المكتبة اإللكترونية للهيئة  •

وبرنامج إدارة المراجع.

عدد الحضور: )68( شخص. •
 Data Sources مصادر البيانات للعلوم الرقابية والتنظيمية

for Regulatory Science
الهدف: أهمية االستناد على األسس العلمية والتقنية في اللوائح  •

والتنظيمات لمختلف الصناعات وكيفيتها.

الحضور: )68( شخص. •

Introduction to biostatistics مقدمة في اإلحصاء الحيوي
الهدف: هدفت الندوة إلى شرح أساسيات عمل وعرض النتائج  •

اإلحصائية األولية.

الحضور: )8٠( شخص. •

 Listeria Monocytogenes محاضرة علمية تخصصية بعنوان
 Transfer During Slicing as Impacted by Intrinsic

 Characteristics of Fresh Produce +Reporting Adverse
 Events Related to Medical Devices: A Single Center

Experience from a Tertiary Center in Saudi Arabia
الحضور: )68( شخص. •

.4DX مقدمة في إدارة المشاريع بنظام
• .4DX الهدف: توضيح مبادئ إدارة المشاريع ومتابعة المهام بنظام

الحضور: )8٠( شخص. •
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 ورش  العمل:

برامج التدريب: 

حساسية القمح )السيلياك(:
الهدف: خلصت الورشة إلى مناقشة وتعريف مرض حساسية القمح )السيلياك( وأبرز التحديات التي يتعرض لها  •

المصابون وما هو الدور الذي من الممكن أن يقوم به كال من الوزارات والهيئات المعنية والشركات الغذائية المصنعة 

ونشر الوعي والتثقيف حول المجتمع واقتراح أنسب الحلول.

عدد الحضور: )57( مشارك. •

تدريب الصحفيين:
الهدف: التعريف بمبادئ وأنواع الدراسات العلمية وآلية نقلها للجمهور، والتعرف على طرق قراءة األوراق البحثية  •

وتقييم مصادرها.

عدد الحضور: )2٤( مشارك. •

عدد مرات التنفيذ: مرتين. •

:Execution Excellency برنامج التميز في التنفيذ
عدد مرات التنفيذ: )3( مرات. •

الهدف:   •

التفريق بين العملية واالستراتيجية. •

إظهار قوة التنفيذ لتحريك المنظمة. •

بناء استراتيجيات للسرعة. •

إطالق العنان لقوة الفرق الصغيرة والنجاح غير المكلف. •

• .4DX تنفيذ عملية

الحضور: الرؤساء التنفيذيون، نواب الرئيس، المديرون من جميع المستويات، مديرو المشاريع،  كما تم تقديمه في  •

أرامكو السعودية.

التعاون المحلي:

االتفاقيات:التعاون الدولي:

تهــدف الزيــارات إلــى اســتقطاب فــرص للتعــاون واالتفاقيــات وتبــادل الخبــرات بيــن األطــراف ذات 

بــاإلدارة. وتعريــف  االهتمــام 

التعاونات المحلية 
واإلقليمية والدولية 

والزيارات:

مستشفى المملكة
مذكرة تفاهم إلنشاء قاعدة 

البيانات الوطنية لوبائيات  
الدواء

تفعيل مشروع حسابات 
“الجواز الصحي اإللكتروني”، 

وبرنامج »نشر ثقافة اإلبالغ عن 
أعراض األدوية الجانبية«

اتفاقية تعاون مشترك لجمع 
البيانات باإلضافة التفاقية رعاية 

حصرية لمبادرة شارك

اتفاقية تعاون مشترك لمشروع قاعدة البيانات الوطنية 
لوبائيات الدواء

اتفاقية تعاون 
مشترك 

لحملة السالمة 
الغذائية

اتفاقية رعاية لدراسة الفيتامينات 
والمعادن

اتفاقية رعاية لدراسة الفيتامينات 
والمعادن  )لم يتم توقيعها بعد(
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المتطوعون:
ــن  ــدرات المتطوعي ــف ق ــى توظي ــزت اإلدارة عل رك

فــي مجــاالت مختلفــة وتطويــر مهاراتهــم فــي 

ــك  ــن ذل ــدف م ــة. واله ــة واإلداري ــاالت البحثي المج

هــو تعزيــز مفهــوم التطــوع وتطويــره إليجــاد 

ــجلت  ــة. س ــاب المعرف ــي اكتس ــراء ف ــن خب باحثي

اإلدارة مجمــوع )6٠،٠٠٠( ســاعة فــي 2٠18م.

تدريب طالب وطالبات الجامعات:
ــم  ــة ودع ــؤولية المجتمعي ــل المس ــدف تفعي يه

المعرفــة  أســاليب  وتطويــر  الشــابة  المواهــب 

اإليجابيــة  الطاقــة  وتفعيــل  لديهــم  الجديــدة 

مــع التدريــب العملــي.

بطريقــة  للطالبــات  وتدريبــي  تعريفــي  برنامــج 

المصــادر  فــي  العلميــة  المراجــع  عــن  البحــث 

األســس  باســتخدام  المختلفــة  اإللكترونيــة 

العلميــة الصحيحــة لمفاتيــح الكلمــات كذلــك 

ــات  ــال البيان ــى إدخ ــي عل ــج التدريب ــتمل البرنام اش

 .SPSS اإلحصائــي  البرنامــج  فــي  وترميزهــا 

برنامج التقييم اللغوي التدريبي:
يســتهدف البرنامــج خريجيــن درجــة البكالوريوس 

فــي اللغــات والترجمــة وذلــك عــن طريــق الترجمة 

اللغويــة لالســتبيانات الصحيــة وعمــل التقييــم 

اللغــوي لهــذه الترجمــة. خضــع المتدربــون ألربعــة 

)الترجمــة،  البرنامــج  هــدف  لتحقيــق  مراحــل 

التقريــر  االحصائــي  تحليــل  اللغــوي،  التقييــم 

النهائــي( وذلــك خــالل فتــرة )8( أســابيع بمجمــوع 

)15( متدربــة.

نوع المشاركةالجهة المنظمةالمؤتمر

عرض تقديميالهيئة العامة للغذاء والدواءورشة عمل الغذاء الصحي

مؤتمر ومعرض الصحة الرقيمة السعودي 

(HIMSS)

وزارة الصحة وجمعية أنظمة 

المعلومات واإلدارة للرعاية الصحية
معرض

رصد علوم البيانات الصحية المعلوماتية 

(OHDSI) الصحية
OHDSIحضور

مدينة الملك فهد الطبيةمؤتمر األبحاث الطبية
عرض تقديمي + المشاركة 

بملصق علمي

مؤتمر مستقبل التخصصات الطبية 

التطبيقية
عرض تقديمي في ورشة عملجامعة الملك سعود

 منتدى الجودةT&D – 2٠18م "الجودة 

كوسيلة للتحسين المستمر"
تقديم محاضرةأرامكو

إحصاءات التطوع 
والتدريب

المشاركات
 المحلية



األنشطة 
الرقابية
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التفتيش

اإلنجازات

أوال: التفتيش على الغذاء:
ــاد  ــهادة االعتم ــى ش ــول عل الحص

مصانــع  علــى  التفتيــش  فــي 

ــة  ــً للمواصف ــأة طبق ــاه المعب المي

.ISO/IEC  17٠2٠ القياســية 

تنظيــم وإعــداد ومتابعــة )الحملــة 

المشــتركة مــع أمانــات مناطــق 

نتــج  والتــي  1٤39هـــ(،  المملكــة 

ــة. ــأة غذائي ــارة )223( منش ــا زي عنه

مســتودع   )1789( وتفتيــش  زيــارة 

ومركــز أغذيــة، تــم خاللهــا ضبــط 

)15.7( طــن مــن األغذيــة المخالفة.

مصنــع   )665( وتفتيــش  زيــارة 

أغذيــة، تــم خاللهــا ضبــط )778.5( 

المخالفــة  األغذيــة  مــن  طــن 

إلــى إيقــاف )37( خــط  باإلضافــة 

إنتــاج.

زيــارة وتفتيــش )2٤٤( مصنــع ميــاه 

معبــأة وثلــج، تــم خاللهــا ضبــط 

)٤3336.5( لتــر مــن الميــاه المعبــأة 

المخالفــة باإلضافــة إلــى ايقــاف 

ــاج. ــط إنت )38( خ

الزيــارات التفتيشــية على المنشــآت 

زيــارة   )2٠.935( بلغــت  الغذائيــة 

تفتيشــية.

ثانيًا: التفتيش على األعالف 
والمبيدات:

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

زيــارة   )1٠27( بلغــت  المبيــدات 

. تفتيشــية

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

زيــارة   )576( بلغــت  األعــالف 

. تفتيشــية

المشــاركة فــي خطــة رصــد بقايــا 

المبيــدات وســحب )158( عينــة مــن 

منشــآت األعــالف.

عمــل جــوالت تفتيشــية مشــتركة 

ــاه،  ــة والمي ــة والزراع ــع وزارة البيئ م

تــم خاللهــا ضبــط وحجــز )295٤3( 

كجــم مــا بيــن إضافــات علفيــة 

ومجهولــة  الصالحيــة  منتهيــة 

المصــدر.

مراقبــة إجــراءات األمــن الحيــوي 

مشــاريع  أعــالف  مصانــع  علــى 

جولــة   )37( بواقــع  الدواجــن 

. تفتيشــية

ضبــط وحجــز )1791( منتــج مخالــف 

ــتدعاء  ــحب واس ــالف، وس ــن األع م

طــن   )٤.5( بواقــع  منتجــات 

المنتجــات  وإتــالف  لمخالفتهــا، 

طــن.  )293( بواقــع  المخالفــة 

رصــد  برنامــج  فــي  المشــاركة 

ــاريع  ــالف مش ــي أع ــالمونيال ف الس

عينــة.  )٤7( وســحب  الدواجــن، 

 )19( عــدد  ومباشــرة  اســتقبال 

االتصــال  مركــز  مــن  شــكوى 

بالهيئــة. الموحــد 

 )3( عــدد  ومباشــرة  اســتقبال 

بالغــات مــن مركــز اإلنــذار الســريع.
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مستحضرات تم 
التحذير منها في 

موقع الهيئة

مستحضرات صيدالنية 
غير مسموح بيعها إال 

بالصيدليات

مستحضرات تم 
التحذير منها في 

موقع الهيئة

مستحضرات تحمل 
ادعاءات طبية غير 

مسموح بها.

57272816061098

إحصائية أنواع األجهزة والمنتجات المضبوطة :

مخالفة في البطاقة 
التعريفية

منتج طبي مخالف
 الشتراطات الهيئة

عدم الحصول على
 شهادة األذن بالتسويق

منتج طبي منتهي
 الصالحية

مخالفة شروط التخزين

اشتباه في جودة المنتج

أجهزة مستعملة 
معروضة للبيع

منتج طبي منزلي بدون تعليمات 
استخدام باللغة العربية

مكان التخزين مخالف 
الشتراطات الهيئة العامة 

للغذاء والدواء

منتج طبي مقلد

منتج طبي غير مخصص
 للبيع في السوق السعودي

عدم الحصول على
 التراخيص الالزمة من الهيئة 

العامة للغذاء والدواء

منتج طبي تالف

المجموع

ثالثًا: التفتيش على 
األجهزة والمنتجات 

الطبية:
الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

 )2856( بلغــت  الطبيــة  األجهــزة 

زيــادة  بنســبة  تفتيشــية،  زيــارة 

الماضــي. العــام  عــن   %23٠

رابعًا: التفتيش على الدواء:
الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

زيــارة   )2٤37( بلغــت  الــدواء 

تفتيشــية، بنســبة زيــادة 2٠9% عــن 

الماضــي. العــام 

عبــوة   )1٠3186( وتحريــز  ضبــط 

عــدة  وإغــالق  طبــي  مســتحضر 

مخالفــة. دوائيــة  منشــآت 

للتأكــد  الريــاض  مدينــة  مســح 

مــن عــدم وجــود منشــآت دوائيــة 

لفــة مخا

تغطيــة عــدد )53٤( محــل عطــارة 

تــم خاللهــا مصــادرة )29٠( منتــج 

منتــج  عبــوة/   )٤٠٠٤( بكميــات 

كالتالــي: موزعــة  مخالــف 

16013

72619

357951

64455

3599

1673

16

2824

661788

16013

6

30045

4179

1215916

خامسًا: منفذ الميناء الجاف بالرياض:

سادسًا: منفذ مطار الملك خالد الدولي:

البنود المفسوحةالبنود المرفوضةعدم االختصاص 

6٠٠٠٠

5٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

3٠٠٠٠

2٠٠٠٠

1٠٠٠٠

٠

58٠٠٤

233
األجهزة الطبيةالغذاءالدواء

566٤
27٠3 879 78٤ 1٠16 817

27٠3

4759091859638000

الوزن )طن(

الشحنات  المفسوحة على المخاطرالشحنات  المفسوحةالبنود المفسوحةالشحنات المرفوضة

8٠٠

7٠٠٠٠

6٠٠٠٠

5٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

3٠٠٠٠

2٠٠٠٠

1٠٠٠٠

٠
البنود المرفوضة

278٠

1٠٠89 1٤893
19613

16519

717٠6

61199
652٠3

1٤5 1318 1769 ٤23
٤136

12123

مجموع الطلبات المنجزة 
خالل 8 ساعات

11866 1٠886
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فرع منطقة 
مكة 

المكرمة: 

أوال: التفتيش:
الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت الغــذاء 

بلغــت )5129( زيــارة تفتيشــية.

منشــآت  علــى  التفتيشــية  الزيــارات 

تفتيشــية. زيــارة   )313( بلغــت  المبيــدات 

الزيــارات.

إحصائية بالضبطيات والمخالفات التي ضبطت لجميع المنشآت:

 التفتيشــية علــى منشــآت األعــالف بلغــت 

)163( زيــارة تفتيشــية.

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت الــدواء 

بلغــت )268٤( .

منشــآت  علــى  التفتيشــية  الزيــارات 

زيــارة   )2611( بلغــت  الطبيــة  األجهــزة 

. تفتيشــية

إغالق منشأة 
)عدد(

إيقاف خط انتاج 
االتالف )الكم والنوع(الضبطيات والحجز )الكم والنوع()عدد(

39 24
9,307,414

كيلوجرام أغذية
1,412

كيلومبيدات

30،340
كيلوأغذية

718,183
كيلوجرام أغذية

14،779،047
قرص وعبوة

134,937
كيلوجرام أغذية

693و625
منتج طبي

ثانيًا: المنافذ:

ميناء جدة 

اإلسالمي

إجمالي عدد
 اإلرساليات 

الواردة

اإلرساليات المنقذ
المفسوحة

األصناف
 المفسوحة

إرساليات
 مرفوضة بسبب 

نتائج التحليل

إجمالي األصناف 
المرفوضة

أصناف مرفوضة
 بسبب ارتفاع 
نسبة المبيدات

52578

678٠

٤513

866٤

732

1٤٠

2٤888

8587

6٠81

1266

38٤6

8

52275

666٤

٤289

85٤9

732

13٤

2٤82٠

8٤15

5938

1213

3611

8

179928

5٠635

68٠٠

2٤٤22

69٠7

2962526

516969

٠

٠

٠

12781

٠

51٤

116

126

379

٠

٠

68

172

1٤3

2

٠

٠

1٠75

1٤79

٤5٠

-

٠

6

٠

٠

٠

٠

235

٠

163

-

-

-

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

ميناء الملك عبداهلل 

برابغ

مطار الملك عبدالعزيز 

الدولي بجدة

مطار األمير محمد 

بن عبدالعزيز 

بجدة

أجهزةدواءغذاء
طبية
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فرع المنطقة 
الشرقية

أوال: التفتيش:
الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

الغــذاء بلغــت )٤1٤5( .

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

زيــارة   )137( بلغــت  المبيــدات 

. تفتيشــية

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

زيــارة   )132( بلغــت  األعــالف 

. تفتيشــية

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

الــدواء بلغــت )1٠97( زيــارة تفتيشــية 

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

 )688( بلغــت  الطبيــة  األجهــزة 

تفتيشــية. زيــارة 

جسر الملك فهدمنفذ البطحاءمنفذ الخفجي

مطار الملك فهد الدوليميناء الملك عبدالعزيز

ــر  ــن توف ــد م ــة التأك ــام بحمل القي

لــدى  المســجلة  المســتحضرات 

الشــرقية. بالمنطقــة  الــوكالء 

القيــام بعمليــة المســح الميدانــي 

تتعلــق  التــي  المنشــآت  لجميــع 

للهيئــة. التفتيشــية  باألعمــال 

زيــارة جميــع الشــركات والــوكالء 

بتعاميــم  اإللــزام  مــن  للتحقــق 

مســتحضر  صــرف  تنظيــم 

.Pregabal in

تــم تفتيــش جميــع المســتودعات 

التابعــة  المنطقــة  فــي 

ــة و وزارة  ــفيات الحكومي للمستش

. لصحــة ا

ثانيًا: المنافذ:

اإلرساليات 
المفسوحة

اإلرساليات 
المفسوحة

اإلرساليات 
المفسوحة

اإلرساليات 
المرفوضة

اإلرساليات 
المرفوضة

اإلرساليات 
المرفوضة

5٠92٤76

٤٠2918

2251312٤7127٤2

2376718923

منفذ ميناء ضباء)غذاء(الدرة)غذاء(

حالة عمار)غذاء(

فرع منطقة 
تبوك:

أوال: التفتيش:
الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

زيــارة   )12٠6( بلغــت  الغــذاء 

. تفتيشــية

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

زيــارة   )56( بلغــت  المبيــدات 

. تفتيشــية

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

زيــارة   )22( بلغــت  األعــالف 

. تفتيشــية

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

الــدواء بلغــت )2٤( زيــارة تفتيشــية.

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

األجهــزة الطبيــة بلغــت )٤( زيــارة 

ــية. تفتيش

أمانــة  بيــن  محضــر  توقيــع 

منطقــة تبــوك وفــرع الهيئــة فيمــا 

المصانــع  ترخيــص  آليــة  يخــص 

والمســتودعات الجديــدة والقائمة 

إلصــدار  الزراعيــة  األراضــي  فــي 

تراخيــص مزاولــة النشــاط مــن قبل 

الهيئــة.

مديريــة  بيــن  محضــر  توقيــع 

تبــوك  منطقــة  المدنــي  الدفــاع 

وفــرع الهيئــة فيمــا يخــص آليــة 

الدفــاع  رخصــة  علــى  الحصــول 

المدنــي للمصانــع والمســتودعات 

ــي  ــي األراض ــة ف ــدة والقائم الجدي

ــة  ــص مزاول ــدار تراخي ــة إلص الزراعي

الهيئــة. قبــل  مــن  النشــاط 

ثانيًا: المنافذ:

الشحنات 
المفسوحة

الشحنات 
المفسوحة

البنود 
المفسوحة

البنود 
المفسوحة

الشحنات
 المرفوضة

الشحنات
 المرفوضة

البنود 
المرفوضة

البنود 
المرفوضة

313٠٠ 132656٠2136 1٤82

2٠25916 677
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أوال: التفتيش:
الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

الغــذاء بلغــت )1٠61( زيارة تفتيشــية.

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

زيــارة   )56( بلغــت  المبيــدات 

. تفتيشــية

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

األعــالف بلغــت )٤( زيــارة تفتيشــية.

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

الــدواء بلغــت )166( زيــارة تفتيشــية.

الزيــارات التفتيشــية علــى منشــآت 

األجهــزة الطبيــة بلغــت )5( زيــارة 

ــية. تفتيش

مطار الملك فهد الدولي

6٤3٠

252

121٤

٤92٠٠

11285

2225٠65

65

٤

1831

1٠5

1٠

227

فرع منطقة 
جازان:

الشــكاوى  ومباشــرة  تفعيــل 

الفــرع. مــن  والبالغــات 

تفعيــل مركــز البالغــات فــي الربــع 

فــي  بــالغ   ٤٠ واســتقبال  األخيــر 

وديســمبر. نوفمبــر 

الــواردة  اإلرســاليات  عــدد  بلغــت 

إرســالية   36٠٠ الوديعــة:  لمنفــذ 

طــن.  3٠٠٠٠ ووزنهــا: 

أجهزةدواءغذاء
طبية

تفاصيل إجمالي إحصائيات التفتيش خالل عام 2٠18م

اإلجماليالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالفرع

3399313335891٠81٤2٠935منطقة الرياض

12591٠9٠191666351٠9٠٠منطقة مكة المكرمة

12٤٠87295831296199منطقة الشرقية

2652٤22865191312منطقة تبوك

1161٤92397881292منطقة جازان

٤٠638إجمالي إحصائيات التفتيش خالل عام 2٠18م

ملخص إحصائيات الزيارات التفتيشية لفروع الهيئة لعام 2018م ومقارنتها باألعوام السابقة:

83٠٤

1112٠

٤٠638

2٠16م 2٠17م 2٠18م

معدل إجمالي الزيارات التفتيشية حسب األعوام السابقة: نسبة الزيادة في إجمالي الزيارات التفتيشية مقارنة 

مع عام 2٠17م: 

2٠18م
٤٠612

2٠17م
1112٠

%265
نسبة الزيادة
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ورش العمل  
و التدريب 
التطبيقي

جدة
ورشة عمل السعرات الحرارية •

ورشة عمل تحسين وتطوير مبادرة تقديم  •

الوجبات مسبقة التجهيز لضيوف الرحمن

ورشة عمل صناعة الدواجن •

ورشة عمل إجراءات التسجيل والتصدير في  •

الهيئة بالغرفة التجارية

ورشة عمل صناعة المبادرات في ميناء جدة  •

اإلسالمي

الورشة التدريبية للمختصين في وزارة  •

الشؤون البلدية والقروية والهيئة

ورش عمل في الرياض وجدة والدمام  •

موجهه للعاملين في نقاط بيع األجهزة 

الطبية.

الرياض
البرنامج التطويري لمشاركة الهيئة بالحج •

المشاركة في ورشة عمل لضمان سالمة  •

الغذاء وجودته بجامعة الملك سعود

ورشة عمل لتطوير وتوحيد آليات وإجراءات  •

الرقابة والتفتيش مع عدد من الجهات 

الحكومية ضمن برنامج التحول الوطني.

ورش عمل في الرياض وجدة والدمام  •

موجهه للعاملين في نقاط بيع األجهزة 

الطبية.

تبوك
دورة تدريبية للتدريب على أسس التصنيع  •

الجيد بمصنع تبوك

ورشة عمل السعرات الحرارية  •

ورشة عمل الرقابة على منتجات التجميل  •

ورشة عمل الدهون المشبعة   •

ورشة عمل السعرات الحرارية •

ورشة عمل الرقابة على منتجات التجميل •

الدمام
ورشة عمل لمطابقة المواصفة. •

ورشة عمل عن األعالف. •

ورشة عمل عن السعرات الحرارية. •

ورش عمل في الرياض وجدة والدمام  •

موجهه للعاملين في نقاط بيع األجهزة 

الطبية.

جازان
ورشة مبادرة متبقيات المبيدات •

ورشة عمل تطبيق السعرات الحرارية  •

ألمانات المناطق الجنوبية

القصيم
دورة تدريبية للتدريب على أسس التصنيع  •

الجيد بمصنع سبيماكو

التدريب التطبيقي:
انطلقت عملية التدريب التطبيقي لـ 25  •

مفتش من اإلدارة التنفيذية للتفتيش 

وإنفاذ األنظمة.

شملت المواضيع التالية: •

متطلبات الغرف النظيفة والتعقيم  •

والتغليف.

•  ISO 13٤85 المواصفة القياسية

تصنيف األجهزة الطبية. •

 •MDSAP

إدارة المخاطر حسب المواصفة القياسية  •

 ISO 1٤971

• ISO 1:2٠15-17٠21 شرح المواصفة

االجتماعات 
والمؤتمرات

المعارض

جدة

اجتماع وكالء األدوية بالغرفة التجارية •

اجتماع لجنة البصريات بالغرفة التجارية  •

تبوك

االجتماع مع الدفاع المدني بخصوص الحصول على رخصة الدفاع المدني للمصانع  •

والمستودعات الجديدة والقائمة في األراضي الزراعية.

االجتماع مع األمانة بخصوص آلية ترخيص المصانع والمستودعات  •

مقار الفروع الرئيسية •

اجتماعات مع المخلصين لمناقشة معوقات الفسح والعمل على حل تلك المعوقات. •

جدة

معرض فودكس السعودية 2٠18م مدينة جدة  •

األطباء البيطريين المتميزين لجائزة الطب البيطري والمجتمع  •

مشاركة التواصل والتوعية في الحمالت التوعوية بالمدارس االبتدائية بجدة •

القصيم

المشاركة في مؤتمر جودة مياه الشبكة بمنطقة القصيم والمستودعات الجديدة والقائمة في  •

األراضي الزراعية.
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اللجان

جدة

جلسة المجلس االستشاري بميناء جدة اإلسالمي •

لجنة تفتيش األسواق الشعبية بمحافظة جدة •

لجنة العطارة •

لجنة األدوية المخدرة  •

لجنة معامل المياه بمحافظة جدة  •

لجنة األجهزة الطبية بالغرفة التجارية  •

الرياض

اللجنة الرئيسية المشرفة على اللجان الفرعية بالمناطق فيما يخص الرقابة على المبيدات •

مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة بلجنة الرقابة على المزارع المحاذية لوادي حنيفة ووادي  •

الحائر بمنطقة الرياض.

لجنة العطارة بمشاركة عدة جهات حكومية للتفتيش على محال العطارة •

المشاركة في اللجنة الرئيسية المشرفة على اللجان الزراعية الفرعية في المناطق برئاسة وزارة  •

الداخلية

تبوك

اللجنة الزراعية بمنطقة تبوك •

لجنة الغش التجاري •

لجنة تفتيش وتقييم المستودعات في المناطق الزراعية •

الدمام

اللجنة الرباعية لالستقصاء الوبائي. •

البرنامج الوطني لرصد الملوثات في األغذية. •

برنامج التحقق من التزام مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بخفض الدهون المتحولة. •

برنامج رصد عن الكشف على اللحوم المختلطة )المستوردة(. •

برنامج رصد يهدف إلى التأكد من سالمة المكسرات وخلوها من العفن والسموم الفطرية. •

جازان

لجنة المسح البيئي لسواحل المملكة. •

لجنة المبيدات. •

لجنة الزكاة والدخل للتأكد من عدم إضافة ضريبة على األدوية •

لجنة مع الصحة إلغالق مستودعات أدوية غير مرخصة •

المدينة المنورة

لجنة األمن الحيوي بوزارة الزراعة والبيئة والمياه بمنطقة المدينة المنورة  •

• 
مكة المكرمة

لجنة تصحيح وضع المصانع خارج المدينة الصناعية بمكة المكرمة •

لجنة تصحيح وضع المصانع خارج المدينة الصناعية بمحافظة بحرة •

الطائف

لجنة معامل المياه بمحافظة الطائف •

اللجنة الرباعية لالستقصاء الوبائي بمحافظة الطائف •



التسجيل 
والتراخيص
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التسجيل 
والتراخيص

إصدار الدليل اإلرشادي الستيراد 

المواد الكيميائية

الدليل اإلرشادي الستيراد 

الكواشف المخبرية غير الطبية.

الدليل اإلرشادي الستيراد اجهزة 

التقطير

الدليل اإلرشادي الستيراد المواد 

البحثية.

إعداد مسودة الدليل اإلرشادي 

لمتطلبات استيراد المنتجات 

األولية بغرض التصنيع المحلي 

لألجهزة والمنتجات الطبية.

إطالق خدمة المسار السريع 

في النظام اإللكتروني إلصدار 

شهادات صالحية التصدير.

اعتماد مسار التصدير لمعامل 

تصنيع األغذية .

هندسة إجراءات الترخيص 

المبدئي للمنشآت )الدواء والغذاء 

واألعالف والمبيدات( .

تقليل مدة اإلجراء ليوم عمل 

واحد هندسة إجراءات الترخيص 

المبدئي للمنشآت )الدواء والغذاء 

واألعالف والمبيدات( .

هندسة إجراءات الترخيص 

المبدئي للمنشآت )الدواء والغذاء 

واألعالف والمبيدات( .

هندسة إجراءات الترخيص 

المبدئي للمنشآت )الدواء والغذاء 

واألعالف والمبيدات(.

هندسة إجراءات الترخيص 

المبدئي للمنشآت )الدواء والغذاء 

واألعالف والمبيدات( .

إصدار دليل شروط ومتطلبات 

الموافقة المباشرة على الدعاية 

واإلعالن للمنتجات الغذائية 

واألعالف ومبيدات الصحة العامة.

إصدار ونشر دليل إجراءات 

الشفافية واإلفصاح الخاص 

بالدعم المالي والمادي من 

الشركات الطبية.

تم تحديث ونشر المدونة 

السعودية ألخالقيات ممارسة 

تسويق المستحضرات الصيدالنية.

مجموع المقابل المالي لتراخيص 

المحاضرات العلمية والتوعية 

واالعالن ٤.1٠5.٠٠٠ريال.

عدد البندم
المستحضرات

نسبة التغيير )%( 
عن عام 2٠17م

1PCS 11%1٤9٤طلبات الشركات على النظام اإللكتروني

71.5%163طلبات الجهات الحكومية2

٤٤%٤2طلبات قطاع الغذاء3

21%389طلبات اإلدارة التنفيذية للتفتيش٤

2%2٠88المجموع5

البندم
اإلنجاز خالل عام 

2٠18م
نسبة التغيير )%( 

عن عام 2٠17م

8.3٠%5196 حساب     عدد الحسابات للمنشآت الغذائية المستوردة1

21%1٠5٤    حساب     عدد الحسابات المبدئية للمنشآت الغذائية المحلية 2

689%1872     منشأةعدد المنشآت الغذائية المحلية المسجلة في النظام اإللكتروني3

19%92      مصنععدد طلبات تقديم إنشاء مصانع األغذية والمياه "جديدة"٤

27٤%397    ترخيصعدد رخص مزاولة النشاط التي تم إصدارها )إصدار/تجديد(5

532%2562٠٠٠ ريالإيرادات المقابل المالي إلصدار ترخيص مزاولة النشاط6

عدد الطلبات المنجزة بإدارة تصنيف المنتجات لعام 2018م

نسب التغير في إنجازات منشآت األغذية لعام 2018م
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نسبة التغيير )%( اإلنجاز خالل عام 2٠18مالبندم
عن عام 2٠17 م

5%29٠٤     منشأةعدد المنشآت الدوائية المسجلة في النظام اإللكتروني١

2٠%8٤٤      منشأةعدد طلبات تقديم إصدار أو تجديد أو تعديل للمنشآت الدوائية٢

292%857    منشأةعدد طلبات تقديم الرخص المبدئية للمنشآت الدوائية ٣

5%576 رخصة مزاولة نشاطعدد رخص مزاولة النشاط التي تم إصدارها ٤

3%629 رخصة مبدئيةعدد الرخص المبدئية التي تم إصدارها٥

3٠ % 1519 معاملةعدد المعامالت الواردة باالتصاالت اإلدارية٦

8٠%75٠ خطاب صادرعدد الخطابات الصادرة٧

نسب التغير في إنجازات منشآت الدوائية لعام 2018م

اإلنجاز عام 2٠18ماإلنجاز عام 2٠17مالبندم
نسبة التغيير )%( عن عام 

2٠17 م

1
عدد منشآت المبيدات المسجلة في النظام 

PNR اإللكتروني
225% 13 منشأه٤ منشأه

نسب التغير في اإلنجازات لمنشآت المبيدات لعام 2018م

اإلنجاز عام 2٠18ماإلنجاز عام 2٠17مالبندم
نسبة التغيير )%( عن 

عام 2٠17 م

7٠٠%٤36طلبات ترخيص المستودعات 1

18.2%769٠طلبات ترخيص منشآت )أجهزة(2

نسب التغير في إنجازات األعالف لعام 2018م

نسبة التغيير )%( عن عام 2٠17 ماإلنجاز خالل عام 2٠18مالبندم

6%3537طلبات ترخيص ممثل قانوني )أجهزة(١

26%1617طلبات ترخيص منشآت )أجهزة(٢

11%5٤8طلبات تسجيل منشآت )أجهزة(٣

5%٤21التراخيص المبدئية٤

نسب التغير في إنجازات منشآت األجهزة والمنتجات الطبية لعام 2018م

المرفوضةالمقبولةالمقدمةالبندم

519617٤53٤51عدد الطلبات المستوردين1

1335182عدد الطلبات المخلصين2

57721336٤عدد الطلبات المنشآت الخارجية3

18163786٤313329٠عدد طلبات المنتجات المستوردة٤

5MDIL 1562612357٤٤1عدد الطلبات أذونات االستيراد الخاصة بنظام

51٤5٤6171٠7عدد الطلبات أذونات االستيراد الخاصة بالصفحة البحثية6

1237898٤٠2556عدد طلبات أذونات استيراد األدوية7

نظام فتح حساب إلكتروني:



112113
التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - ٢٠١٨مالتقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - ٢٠١٨م

ترخيص المحاضرات العلمية الموجهة للممارسين الصحيين

تم الترخيص لعدد  )٢١٤٥(.

ترخيص الدعاية واإلعالن لمستحضر غير وصفي

تم الترخيص لعدد )٣٣٩(.

ترخيص الحمالت التوعوية باألمراض والتثقيف الصحي

تم الترخيص لعدد )١٥٩(.

إدراج منتجات التجميل

تم إدراج ٧٧ ألف منتج تجميلي في نظام إدراج منتجات التجميل اإللكتروني خالل هذا العام.

شهادات حرية البيع لمنتجات التجميل

إصدار شهادات حرية بيع لعدد ٣٧٠ منتج خالل هذا العام.

التحقق من جودة منتجات التجميل المدرجة

مراجعة ٢٥٠٠ منتجً مدرجً في النظام اإللكتروني لإلدراج.

إحصائيات



المطابقة وإنفاذ 
األنظمة
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النسبة المئوية للمعامالت المحالة 
لإلدارة من الفروع 

منطقة مكة المكرمة
%12

منطقة الشرقية
%٤

منطقة جازان
%1

منطقة الرياض
%83

المعامالت الواردة لإلدارة

١٥٤١٤١٠٣٠٦

قيمة المخالفات والغرامات

٨٩٢٠٨٠٠٨.٣٢٦.٠٠٠

المعامالت الواردة لإلدارة

٥٤٠٤٣

قيمة المخالفات والغرامات

٣١٢٠٢٠٠٠
المعامالت الواردة لإلدارة

٦٠١٩

قيمة المخالفات والغرامات

١٠٢٠٧٠٠٠

المعامالت الواردة لإلدارة

١٣٠١٥٨

قيمة المخالفات والغرامات

١٠٤٢٦٠٧٠٠٠

المعامالت الواردة لإلدارة

٠٠٥

قيمة المخالفاتوالغرامات

٠٠

المعامالت الواردة لإلدارة

الغذاء : 327  |  الدواء :1410 
األجهزة الطبية  :531

قيمة المخالفات والغرامات

الغذاء : 20770400
الدواء :80326000

األجهزة الطبيةالدواءالغذاء
مقارنة غرامات المنشآت المخالفة ) للغذاء والدواء ( للفروع مؤشر غرامات الفروع  للمنشآت المخالفة

٠ 1٠27٠٠

89
28

٠٠

1٤
62

7٠
٠

8326٠٠٠

31
22

٠٠

1٠2
7٠

٠

٠٠٠ ٠ 3122٠٠

1٤627٠٠

92188٠٠

فرع منطقة
 تبوك

فرع منطقة
 تبوك

فرع 
منطقة
 جازان

فرع 
منطقة
 جازان

فرع
 منطقة
 الشرقية

فرع
 منطقة
 الشرقية

فرع منطقة
 مكة 

المكرمة

فرع منطقة
 مكة 

المكرمة

فرع 
منطقة
 الرياض

فرع 
منطقة
 الرياض

مصانع 
األغذية

مصانع المياه 
المعبأة

مصانع 
الثلج

مستودعات 
األغذية

مصانع 
األعالف

مستودعات 
اإلجمالياألعالف

853٤3282215٤

821738٠3113

361٠35٠٠5٤

6٠٠٠٠٠6

٠٠٠٠٠٠٠

2٠9619٤125327

إجمالي المعامالت الواردة من الفروع لقسم إنفاذ أنظمة الغذاء أبرز أسباب اإلحالة للنيابة
 العامة/ للغذاء :

انتهاء الصالحية.	 

التالعب بتواريخ الصالحية .	 

التزوير. 	 

االدعائات الطبية.	 

فساد وتعفن المنتج. 	 

منتجات مجهولة المصدر .	 
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الرياض

مكة المكرمة

الشرقية

جازان

تبوك

٤2٤.9٠٠

1.٠61.3٠٠

217.3٠٠

٤8.2٠٠

٠

77.2٠٠

12٠.2٠٠

٤3.7٠٠

5٤.5٠٠

٠

71.7٠٠

٤2.2٠٠

62٠٠

٠

٠

67.٠٠٠

79.٠٠٠

٤5.٠٠٠

126

126

165٠٠٠

165٠٠٠

٠

٠

٠

87.٠٠٠

16٠.٠٠٠

٠

٠

٠

إجمالي الغرامات الصادرة من قسم إنفاذ  أنظمة الغذاء: 

مصانع
األغذية مصانع المياه الفرع

المعبأة
مستودعات 

األغذية
مصانع 

الثلج
مصانع 
األعالف

مستودعات 
األعالف

إجمالي المعامالت الواردة من 
الفروع لقسم إنفاذ أنظمة الدواء:

مصانع أدوية
%1

)15( مستودعات االدوية
%99

)1395(

معدل العقوبات الصادرة من قسم إنفاذ أنظمة 
الدواء على المنشآت المخالفة

معدل العقوبات الصادرة من قسم إنفاذ أنظمة 
األجهزة الطبية على المنشآت المخالفة

النسبة المئوية

الفرع
منشآت محالة 
للنيابة العامة

منشآت تم 
تغريمها

اإلجمالي

٤262266الرياض

٠٠٠مكة المكرمة

٠٠٠الشرقية

٠٠٠جازان

٠٠٠تبوك

٤262266

الفرع
منشآت تم 

تعليق ترخيصها
منشآت تم 

إغالقها
اإلجمالي

2666272الرياض

٠66مكة المكرمة

٠68الشرقية

٠٠٠جازان

٠٠٠تبوك

2662٠286

اإلجماليبصرياتمستودعاتمنشآتالفرع

2663553٠6الرياض

11٤1628158مكة المكرمة

٤21٠٤3الشرقية

19٠٠19جازان

5٠٠5تبوك

٤٤6523353٠

منشات تم 
اغالقها

%1 تعليق الترخيص
%93
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المناطق األعلى معدل للمخالفات داخل 
المنشأة

األجهزة الطبية

الغذاء

منشات التخزين

%25

انتهاء الترخيص

%12

مخالفة نظام 
التتبع

%63

فرع منطقة
 تبوك

فرع منطقة
 جازان

فرع منطقة
 الشرقية

فرع منطقة
 مكة المكركة

فرع  منطقة
  الرياض

٤

7

5

1

٠ ٠٠٠

مخالفة نظام 
التتبع

%٤6

انتهاء الترخيص

%18

منشات التخزين

%36



خدمات العمالء
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مصدر التذاكر: إحصائيات عدد العمليات :إحصائيات عدد العمليات :

تصنيف التذاكر حسب القطاعات: 

55844
16768

2664 456

2018

2016 2015

2017

5074
 بالغ

3500
 الغذاء

767
 األجهزة

6517
 الدواء

23969
 إفادات 

مباشرة

18672
أعمال

7266
 القنوات 

اإللكترونية

 50770
استفسار

 78578
اتصال

التذاكر حسب المناطق: موضوعات العمليات

النظرة العامة لمراكز خدمة العمالء  ) الرياض – جدة – الدمام ( 

658 توفير المستحضرات

2٤٤37 تسجيل المنتجات

237 عرض جانبي

2276 جودة المنتجات

83٤ التسعيرة

٤2 غذاء بادعاء طبي

269 انتهاء الصالحية

99 تخزين المنتج

٤٤9 مخالفات البيع

29٠ التحذيرات

18925

18925

1700

611

1520

9961

201

1133

484
234

513

222

38640 1280

اإلجمالي
39848

عدد موظفي 
خدمة الضيوف 

17

نسبة الرضا العام 
92%

عدد الشكاوى 
13

متوسط وقت خدمة  •
الضيف بالدقيقة: 6 دقائق

متوسط وقت انتظار  •
الضيف بالدقيقة: 

دقيقتين 

عدد الضيوف



المختبرات
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ــذاء  • ــة العامــة للغ ــي الهيئ ــاث والمختبــرات ف ــاع األبح ــرات بقط ــة للمختب ــدف اإلدارة التنفيذي ته

ــة  ــا للرقاب ــرات المعتمــدة دولي ــز منظومــة متكاملــة مــن المختب ــدواء إلــى العمــل علــى تجهي وال

علــى األغذيــة واألدويــة واألجهــزة الطبيــة وذلــك لتحقيــق رؤيــة الهيئــة فــي حمايــة وتعزيــز الصحــة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا أنهــا اإلدارة المعنيــة فــي الهيئــة المتخصصــة فــي 

مجــال الفحوصــات المخبريــة والتحاليــل واالختبــارات الالزمــة علــى العينــات الغذائيــة أو الدوائيــة أو 

ــتوردة ــً أو المس ــة محلي ــواء المنتج ــة س ــزة الطبي األجه
الحاجة في مجال فحص وتحليل المواد الغذائية واألدوية والمنتجات الطبية.  •
تقديم المشورة العلمية والفنية والعمل كمرجعية لتحكيم نتائج تحليل تلك العينات. •

ضمــان ســالمة الغــذاء والــدواء والمنتجــات الطبيــة للمســتهلكين والمســتفيدين ضمــن اطــر  •

قانونيــة وتشــريعات معتمــدة وإجــراءات موثقــة.

حماية المجتمع من مخاطر األغذية غير السليمة، واألدوية الضارة، والمنتجات الطبية الرديئة. •

رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مراقبة األغذية واألدوية واألجهزة الطبية. •

تعزيــز الشــراكة المجتمعيــة مــع القطاعــات الحكوميــة والخاصــة والجهــات الدوليــة ذات العالقــة  •

فــي مجــاالت عمــل المختبــرات.

ــز الجــودة فــي المختبــرات الخاصــة التــي تعمــل ضمــن نطــاق عمــل الهيئــة العامــة للغــذاء  • تعزي

ــة. ــا المخبري ــالمة إجراءاته ــان س ــدواء وضم وال

فتح الفرصة للقطاع الخاص لتغطية •

ادإارة التنفيذية 
للمختبرات

األهداف 
والمهام

9% إداري نسبة الكادر اإلداري للفني: 

91% فني

إجمالي اعداد العينات والتحاليل التي
25٠ تمت عليها في 2018م

2٠٠

15٠

1٠٠

5٠

٠

2٠3

25

9٠

3 7 ٠

المختبرات الغذائية مختبرات الدواء مختبر األجهزة الطبية

ي
فن

ي
دار

إ

توزيع وتصنيف القوة العاملة داخل المختبرات

القوى البشرية: 

إجمالي الموظفين في نهاية 
2018م

329 موظف

إداري 29

عدد التحاليل
146600

فني 300

عدد العينات
55266

قوة األداء: 
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األداء العام لجميع المختبرات: 

3% غير 
مطابق

26% غير 
مطابق

التحاليل

العينات

٠ 2٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٤٠٠٠٠ 6٠٠٠٠ 8٠٠٠٠ 1٠٠٠٠٠ 12٠٠٠٠ 1٤٠٠٠٠ 15٠٠٠٠

55266 عينة

1٤66٠٠ تحليل

إجمالي العينات والتحاليل 
الدوائية التي تمت عليها :

إجمالي العينات والتحاليل 
الغذائية التي تمت عليها :

نسبة العينات المطابقة 
وغير المطابقة

إجمالي العينات وتحاليل األجهزة 
والمنتجات الطبية التي تمت عليها:

عدد التحاليل
19342

عدد التحاليل
عدد التحاليل120380

3470
عدد العينات

6465

عدد العينات
عدد العينات44803

2206

97% 7٤% مطابق
مطابق

المختبرات التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء:

مختبر الغذاء بالحديثة 
)الجوف(

إداريفني
73

العيناتالتحاليل
12٤86٤6

مختبر الغذاء
  بحالة عمار

إداريفني
9٠

العيناتالتحاليل
2٤٠61٠13

مختبر
الغذاء بجدة

إداريفني
35٤

العيناتالتحاليل
163٠29٠9٤ مختبر الغذاء بجيزان

إداريفني
9٤

العيناتالتحاليل
6٤1٠ 1176

مختبر الرياض 

إداريفني
6٠8

العيناتالتحاليل
297٤٠12615

مختبر الرصد

إداريفني
٤8٠

العيناتالتحاليل
2٠9٤56928

مختبر الغذاء بالدمام

إداريفني
356

العيناتالتحاليل
٤332913331

مختبر الدواء •

مختبر األجهزة الطبية •

توزيع وتصنيف القوة العاملة داخل مختبرات الغذاء •

األداء العام  لمختبرات الغذاء  •
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األصول المختبرية: 

إجمالي األجهزة التحليلية المختبرية األساسية العاملة: 214 جهاز أساسي

أشهر 10 أصول مختبرية عاملة

كيمياء حيويةأحياء دقيقةكيميائي

المختبرات الغذائية مختبرات الدواءمختبر األجهزة الطبية

أجهزة طبية

15٠

1٠٠

5٠

٠

125

17
٠ ٠

٤8

3 7 ٠ ٠ ٠٠
1٤

مختبر األجهزة الطبية مختبر الدواء مختبرات الغذاء

Auto Lensometer HPLC HPLC

Universal testing machine GC GCMSMS

Universal testing machine with cabinet UV LCMSMS

NIBP Dynamic Tester Dissolution ICP

Vital Signs Simulator MDA IC

Defibrillator Analyzer Karl Fischer LCQTF

Electrical Safety Analyzer Disintegration MILKOSCAN

Condom Package Seal Integrity Testers ICP-MS RT-PCR

Condom Conductivity Leaks Tester GC-MS MALDI

Condom Inflation Burst Volume & 
Pressure Testing Equipment

HPTLC Next Generation Sequencer

الدقة التحليلية: 
األداء العام الختبارات الكفاءة PT في مختبرات الغذاء: 132 اختبار  

التغطية التحليلية: 

اجمالي عدد أنواع التحاليل في المختبرات :

مختبر األجهزة الطبية 36 تحليلمختبر الدواء 250 تحليلمختبر الغذاء 407 تحليل

مختبر األجهزة الطبية مختبر الدواء مختبرات الغذاء

اختبار قوة ارتباط االبر في الخيوط الجراحية Assay by HPLC Pestcides Residues

اختبار قوة الشد في الخيوط الجراحية Assay by UV Hormones & Antibitics residues

اختبار كفاءة أجهزة قياس ضغط الدم Assay by GC Mycotoxins

اختبار تسريب السوائل في الحقن الطبية Identification test by IR Heavy Metals

اختبار قوة تشغيل الحقن الطبية Dissolution Food Contact Materials

 اختبار تحديد حجم السوائل المتبقية في
الحقن الطبية بعد االستخدام

Comparative dissolution for solid forms Irradiated food

 اختبار القوة البؤرية للعدسات الالصقة
والنظارات

Moisture content by Karl Fischer -3mcpd

اختبار نفاذية األشعة فوق البنفسجية Assay of protein composition by DUMAS Acrylamide

اختبار نفاذية الضوء Assay by HPTLC Melamine

اختبار كفاءة أشرطة فحص الحمل Assay by kjeldahl Salmonella Serotyping
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تطوير تحليل السموم المتعددة في  •

الفواكه

تطوير تحليل السموم المتعددة في  •

أغذية األطفال

تطوير تحليل السموم المتعددة في  •

البهارات

تطوير تحاليل بقايا األدوية البيطرية في  •

اللحوم البيضاء والحمراء والحليب

تطوير تحليل العناصر في المياه على جهاز  •

ICP-OES

تطوير تحليل بقايا المبيدات على جهاز  •

LCMSMS

تطوير تحاليل في السموم البكتيرية •

تطوير تحاليل المبيدات بإضافة تعريف  •

لعدد 2٠ مبيد جديد

تطوير تحليل الفورمالدهايد •

• MIT تطوير تحليل

•  Parabens تطوير تحليل

• Phthalates تطوير تحليل

التجارب وتطوير 
التحاليل:

تطوير تحليل السموم المتعددة في  •

الحبوب

تطوير تحليل السموم المتعددة في  •

الخضار المجففة

تطوير تحليل السموم المتعددة في  •

االعالف

تطوير تحليل السموم المتعددة في  •

المكسرات

تطوير تحليل األلوان الصناعية •

تطوير تحليل األلوان الصناعية •

تطوير تحليل بقايا المبيدات في البيض •

تطوير تحليل بقايا المبيدات على جهاز  •

GCMSMS

تطوير تحاليل السموم الفطرية في  •

األغذية

التجارب وتطوير التحاليل واالختبارات الغذائية:

التجارب وتطوير التحاليل واالختبارات الدوائية :

الغذائيــة  • المختبــرات  جميــع  حصلــت 

 ISO  17٠25 شــهادة  علــى  للهيئــة  التابعــة 

ــرات  ــع المختب ــاد جمي ــال اعتم ــدد إكم وبص

للهيئــة. التابعــة 

عبــر  •  )LIMS( نظــام  فــي  الكفــاءة  رفــع 

الســابعة  الجديــدة  للنســخة  تحديــث 

)LIMS7( لبرنامــج 

العينــات  • ســحب  آليــة  دليــل  إصــدار 

للمورديــن والشــركات فــي مختبــر األجهــزة 

الطبيــة. والمنتجــات 

لجنــة  • فــي  الغــذاء  مختبــرات  مشــاركة 

إمــارة  ومقرهــا  المــزارع  ســقيا  مراقبــة 

الشــرقية. المنطقــة 

تطوير اختبار قياس كتلة ضمادة العين  •

القطنية الطبية

تطوير اختبار تحديد وجود مواد ملونة في  •

القطن الطبي

تطوير اختبار تحديد وجود مواد ملونة في  •

الشاش القطني الطبي

تطوير اختبار تحديد وجود مواد ملونة في  •

ضمادة العين القطنية الطبية

تطوير اختبار تحديد الحمضية والقلوية  •

للقطن الطبي

اإلنجازات

التجارب وتطوير التحاليل واالختبارات لألجهزة 
والمنتجات الطبية  :

تطوير اختبار تحديد الحمضية والقلوية  •

لضمادة العين القطنية الطبية

تطوير اختبار تحديد الحمضية والقلوية  •

للشاش القطني الطبي

تطوير اختبار تحديد النسبة المئوية للفقد  •

في الكتلة بالتجفيف للقطن الطبي

تطوير اختبار تحديد النسبة المئوية للفقد  •

في الكتلة بالتجفيف للقطن الطبي

تطوير اختبار تحديد النسبة المئوية للفقد  •

في الكتلة بالتجفيف لضمادة العين 

القطنية الطبية

لجنــة  • فــي  الغــذاء  مختبــرات  مشــاركة 

مراقبــة الصــرف الصحــي وتأثيــره علــى ميــاه 

اآلبــار والمــزارع.

والمنتجــات  • األجهــزة  مختبــر  مشــاركة 

الطبيــة فــي اللجنــة التعريفــة الجمركيــة 

المتكاملــة.

والمنتجــات  • األجهــزة  مختبــر  مشــاركة 

وتطويــر  دراســة  لجنــة  فــي  الطبيــة 

الوطنيــة. االشــتراطات 

والمنتجــات  • األجهــزة  مختبــر  مشــاركة 

ــف  ــل التصني ــة دلي ــة دراس ــي لجن ــة ف الطبي

الموحــد



الموارد البشرية
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إنشاء مركز رضا الموظف
مــع  نتفاعــل  فعالــة  حكومــة  طمــوح  وطــن 

لجميــع ا

إطالق نظام أسهل
وطــن طمــوح حكومتــه فاعلــة تطويــر الحكومة 

اإللكترونية

افتتاح العيادات الطبية والرعاية 
المنزلية وإنشاء عيادة الحياة الصحية

مجتمع حيوي بيئة عامرة نعيش حياة صحية

إقامة كرنفال رياضي
حيــاة  نعيــش  عامــرة  بيئــة  حيــوي   مجتمــع 

صحيــة

عدد المستفيدينالوصفالفئة المستهدفةالبرنامج

برنامج متمكنة 

التدريبي
موظفات الهيئة

يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات القيادية واالندماج في تجربة تعلم تفاعلية 

ليصبحن الموظفات جزء فعال في المجتمع من خالل:

ورشة عمل »القيم«:

مقدمة عن القيم وربطها مع قيم الهيئة العامة للغذاء والدواء.

جمع البيانات من خالل عمل مقابلة شخصية ل 12 موظفة و5 من مديريهم 

المباشرين لمعرفة التحديات واإلنجازات ونقاط القوة والضعف

جلسات التمكين: تم تحديد أربع جلسات تمكين لجميع المشتركات في 

البرنامج.

27

الدورات التأسيسية 

للموظفين الجدد

الموظفين الجدد 

أصحاب خبرة من 

)صفر إلى 3 سنوات(

يهدف البرنامج إلى إكساب وتنمية المهارات والقدرات الفنية والتخصصية 

للموظفين الجدد في مجاالت عمل الهيئة، لتمكينهم من أداء فعال ومثمر 

يؤدي لبلوغ أهداف الهيئة وأهداف الموظف الشخصية بأعلى كفاءة ممكنة 

وذلك من خالل عمل ٤ دورات ُتقام بشكل دوري وهي:

االحترافية الشخصية.

أساسيات إدارة المشاريع.

اإلعداد والصياغة للمكاتبات الرسمية.

مهارات التواصل.

112

اإلنجازات

 ٤DX of مشروع

Execution
موظفي الهيئة

هو مجموعة من المبادئ والممارسات التي تم اختبارها وصقلها من قبل 

المئات من المنظمات ومئات اآلالف من الفرق على مدى سنوات عديدة 

وسيتضمن المشروع العمل على تعليم القادة كيفية مساعدة وتوجيه فرق 

العمل.

12

ورشة عمل 

"السلوكيات الخمس 

لفريق متماسك"

موظفي الهيئة

ورشة عمل متخصصة للفرق التي تعمل مع بعضها البعض مبنية على الكتاب 

األفضل مبيعا » أوجه الخلل الخمسة التي تصيب أي فريق: وتركز على أهمية 

وجود خمس سلوكيات رئيسية للفريق المميز والمتماسك

1٤

قادة الهيئةالتقييم القيادي

في ظل تشكيل الهيئة هيكلة جديدة تم عمل مشروع التقييم القيادي و 

الذي يعتمد على منهجية التقييم عن طريق أداة (Talent Q)  والمقابلة المبنية 

على الجدارات  

35٠

تحدي القيادة 

 The Leadership

challenge

قادة الهيئة

منهجية تحدي القيادة هو برنامج تدريبي قيادي عريق، مبني على دراسات 

وأبحاث، يبني أساسً مشتركً بين القادة ويعزز وجود لغة ومفهوم موحدين 

للقيادة في الهيئة. 

يـهدف هذا المشروع إلى دعم قادة الهيئة وتطويرهم لالرتقاء بإمكاناتهم 

كقادة مسؤولين عن إنجاز الخطة االستراتيجية للهيئة قيادة فريق العمل فيه

يتضمن البرنامج التدريبي 3 مراحل: 

 Leadership Practice( التقييم القيادي بآلية 36٠ باستخدام أداة  -1

           Inventory (LPI

دورة تدريبية لمدة يومين وفق منهجية »تحدي القيادة«.  -2

عقد ٤ جلسات تمكين »الكوتشج« لكل قائد لوضع ومتابعة الخطط   -3

التطويرية.

8٠

ملتقى القيادات 

 Leadership

Retreat

الرئيس والنواب 

والمساعدين ومديري 

اإلدارات

تم عقد ملتقى قيادات الهيئة في الرياض لمدة يومين وتم تقديم برنامج 

)الشغف للقيادة(. 

وأيضا تم عقد ملتقى في مدينة رابغ لمدة 3 أيام والذي يشمل عدة فعاليات 

من ضمنها برنامج » ورشة عمل التغذية الراجعة باإلضافة إلى جلسات التمكين 

وتبادل الخبرات«

112
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برنامج رضى العميل

جميع الموظفين 

الذين يقابلون عمالء 

من خارج الهيئة من 

المفتشين وموظفي 

خدمة العمالء

هو مشروع تطويري يمثل حاًل متكاماًل في تطوير كفاءات التعامل مع العمالء 

لمديري وموظفي الهيئة مما من شأنه أن يساعد على تطوير مستوى جودة 

الخدمة المقدمة ويرفع نسبة رضى العمالء.

محاور المشروع: 

برنامج قيادة رضى العمالء.

برنامج التميز في رضى العمالء.

مهارات التوجيه الفعال

٤٠٠  

مركز أداء
موظفي الهيئة

كجزء من خطة مركز »أداء« التدريبية لنشر ثقافة األداء وبناًء على المنهجية 

الموضوعة للتمكين وبناء القد رات يقدم المركز ورشات عمل تدريبية لموظفي 

الهيئة لرفع الوعي بمفهوم قياس وإدارة األداء في عدة مواضيع مختلفة: 

)األساسيات في مؤشرات األداء الرئيسية، إدارة التغيير، تطبيقات متقدمة في 

مؤشرات األداء الرئيسية، تخطيط االستراتيجية(

5٠

الدورات الفرديه  1783

داخلية 384خارجة 1399

إداري 164إداري 293 فني 220فني 1106

إجمالي الحضورجدةالدمامالرياضاسم البرنامج

2228٤أساسيات التصور الفوتوغرافي     

3٠٠79أساسيات الجودة الشاملة

121التفكير التصميمي

2٤9المالية لغير الماليين

12٠تدريب المدربين

2٤٠منهجية االبتكار

31185مهارات التواصل الفعال

2٤5مهارات التيسير

235مهارات خدمة العمالء الداخليين

19نظام العمل والتحقيقات اإلدارية 

311151االحترافية الشخصية

3118٤مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار

التدريب الجماعي
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عدد الموظفينعدد البرامجالقطاعالجهة

UL AG3٤5األجهزة والمنتجات الطبية

UCL111الدواء

Anthias16الدواء

الموظفينالتدريب/المشروع

٧٠٢التدريب الجماعي

١٧٨٣التدريب الفردي

٦٢التدريب التطبيقي

برنامج متمكنة 
٢٧التدريبي

الدورات التأسيسية 
١١٢للموظفين الجدد

 4DX of مشروع
Execution١١

ورشة عمل 
"السلوكيات الخمس 

لفريق متماسك"
١٤

التقييم
٣٥٠القيادي

تحدي القيادة 
 The Leadership

challenge
٨٠

ملتقى القيادات 
 Leadership

Retreat
١١٢

٤٠٠برنامج رضى العميل

٥٠مركز أداء

٣٧٠٣إجمالي الموظفين

التدريب 
التطبيقي

النسبة المئويةالعددالقطاع

٣٢.٤%٧٣اإلدارات التابعة لمكتب الرئيس

١.٧%٤األجهزة الطبية

٢٧.٥%٦٢الدواء

٦.٦%١٥الغذاء

٤.٤%١٠العمليات

٤.٨%١١الخدمات المساندة

٣.١%٧التخطيط والتميز

٧.٥%١٧األبحاث والمختبرات

٠.٨%٢أمانة مجلس اإلدارة

٣.١%٧مركز تتبع الدواء

٨%١٨مركز حالل

%65 %35

نسبة الذكور واإلناث في 
عملية التوظيف

اإلناثالذكور

عدد الموظفين الجدد

225
موظف 

وموظفة

بمعدل تقريبي 
موظف جديد
 8 ساعات 

 79
عدد الذكور

 146
عدد اإلناثاث 
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نسبة التوظيف في كل قطاع

اإلدارات التابعة لمكتب الرئيس

قطاع األجهزة الطبية

قطاع الدواء

قطاع الغداءة

قطاع العمليات

الخدمات المساندة

التخطيط والتميز

األبحاث والمختيرات

أمانة مجلس اإلدارة

مركز تتبع الدواء

مركز حالل

32.٤

1.7

27.5

6.6

٤.٤

٤.8

3.1

7.5

3.1٠

8

٠.8



التواصل والتوعية
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جنــاح الهيئــة الخــاص بخدمــات قطــاع 
األعمــال 

توعيــة  • إلــى  يهــدف  متنقــل  جنــاح 

الهيئــة  خدمــات  مــن  المســتفيدين 

ويخاطــب فئــة المنشــآت والشــركات ذات 

الصحييــن. والممارســين  العالقــة 

الهيئــة  • بيــن  االتصــال  ضبــاط  )تفعيــل 

العالقــة(. ذات  الحكوميــة  والجهــات 

تفعيــل دور ضبــاط االتصــال لتســريع العمــل  •

بيــن  واألزمــات  المخاطــر  أثنــاء  المشــترك 

جهــة   15 بمشــاركة  المعنيــة  الجهــات 

. ميــة حكو

 األنشطة التوعوية
أنشطة لتوعية المستهلك.

برنامــج توعــوي لــزوار مهرجــان الملــك 
عبــد العزيــز لإلبــل: 

ــالم  • ــرض ألف ــة وع ــرات تثقيفي ــاء محاض إلق

ــة.  ــات توعوي ــع مطوي ــة وتوزي توعوي

مهرجان الجنادرية 32:
والــدواء  • للغــذاء  العامــة  الهيئــة  شــاركت 

أركان: بأربعــة 

عــن  • تعريفيــة  معلومــات  لتقديــم  ركــن 

الهيئــة.

ركن للخلطات العشبية . •

ركن البصريات . •

ركن التسوق الغذائي السليم . •

 حملة قطار وعي للسالمة الدوائية:
التوعويــة فــي مجــال الــدواء للمســافرين  •

مــن  المتجــه   12 قطــار  رحلــة  متــن  علــى 

إلــى  الدمــام  ومــن  الدمــام  إلــى  الريــاض 

. الريــاض 

حملــة بقايــا المبيــدات فــي األغذيــة 
إلكترونيــة(: )حملــة 

حملــة إلكترونيــة بعنــوان بقايــا المبيــدات  •

فــي األغذيــة وطــرق التقليــل منهــا .

ــة الوطنيــة للتيقــظ والســالمة  الحمل
ــة: الدوائي

إبــالغ  • بأهميــة  الوعــي  مســتوى  رفــع 

الجانبيــة  األعــراض  عــن  المســتهلكين 

. يــة و د لأل
حملة تخفيض استهالك السكر

حملــة توعوية   » بأهمية تخفيض اســتهالك  •

منــه  لالســتهالك  األعلــى  والحــد  الســكر« 

فــي اليــوم ومخاطــر زيــادة تناولــه والبدائــل 

التــي يمكــن اســتخدامها فــي األغذيــة.

اإلنجازات

حملة تخفيض استهالك الملح
حملــة توعويــة » بأهميــة تخفيض اســتهالك  •

الملــح« والحــد األعلــى لالســتهالك منــه فــي 

اليــوم ومخاطــر زيــادة تناولــه والبدائــل التــي 

يمكــن اســتخدامها فــي األغذيــة .

بمســتحضرات  التوعويــة  الحملــة 
لتجميــل ا

الوعــي  • مســتوى  لرفــع  الحملــة  تهــدف 

لمنتجــات واألمثــل  اآلمــن  باالســتخدام 

حملــة  • إطــالق  تــم  حيــث  التجميــل، 

متكاملــة. إلكترونيــة 

حملة اللقاحات
اللقاحــات  • أهميــة  إلكترونيــة  عــن  حملــة 

مــن خــالل التعريــف بهــا وأهميتهــا لصحــة 

الفــرد والمجتمــع.

حملة التثقيف باألدوية الالوصفية
رفــع مســتوى الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع  •

عــن بعــض فئــات األدويــة الالوصفيــة، حيــث 

أن األدويــة الالوصفيــة هــي: األدويــة التــي 

يتــم شــراؤها بــدون وصفــة طبيــة .
 مشروع غذاء ودواء بودكاست

توعــوي  • برنامــج  بودكاســت«  ودواء  »غــذاء 

متخصــص بتســجيل ونشــر مقاطــع صوتية 

ــة . توعوي

ــدر  ــن اله ــد م ــة للح ــة اإللكتروني الحمل
ــي الغذائ

تجنــب  • كيفيــة  حــول  توعويــة  حملــة 

وفــق  التســوق  خــالل  مــن  الغــذاء  هــدر 

وتســاهم  اليوميــة  األســرية  االحتياجــات 

الغذائــي. الهــدر  مــن  الحــد  خفــض  فــي 
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برنامج توعية الحجاج
القنوات المستخدمة: 

أواًل: مراكز التوعية في المطارات ومدن الحجاج. •

ثانيً: الجناح التوعوي في صالة الحجاج. •

ثالثً: سيارة الجولف التوعوية. •

رابعً: األفالم التوعوية. •

خامسً: حقائب الحفظ والنشرات والمراوح التوعية. •

الفئة العمريةالمشاركين

نساء
%٤1

رجال
%59

3٠-18
%18

أعلى من 5٠
%51

35-3٠
%31

السعودية

السعودية

إيران

إيران

تركيا

تركيا

السودان

السودان

ماليزيا

ماليزيا

اندونيسيا

اندونيسيا

سوريا

سوريا

العراق

العراق

باكستان

باكستان

الهند

الهند

BehaviorSafetyHygiene

الغذاء: 

الدواء: 
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حملــة الســالمة اإلشــعاعية والطــرق 
الوقائيــة

التوعيــة  • إلــى  تهــدف  إلكترونيــة   حملــة 

ــعاعية  ــزة اإلش ــة األجه ــدى مأموني ــول م ح

وطــرق الحمايــة مــن مخاطرهــا .

حملة لحوم وعلوم
حملــة توعويــة إلكترونيــة لتوعيــة المجتمــع  •

لتجنــب اســتهالك لحــوم ملوثــة أو فاســدة 

خــالل فتــرة عيــد األضحــى المبــارك ولتوعيــة 

المواطنيــن بالطريقــة الصحيحــة للتعامــل 

إلــى  شــراءها  مــن  بدايــة  األضحيــة  مــع 

ــا. ــا وتناوله تخزينه

برنامج التوعية في المدارس 
يهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي الصحــي  •

ناحيــة  مــن  والطالبــات  الطــالب  لــدى 

والتعامــل  والدوائيــة  الغذائيــة  الســالمة 

الطبيــة األجهــزة  مــع  اآلمــن 

ــات  ــات وفعالي ــي مهرج ــاركات ف مش
ــة : توعوي

الصيدليــة  • للجمعيــة  الســنوي  اللقــاء 

. ية د لســعو ا

ــّوع  • ــال التط ــعودي األول ألعم ــدى الس المنت

2٠18م

والمراكــز  • التجميلــي  الطــب  ملتقــى 

الحميــة  ومراكــز  التجميليــة  العالجيــة 

بالريــاض  واللياقــة 

فعالية بريك ستيشن . •

فعالية »نمط الحياة الصحي« . •

فــي  • للحمضيــات  الثالــث  المهرجــان 

.rالحــري محافظــة 

التشــغيل  • لمؤتمــر  المصاحــب  المعــرض   

فــي المنشــآت الصحيــة بعنــوان: »مســتقبل 

التشــغيل والتحــول نحــو 2٠3٠م«.

فعاليــة  »1٠٠٠ يــوم مــن الحيــاة« التــي نظمتها  •

ــك  ــفى المل ــي بمستش ــرس الوطن وزارة الح

عبــداهلل التخصصــي لألطفــال.

الملــك  • بمستشــفى  التوعــوي  المعــرض 

. التخصصــي  فيصــل 

التغذيــة  • لمســتجدات  الســادس  المؤتمــر 

الــذي  المصاحــب،  والمعــرض  العالجيــة 

الطبيــة  ســلطان  األميــر  مدينــة  نظمتــه 

. ية لعســكر ا

الزراعيــة  • للمنتجــات  التوعويــة  الخيمــة 

. ببريــدة  التمــور  بمهرجــان 

ــل  ــائل التواص ــر وس ــة عب ــائل توعوي رس
ــي االجتماع

رســالة  •  )239( عــدد  وتحديــث  إعــداد  تــم 

توعويــة )إنفوجرافيــك( متعلقــة بســالمة 

الغــذاء والــدواء واألجهــزة الطبيــة .

الرســائل التوعويــة المواكبــة لأليــام 
العالميــة واألســابيع واألشــهر 

أنشطة توعوية لقطاع االعمال: •

ورشــة عمــل االشــتراطات الفنيــة الخاصــة  •

ببطاقــة التعبئــة للمنتجــات العلفيــة.

ورشة عمل الفسح واالستيراد للدواء. •

ورشة عمل األعالف. •

الحــج  • فــي  الغــذاء  ســالمة  عمــل  ورشــة 

مشــتركة. مســؤولية  والعمــرة 

مصنعــي  • لقــاء  األجهــزة  عمــل  ورشــة 

المحليــة المصانــع  مــع  الطبيــة  األجهــزة 

ورشــة عمــل شــرح الدليــل اإلرشــادي لطلبــات  •

إضافــة منتجــات االذن بالتســويق فــي طلــب 

واحد.

ورشــة عمــل تســهيل اإلجــراءات التنظيميــة  •

إلصــدار التراخيــص الفنيــة لمصانــع األغذيــة 

والميــاه.

تصديــر  • وأذونــات  )شــهادات  عمــل  ورشــة 

واألدويــة(  األغذيــة 

ورشــة عمــل )دور التشــريعات الغذائيــة فــي  •

الحفــاظ علــى ســالمة ومأمونيــة الغــذاء( 

ورشة عمل مسودة نظام الدواء. •

ملتقى الطب التجميلي. •

للتميــز  • الدولــي  الســعودي  المعــرض 

ي ر لتجــا ا

المعرض السعودي للصيادلة. •

والضيافــة  • والفنــادق  المأكــوالت  معــرض 

الســعودي.

المطبوعات ومصادر المعلومات:
نبــذة تعريفيــة عــن الهيئــة العامــة للغــذاء  •

ــدواء. وال

ــة  • ــة العام ــن الهيئ ــة ع ــات اإللكتروني الخدم

ــدواء. ــذاء وال للغ

دليل الهيئة العامة للغذاء والدواء. •

ــة  • ــة عالي ــي لألدوي ــظ الدوائ ــورات للتيق منش

ــن. ــين الصحيي ــورة للممارس الخط

كتيب نظام األعالف والالئحة التنفيذية. •

 األنشطة التدريبية 
ــة  • ــدورات التدريبي ــوبو اإلدارة بال ــق منس التح

ــة: التالي

العالقات العامة و اإلعالم الرقمي  •

إدارة المشاريع باحترافية . •

التواصــل  • ووســائل  الرقمــي  اإلعــالم  إدارة 

االجتماعــي.

مهارات العرض والتأثير اإلعالمي الفعال. •

اســتراتيجية الــردود علــى التغطيــة الســلبية  •

ــبكات  ــالم وش ــائل اإلع ــي وس ــورة ف المنش

ــي. ــل االجتماع التواص

المتحدث اإلعالمي الرسمي. •

إدارة الفعاليات والمؤتمرات. •

والنشــرات  • المطبوعــات  إعــداد  فــن 

. ميــة عال ال ا

الشخصية االحترافية في العمل. •

منهجية االبتكار . •

إدارة االتصــاالت المؤسســية عبــر شــبكات  •

االجتماعــي. التواصــل 

األنشطة اإلعالمية 
حساب الهيئة في تويتر

المتابعين
939k

التغريدات 
616

حساب الهيئة في سناب 
شات

المشاهدات
1404k

عدد اللقطات
10659

 عدد مرات
الظهور

 مقطع
فيديو

 صورة
اخبارية

1٠5.5مليون 5٠ 7٠٤

الردود إنفوجرافيك

675٤ ٤63

حساب الهيئة في انستجرام
المتابعين

120.000 
 ملصق 

961

ألبوم تحذيرات ألبوم توعوي

11 27

قصص ألبوم صور

67 21

صور أخبار

٤55 337

صور أخبار

8٠5 3٠٤

عدد الصور واالخبار 
المنشورة على الموقع

عدد الصور واألخبار المنشورة 
في بوابة الهيئة
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عدد أخبار الهيئة المنشورة في الصحف:

عام
536

غذاء
491

دواء
465

أجهزة طبية
152

إعالنات
32

مقاالت
46

المجموع
1721

عدد اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية 133 

لقاء تلفزيوني
112

لقاءات إذاعية
21



التميز المؤسسي
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 ISO/IEC القياســية  للمواصفــة  طبقــًا  المختبــرات  فــي  الجــودة  نظــام  بنــاء 
     17025:2017

•  . 17٠25:2٠17 ISO/IEC بناء نظام جودة في مختبر الدواء طبقً للمواصفة القياسية

وفق المشروع االستراتيجي رقم ٤.2    . •

•    .17٠25:2٠17 ISO/IECتم إنجاز العديد من المتطلبات المتعلقة بتطبيق المواصفة الدولية

إعداد ومراجعة إجراءات العمل الخاصة بالمتطلبات اإلدارية والفنية. •

عقد دورات تدريبية للمختبرات. •

معايرة أجهزة المختبر. •

• .Proficiency Tests التسجيل في

• .Validation البدء في عمليات التحقق

عمل تدقيق داخلي  •

بنــاء نظــام إدارة الجــودة للتفتيــش علــى ) مصانــع األغذيــة المحليــة( طبقــًا 
 :17020  2012ISO/IEC القياســية  للمواصفــة 

يهــدف إلــى تعزيــز الثقــة بأنشــطة التفتيــش فــي الهيئــة مــن خــالل وضــع متطلبــات خاصــة  •

الفحــص  مســتوى  وجــودة  بهــا  الخاصــة  التفتيــش  أنشــطة  وتناســق  والحياديــة  بالكفــاءة 

والمراقبــة لــدى المفتشــين والتــي تؤهــل الهيئــة للحصــول علــى اعتمــاد أعمالهــا التفتيشــية طبقــً 

للمواصفــة القياســية الدوليــة 2٠12:ISO/IEC  17٠2٠ مرئيــة. باإلضافــة إلــى إنشــاء صفحــة خاصــة فــي 

ــة. ــواد التوعوي ــع الم ــوي جمي ــة يح ــي للهيئ ــع اإللكترون الموق

استمرارية األعمال

تــم عمــل ورشــتين عمــل للتعريــف بمنهجيــة اســتمرارية األعمــال  والبــدء فــي كتابــة الدليــل  •

ــادي  ــة لتف ــراءات الوقائي ــل اإلج ــال وعم ــتمرارية األعم ــى اس ــر عل ــد تؤث ــي ق ــر الت ــد المخاط وتحدي

وقوعهــا .

اإلنجازات

اعتماد مركز بيت الحيوان

ــة علــى الــدواء باعتمــاد مركــز  • المشــاركة مــع المختبــر الوطنــي للرقاب

رعايــة حيوانــات التجــارب مــن الـــ AAALAC مــن خــالل تحقيــق متطلبــات 

الســالمة والصحــة المهنيــة.

برنامج الصحة المهنية

فــي  • للفنييــن  الدوريــة  الطبيــة  والتطعيمــات  الفحوصــات  تأميــن 

المختبــرات ومراكــز التفتيــش المعرضيــن للمخاطــر المهنيــة بالتعــاون 

مــع اإلدارة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية.

مبادرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المشــاركة فــي ملتقــى بيبــان الــذي نظمتــه الهيئــة العامــة للمنشــآت  •

الصغيــرة والمتوســطة »منشــآت«.

مبادرات القطاعات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. •

إعــداد ورشــة عمــل بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة  •

والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  لدعــم  »منشــآت«  والمتوســطة 

ودراســة التحديــات التــي تواجههــا.

برنامج المتعامل السري

هــو أداة لكشــف جوانــب الضعــف وإبــراز نقــاط القــوة وفــرص التطويــر  •

فــي الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة مــن منظــور العمــالء الخارجييــن، 

للخدمــات  وســرية  موضوعيــة  تقييــم  بعمليــة  ذلــك  يتــم  حيــث 

واإلجــراءات ومســتوى أداء موظفــي الهيئــة بشــكل دوري حيــث يــؤدي 

ــم  ــات( و يقي ــن الخدم ــتفيد م ــل )المس ــل دور المتعام ــم المؤه الُمقّي

ــن. ــالء الخارجيي ــور العم ــن منظ ــات م ــودة الخدم ج

الهــدف مــن برنامــج المتعامــل الســري:رفع مســتوى جــودة الخدمــات  •

جــودة  بقيــاس  وذلــك  الخارجييــن  للعمــالء  الهيئــة  تقدمهــا  التــي 

الخدمــات المقدمــة مــن منظــور العمــالء وتحســين الخدمــات بتطويــر 

اإلجــراءات، أو توفيــر المــوارد الالزمــة، أو رفــع كفــاءة المختصيــن.

هيكل اإلجراءات الخاص بالهيئة

توضيــح الهيــكل اإلجرائــي للهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء وترابطــه مــع  •

الهيــكل التنظيمــي المعتمــد.

تحديث مصفوفة الصالحيات الخاصة بالهيئة

 تهــدف مصفوفــة الصالحيــات إلــى تحديــد الصالحيــات التخــاذ القرارات  •

اإلداريــة والفنيــة والماليــة بمختلــف المســتويات الوظيفيــة فــي الهيئــة 

ــد األدوار  ــالل تحدي ــن خ ــا ًم ــميً واضح ــً رس ــون مرجع ــدت لتك ــد أع ، وق

فــي كل مرحلــة مــن مراحــل صناعــة القــرار. 

ــس إدارة  • ــة بمجل ــة والخاص ــات الرئيس ــة الصالحي ــل مصفوف ــداد دلي إع

الهيئــة.

تطبيــق منهجيــة جديــدة لتوثيــق إجــراءات العمــل وذلــك 
SIPOC بتطبيــق    

تعــد منهجيــة SIPOC أحــد أهــم الطــرق لتوثيــق اإلجــراءات وقــد قامــت  •

ــد  ــة كأح ــذه المنهجي ــق ه ــي بتطبي ــز المؤسس ــة للتمي اإلدارة التنفيذي

ــراءات. ــق اإلج ــرق لتوثي الط

تطوير إجراءات العمل بمنهجية علمية

المرحلــة 1: تطبيــق عملــي مــن الشــركة االستشــارية لمنهجيــة التطويــر  •

لمــدة 1٠ أيــام عمــل علــى إجــراء تحليــل بقايــا المبيــدات لألغذيــة.

المرحلــة 2: تدريــب لمــدة 3 أيــام لـــ 3٠ مــن ممثلــي الجــودة ومنســوبي  •

ــي. ــز المؤسس التمي
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األنشطة:
التدريب واالبتعاث:

Business continuity professional أمريكا/بريطانيا.• 

المتطلبــات العامــة لكفــاءة مختبــرات الفحــص والمعايــرة 17٠25:2٠17  •

ISO/IEC  الريــاض.

إقرار صالحية طرق االختبار والمعايرة الرياض. •

الطــرق اإلحصائيــة والمتطلبــات العامــة الختبــارات الكفــاءة الحرفيــة  •

طبقــً للمواصفــة القياســية ISO 13528 & ISO 17٠٤3 الريــاض.

تقييم وإدارة المخاطر في المختبرات الرياض. •

طــرق اعتمــاد االختبــارات وحســاب االرتيــاب لمختبــرات القيــاس والمعايرة  •

وفقــا للمواصفــة القياســية الدوليــة آيــزو 17٠25 الرياض.

 تدريــب جميــع الموظفيــن علــى اإلخــالء عنــد الطــوارئ مــن خــالل تنفيــذ  •

عمليــات اإلخــالء الوهمــي فــي منشــآت الهيئــة.

مهنية التفتيش ونوعيته ومطابقته للمواصفات الدولية . •

 •Lean Six Sigma Green Belt

المملكة المتحدة. •

 •Certified Manger of: Preconference Courses Quality/

أمريــكا  Organization Excellence Certification Preparation

Certified Data Analysis Professional دبي• 

KPI Professional & Practitioner دبي• 

ــن  • ــي م ــق العمل ــى التطبي ــارية عل ــركة االستش ــراف الش ــة 3: إش المرحل

ــل. ــام عم ــة أي ــدة خمس ــراءات لم ــى 3 إج ــة عل ــز للمنهجي ــق التمي فري

حصــول الهيئــة علــى اعتمــاد التفتيــش علــى الميــاه المعبــأة  
ISO/IES17020:2012  طبقــًا للمواصفــة القياســية

ــب  • ــأة  حس ــاه المعب ــى المي ــش عل ــاد التفتي ــى اعتم ــة عل ــت الهيئ حصل

المواصفــة القياســية الدوليــة 2٠12:ISO/IEC 17٠2٠    مــن مركــز االعتمــاد 

الخليجــي , ويعتبــر حصــول الهيئــة علــى هــذا االعتمــاد دليــل علــى 

مهنيــة التفتيــش ونوعيتــه ومطابقتــه للمواصفــات الدوليــة .

المحافظــة علــى حصــول الهيئــة علــى شــهادة نظــام إدارة 
ISO 9001:2015 ــية ــة القياس ــب المواصف ــودة حس الج

تجديــد شــهادة نظــام إدارة الجــودة ISO 9٠٠1:2٠15 لمــدة ســنة بعــد زيــارة  •

شــركة BSI للهيئــة وعمــل تدقيــق علــى نظــام الجــودة بالهيئــة لعــام 

2٠18م.

بناء منظومة توثيق لإلجراءات في الهيئة

بالهيئــة  • العمليــات  بإجــراءات  متعلقــة  وثيقــة   38٠ وإصــدار  مراجعــة 

للمتغيــرات. الســريعة  واالســتجابة  المســتمر  التطويــر  بهــدف  وذلــك 

بناء منظومة إدارة ألداء العمليات 

مراجعــة واعتمــاد مــا يقــارب 377 مؤشــر متعلقــة بإجــراءات العمليــات  •

بالهيئــة وذلــك بهــدف القيــاس ومتابعــة اإلجــراءات ليســهل تطويرهــا 

ومعرفــة أماكــن الخلــل إن وجــدت.

التدريب الجماعي:

والتعــاون  • بالتنســيق  المؤسســي  للتميــز  التنفيذيــة  اإلدارة  نظمــت 

مــع اإلدارة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية وهيئــة التقييــس الخليجيــة 

مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة المتخصصــة فــي مجــال الجــودة 

فــي المختبــرات كانــت علــى النحــو التالــي:

القيــاس  • لمختبــرات  االرتيــاب  وحســاب  االختبــارات  اعتمــاد  طــرق 

17٠25:2٠17  ISO/IEC الدوليــة  القياســية  للمواصفــة  وفقــً  والمعايــرة 

  المتطلبــات العامــة لكفــاءة مختبــرات الفحــص والمعايــرة طبقــً  •

ISO17٠25:2٠17القياســية للمواصفــة 

 إقرار صالحية طرق االختبار والمعايرة •

ــة  • ــاءة الحرفي ــارات الكف ــة الختب ــات العام ــة والمتطلب ــرق اإلحصائي  الط

 8ISO 1352&   ISO 17٠٤3  طبقــً للمواصفــة القياســية

 إدارة وتقييم المخاطر في المختبرات •

المؤتمرات والندوات 

تمثيل المملكة في اجتماعات االيزو الدولية  •

الســعودي  • للمجلــس  الســنوي  االجتمــاع  حضــور  فــي  المشــاركة 

للجــودة. 

المشاركة في المؤتمر السنوي الثاني للهيئة.  •

•  WORLD CONFERENCE ON QUALITY AND« : بعنوان ASQ مؤتمــر

IMPROVEMENT: THE INNOVATION OF YOU« )ســياتل، أمريكا(



 الشؤون القانونية
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اإلنجازات: 

اإلنجازات الداخلية:

تقديم االستشارات القانونية لمعالي الرئيس التنفيذي للهيئة. •

الرد على جميع االستفسارات القانونية الواردة من كافة قطاعات وإدارات الهيئة. •

النظر في مشروعية القرارات اإلدارية التي يصدرها رئيس الهيئة. •

مراجعة التعاميم التي تصدرها الهيئة. •

صياغة األدلة االسترشادية التي تصدر من الهيئة، وأن تخرج وفقً لألنظمة واللوائح الصادرة.   •

والدوليــة  • الداخليــة  واالتفاقيــات  التعــاون،  ومذكــرات  التفاهــم،  مذكــرات  مشــاريع  مراجعــة 

والتأكــد مــن تماشــيها مــع األنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

المشاركة في اللجان وفرق العمل التي تتطلب تمثياًل قانونيً داخل الهيئة. •

المشاركة في اللجان المشّكلة للتحقيق في المخالفات المرتكبة من منسوبي الهيئة. •

اإلنجازات الخارجية:

ــم  • ــوان المظال ــة بدي ــة اإلداري ــي المحكم ــا ف ــة ضده ــا المرفوع ــي القضاي ــة ف ــن الهيئ ــع ع التراف

والمحكمــة العماليــة.

إقامة الدعاوى الخاصة بالهيئة أمام اللجان والجهات القضائية. •

إرســال كافــة األوراق والمســتندات فــي المواضيــع التــي تســتلزم الرفــع للنيابــة  العامــة  ألخــذ   •

مســارها النظامــي، ومتابعتهــا.

رفــع مشــاريع أنظمــة الهيئــة للمقــام الســامي وطلــب تحويلهــا إلــى هيئــة الخبــراء للدراســة  •

تمهيــدًا إلقرارهــا.

المشــاركة فــي االجتماعــات التــي تعقدهــا هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، فيمــا يتعلــق باختصــاص  •

الهيئــة مــع مــا يردهــا مــن معامــالت مــن الجهــات الحكوميــة األخــرى.

الــرد علىالمالحظــات الــواردة مــن هيئــة الفســاد أو ديــوان المراقبــة العامــة وجمــع المعلومــات  •

فــي ذلــك.

المشاركة في النقاش السنوي مع مجلس الشورى، وتدوين جميع المالحظات المطروحة. •

3-تمثيل الهيئة في المنظمات الدولية مثل: •

 -.))WTO - TBT منظمة التجارة العالمية 

 -.)WIPO( المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 -.)WHO( منظمة الصحة العالمية

اللقاءات التعريفية لإلدارة القانونية مع اإلدارات األخرى:

تنفيــذ عــدد 1٤ لقــاًء تعريفيــً بالشــؤون القانونيــة لقطاعــات الهيئــة  •

بهــدف نشــر الوعــي القانونــي لــدى منســوبي الهيئــة.

المحاضرات:

المكتــب  • مــع  بالتعــاون  الفكريــة  الملكيــة  عــن  محاضــرة  إقامــة 

االختــراع. لبــراءات  الســعودي 

إقامة محاضرة عن التحقيق المالي الموازي. •

إلقاء المحاضرات داخل الهيئة وخارجها. •

المشاركة في ورش العمل الداخلية والخارجية. •

المشــاركة بورقــة عمــل فــي المؤتمــرات والنــدوات الداخليــة واإلقليمية  •

والدولية.

الدورات التي التحق بها منسوبي اإلدارة:

اإلبداع في إعداد مذكرات المرافعات أمام المحاكم المختصة. •

كتابة المنشورات القانونية والرأي القانوني. •

أساليب السكرتارية االحترافية لمكاتب القادة التنفيذين. •

• Corporate Social Responsibilityالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات

تنميــة المهــارات القانونيــة واالستشــارية.

مؤتمــر وورشــة عمــل بعنــوان )مراجعــة مشــروعات القوانيــن وتحليــل  •

اآلثــار المترتبــة عليهــا(.

•  )Mediation( المفاوضات 

دورة مهارات التواصل. •

دورة االحترافية الشخصية. •

 دورة مهارات اإلعداد وصياغة المكاتبات الرسمية. •

•  The Leadership Challenge( القيــادة  تحــدي  عمــل  ورشــة   

.)Workshop

 ورشة عمل في النيابة العامة بعنوان )جمع األدلة المادية المالية(. •

 ورشة عمل في الهيئة العامة لالستثمار. •

المبادرات:

لمنســوبي  • القانونيــة  اإلدارة  مــن  وتثقيفيــة  توعويــة  رســائل  إرســال 

القانونــي.  المجــال  الهيئــة فــي 
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خطة اإلدارة التنفيذية للشؤون القانونية للعام 
2019م

ــخ 1٤38/11/3٠هـــ،  ــم )713( وتاري ــرار رق ــن الق ــة م ــرة الثاني ــص الفق ــى ن ــاء عل بن

والتــي تنــص علــى » علــى الجهــات الحكوميــة تطويــر اإلدارات القانونيــة 

لديهــا ودعمهــا بالكفايــات المؤهلــة فــي المجــال الشــرعي والنظامــي، 

ــب  ــكل المناس ــا بالش ــن فيه ــذه اإلدارات والعاملي ــر ه ــة لتطوي ــع خط ووض

ــك  ــأن ذل ــي ش ــذ ف ــا اتخ ــن م ــا، وتضمي ــود منه ــدف المنش ــق اله ــا يحق وبم

ضمــن الخطــة الســنوية«.        وتفعيــاًل لقــرار مجلــس الــوزراء فــإن الخطــة 

الســنوية لتطويــر اإلدارة القانونيــة لســنة 2٠19م تتضمــن اآلتــي:

المراجع:
إنشاء مكتبة قانونية داخلية خاصة باإلدارة. •

عضويــات اشــتراك فــي المواقــع القانونيــة التــي توفــر للباحثيــن االطــالع  •

علــى الكثيــر مــن األحــكام والدراســات، كموقــع المحامــون العــرب.

 التعاون مع الجمعيات القانونية:
التعــاون وتوقيــع اتفاقيــة مــع عــدد مــن الهيئــات والجمعيــات القضائية  •

كـ: والقانونية 

الهيئة السعودية للمحاميين. •

الجمعية العلمية القضائية السعودية. •

الجمعية الفقهية السعودية. •

الخطة التطويرية لمنسوبي اإلدارة: 

المستشارون

الهدف التطويري
أحــدث  • علــى  والتعــرف  الفعــال  واإلشــراف  القيــادة  مهــارات  تطويــر 

اإلداريــة. الممارســات 

المســاهمة فــي دعــم الباحثيــن القانونييــن لتطويــر المهارات االستشــارية  •
لديهم.

خطة التطوير
نقل المعرفة من )موظف إلى موظف(. •

حضور ورش العمل والتدريب •

االنضمام إلى الجمعيات المهنية •

جمعية األنظمة السعودية. •

البتعاث: 
تســهيل االبتعــاث الداخلــي لموظفــي اإلدارة فــي مجــاالت القانــون  •

– ماجســتير - دكتــوراه(. واإلدارة للدراســات العليــا )دبلــوم 

ابتعــاث موظفــي اإلدارة فــي الجامعــات التــي تقــدم دراســات عليــا فــي  •

مجــاالت قانــون الغــذاء أو الــدواء أو األجهــزة الطبيــة.

 التدريب التعاوني: 
الجامعــات  • وخريجــات  خريجــي  مــن  عــدد  تدريــب  فــي  المســاهمة 

القانونيــة والشــرعية ومســاعدتهم علــى إكمــال متطلــب التخــرج وهــو 

ــب. التدري

اإلحصائيات:
إحصائية بأنواع المعامالت الخاصة 

باإلدارة إحصائية القضايا

% 1٠٠
المعامالت المنجزة 

)1192(

االستشارات القانونية 
والمعامالت : 1٠68

)% 93(

التشريعات واللوائح: 
)% 2 (  22

االتفاقيات
 ومذكرات 

التفاهم: 28
)% 2(

اللجان 
وتمثيل 

الهيئة: 31
)% 3(

القضايا المنظوره: 28
)% 58(

القضايا التي 
انتهت

 بحكم قضائي
)ابتدائي - 

نهائي( 
لصالح الهيئة: 18

% 38

القضايا 
التي انتهت 
بحكم ضد 

الهيئة: 2
)% ٤(

إحصائية بعدد المعامالت الخاصة 
باإلدارة : 
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الباحثون القانونيون

الهدف التطويري
التركيز على تطوير المهارات القانونية. •

تعزيز القدرات االستشارية لديهم. •

تمكينهــم مــن الوقــوف علــى كافــة أنــواع األعمــال القانونيــة فــي الهيئــة  •
مــن خــالل تنويــع المهــام.

تزويدهم بالقدرات والمهارات ذات الصلة بالعمل اإلداري. •

تطوير اإللمام باألصول المتعلقة بالقانون. •

رفع جودة األداء في العمل اإلداري. •

خطة التطوير
توسيع المهام •

حضور ورش العمل •

التدريب •

اإلداريون

الهدف التطويري
تزويدهم بالقدرات والمهارات ذات الصلة بالعمل اإلداري. •

 تطوير اإللمام باألصول المتعلقة بالقانون. •

رفع جودة األداء في العمل اإلداري. •

خطة التطوير
جلسات التمكين •

توسيع المهام •

حضور ورش العمل •

التدريب •
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التعاون الدولي
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يهــدف التعــاون الدولــي إلــى تعزيــز دور ومكانــة الهيئــة العامــة للغــذاء 

التعــاون  إدارة  وتســاهم  والدولــي.  اإلقليمــي  الصعيديــن  علــى  والــدواء 

الدولــي فــي إبــراز جهــود المملكــة فــي مجــال ســالمة الغــذاء والــدواء 

واألجهــزة الطبيــة، وتعزيــز التعــاون مــع الهيئــات المماثلــة والمنظمــات 

الدوليــة واالســتفادة مــن تجاربهــم فــي مجــال عمــل الهيئــة.

أوال: قسم العالقات الخارجية ) في مقر الهيئة(

أواًل : اجتماعات السفراء:
ــة  • ــة العام ــن الهيئ ــة بي ــة العالق ــى تقوي ــفراء إل ــات الس ــدف اجتماع ته

للغــذاء والــدواء والجهــات النظيــرة لهــا فــي الــدول المختلفــة، وبحــث 

فــرص التعــاون )االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم وفــرص التدريــب( 

ــن. ــن الجانبي ــة بي ــق التجاري ــة العوائ ومناقش

كما استقبل معالي الرئيس التنفيذي للهيئة كًلا من:  •

السفير
اإليرلندي

السفير 
البرتغالي

السفير
الفرنسي

السفير
الكوبي

السفير
األذربيجاني

ثانيا: زيارات الوفود الدولية للهيئة:
تهــدف زيــارة الوفــود الدوليــة للهيئــة إلــى التعــرف علــى الهيئــة العامــة  •

للغــذاء والــدواء ومهامهــا وآليــة عملهــا، باإلضافــة إلــى مناقشــة أوجــه 

التعــاون وتطويــر العالقــة بيــن الجانبيــن.

زيارات وفود دولية للهيئة لمقابلة معالي الرئيس التنفيذي. •

مدير وكالة المواصفات 
والجودة الكاميروني

مدير رابطة العالم 
اإلسالمي

نائب وزير الزراعة 
البرازيلي

وزارة الصناعات األولية 
النيوزلندية

وفد الجهة الرقابية 
الماليزية

السفير
 النيوزلندي

السفير
الدنماركي

السفير
البرازيلي

السفير
الكندي

السفير
السويدي

السفير
التركي

السفير
الدنماركي

السفير  
النيوزلندي

السفير 
الهندي

السفير 
النرويجي

رئيس الهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية في 
مملكة البحرين

مؤسسة دبي لتنمية 
الصادرات

المدير العام للمؤسسة 
العامة للغذاء والدواء في 

المملكة األردنية

رئيس المؤسسة الوطنية 
لألدوية والممارسات 

الجيدة في روسيا 
االتحادية

ممثلي كلية الصحة 
العامة والعالج الطبيعي 
والرياضة وكلية الهندسة 
الحيوية من جامعة دبلن

رئيس الهيئة القومية 
المصرية لسالمة الغذاء

مساعد وكيل وزارة الصحة الكويتية 
للرقابة على الغذاء والدواء

سكرتير الصحة الحيوانية والنباتية 
والتفتيش في وزارة الزراعة والثروة 

الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلية

ثالثًا: الزيارات الدولية لمعالي الرئيس التنفيذي: 

سنغافورة
الجهة

عدة جهات رقابية ذات عالقة بعمل الهيئة

الهدف
 زيارة استطالعية لبحث مجال التعاون

اإلمارات
الجهة

بلدية دبي

الهدف
االطالع على اآللية المتبعة للرقابة الغذائية

مصر
الجهة

شرم الشيخ - المؤتمر العربي الثالث

الهدف
رئاسة المؤتمر

نيوزيالندا / أستراليا
الجهة

عدة جهات حكومية وخاصة

الهدف
بحث أوجه التعاون في المجاالت المختلفة و 

االطالع على الخبرات وزيارة الهيئات والمعاهد 
والمختبرات المتقدمة في مجالها ومقابلة 

المسؤولين وكبار الفنيين بها

إندونيسيا
الجهة

االجتماع األول لرؤساء الهيئات الوطنية 
لتنظيم الدواء في الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي

الهدف
المشاركة في االجتماع لتعزيز التعاون بين 

الهيئات الوطنية.

كوريا
هدف الزيارة

زيارة وزارة سالمة الغذاء والدواء.
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زيارات الجهات الحكومية الخارجية للقطاعات بالهيئة العامة للغذاء والدواء: 

تمثيل الهيئة خارجيًا:

سنغافورة
هدف الزيارة

زيارة عدة جهات حكومية 
صحية .

مصر
هدف الزيارة

المؤتمر العربي الثالث 
للغذاء والدواء.

اليابان
هدف الزيارة

زيارة من سعادة نائب رئيس البعثة السيد/ سيستو 
اوهموري.

فيتنام 
هدف الزيارة

التعرف على المختبرات والتعرف 
على طرق فحص العينات واألجهزة 

المستخدمة.

الواليات المتحدة
هدف الزيارة

زيارة مدير شؤون أوروبا الغربية 
والشرق األوسط في مكتب 

الممثل التجاري األمريكي 
لمناقشة اشتراطات حالل 

ومذكرة التفاهم.

إسبانيا
هدف الزيارة

زيارة المستشار التجاري 
واالقتصادي للتعرف على 

اشتراطات التصدير ومناقشة 
أوجه التعاون.

كوريا
هدف الزيارة

زيارة  من سعادة المسؤول 
االقتصادي والرعاية الصحية 

السيد/بارك شول سون.

إيطاليا
هدف الزيارة

زيارة السفير اإليطالي لمناقشة 
الغذاء الصحي.

سويسرا
هدف الزيارة

زيارة نائب رئيس البعثة لمناقشة 
التبغ ومشروبات الطاقة.

ميانمار
هدف الزيارة

زيارة األمين العام الدائم د/خين زاو من وزارة الزراعة والثروة 
الحيوانية والري الميانمارية لمناقشة الحظر المؤقت المفروض 

على صادرات األسماك واألحياء المائية

الصين
هدف الزيارة

حضور االجتماع الثالث عشر 
لمنتدى الدولي لمنظمي 

األجهزة والمنتجات الطبية 
IMDRF

الصين
هدف الزيارة

رئاسة اجتماع المجموعات 
العلمية والفنية بمجموعة 

التجانس اآلسيوي

السودان 
هدف الزيارة

اجتماع اللجنة اإلقليمية 
لدول شرق المتوسط 

لمنظمة الصحة العالمية 
–االجتماع ال 65

اجتماعات ممثلي الهيئة مع ممثلي السفارات:

تهدف هذه االجتماعات إلى مناقشة بحث أوجه التعاون والتعرف  •

على إجراءات التسجيل والترخيص ومعرفة سبب المخالفات المتكررة 

وإيجاد حلول لتفادي رفض/تقليل اإلرساليات.

االجتماع مع ممثلي السفارات التالية: •

الصين

الهند

مصر

بلجيكا

كندانيجيريا

تركيا

هولندا

استراليا

اإلمارات

قيرغيرستان

الدنمارك

بنغالديش

إيطاليا

فرنسا

سلطنة عمان

إسبانيا

سريالنكا

المملكة 
المتحدة

أمريكا

أستراليا

تركيا

تونس

تايلند

اليابان

بنغالديش

السودان

الواليات المتحدة

باكستان

البرازيل

البرازيل

فيتنام

ماليزيا

اإلمارات

هولندا

مصر

ميانمار

إندونيسيا

أوعندا

تيوزيالندا

الهند
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 مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء 
والدواء والوكالة الوطنية لمراقبة الدواء 

والغذاء
إندونيسيا

البرنامج التنفيذي بين الهيئة العامة للغذاء 
والدواء ووزارة الغذاء والسالمة الدوائية

كوريا 

مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء 
والدواء والمنظمة المركزية للسيطرة 

القياسية لألدوية
الهند

مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء 
والدواء والهيئة األوروبية لسالمة األغذية

)مقرها 
إيطاليا(

الدولةاالتفاقيات الدولية 2018 م

مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء 
والدواء والوكالة التركية للدواء واألجهزة 

الطبية
تركيا

مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للغذاء 
والدواء ووزارة الصحة والعمل والرعاية في 

اليابان
اليابان

مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء 
والدواء ووزارة الصناعة األولية النيوزيلندية

نيوزيالندا

مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء 
والدواء والهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية
البحرين

 مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء 
والدواء وبلدية دبي

دولة 
اإلمارات

مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء 
والدواء ومركز الشراكات االستراتيجية

السعودية

هيئة األجهزة الطبية في ماليزيا للتعاون 
في مجال األجهزة الطبية

ماليزيا

مذكــرة تفاهم بين الهيئــة العامة للغذاء 
والدواء وهيئة المواصفات األســترالية 

النيوزيالنديــة للغذاء

أستراليا 
ونيوزيلندا

البرنامج التنفيذي بين الهيئة العامة للغذاء 
والدواء ووزارة الزراعة الفرنسية

فرنسا

مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء 
والدواء والمديرية األوربية لجودة األدوية

مقرها 
فرنسا

االجتماع:

اللجنة السعودية السويسرية الحادية عشرة المشتركة •

 اللجنة السعودية الفلبينية الخامسة المشتركة •

اللجنة السعودية النيوزلندية السابعة المشتركة •

اللجنة السعودية الكازاخية الخامسة المشتركة •

اللجنة السعودية الكازاخية الخامسة المشتركة •

الحادية والسبعين  الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية •

  اللجنة السعودية السويسرية الحادية عشرة المشتركة •

اللجنــة الســعودية األفغانيــة المشــتركة الــدورة األولــى )اجتماعــات  •

ــة( فعلي

اللجنــة الفنيــة للمفوضيــة األوربيــة )بلجيــكا – بروكســل( – زيــارة الفريــق  •

الفنــي مــن الهيئــة

ــة  • ــة الصح ــط لمنظم ــرق المتوس ــدول الش ــة ل ــة اإلقليمي ــة الفني اللجن

العالميــة - االجتمــاع الخامــس والســتين بمدينــة الخرطــوم )جمهوريــة 

الســودان(

اللجنــة الســعودية اإلندونيســية المشــتركة الــدورة العاشــرة)اجتماعات  •

فعليــة(

•  – الصحــة  ووزراء  الماليزيــة  الطبيــة  األجهــزة  لهيئــة  الفنيــة  اللجنــة 

ــة  ــور )جمهوري ــة كوااللمب ــرون بمدين ــث والعش ــنوي الثال ــاع الس االجتم

ماليزيــا(

اللجنــة الخليجيــة لالجتمــاع الرابــع لــوزراء الصحــة بــدول مجلــس التعاون  •

الحــادي والثمانيــن بمدينــة الكويــت )دولــة الكويت(

الثانــي  • الغــذاء  لســالمة  العالمــي  دبــي  للمؤتمــر  الخليجيــة  اللجنــة 

المتحــدة( العربيــة  )اإلمــارات 

للــدول اإلســالمية  • المواصفــات والمقاييــس  الفنيــة لمعهــد  اللجنــة 

عشــر  والثالــث  اإلدارة  لمجلــس  عشــر  الســابع  االجتمــاع   )SMIIC(

العموميــة للجمعيــة 

اللجنــة الســعودية األوكرانيــة المشــتركة الــدورة السادســة )اجتماعــات  •

فعليــة(

اللجنــة الخليجيــة لالجتمــاع الفنــي لرؤســاء أجهــزة التقييــس فــي دول  •

مجلــس التعــاون بمدينــة الريــاض )المملكــة العربيــة الســعودية(

اللجنــة الســعودية المصريــة المشــتركة الــدورة السادســة عشــر )لجنــة  •

متابعــة – اجتماعــات فعليــة(

مكان الفعاليةاالجتماع/المؤتمر/الشراكة

إيطالياهيئة دستور األغذية

مصرجامعة الدول العربية

الدنماركوزارة الزراعة والغذاء الدنماركية

إيرلندامنظمة الصحة العالمية

الواليات المتحدةالمنظمة الدولية للمقاييس

لبنانمنظمة الصحة العالمية

إيطالياالمنظمة الدولية للمقاييس

المملكة المتحدةالمنظمة الدولية للمقاييس

جامعة الدول العربية و منظمة
 األمم المتحدة للتنمية الصناعية

مصر

إيطالياالهيئة األوروبية لسالمة األغذية

ثانيا: قسم االتفاقيات واللجان المشتركة
االجتماعات والمؤتمرات والشراكات الدولية:  •
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سويسرامنظمة الصحة العالمية

إيرلندامؤتمر الطاقة الحيوية

بلجيكا- فنلنداالمفوضية األوروبية 

كوريا الجنوبيةالمنظمة الدولية للمقاييس

ماليزيافرقة العمل للتوافق اآلسيوي

إيطالياهيئة دستور األغذية 

المجتمع العالمي لجودة الحياة 
المتعلقة بالصحة

إيرلندا

المغربمنظمة صحة الحيوان

اإلماراتسالمة الغذاء

معهد المواصفات والمقاييس
 للدول اإلسالمية

السعودية

الواليات المتحدةمجلس الموائمة الدولي

السعوديةمؤتمر الصناعات الدوائية

هيئة التقييس لدول مجلس
 التعاون الخليج العربي

السعودية

الواليات المتحدةسالمة الغذاء والتنظيم

ألمانياالمنظمة الدولية للمقاييس

الواليات المتحدةالمنظمة الدولية للمقاييس

االجتماع مع مدير التعاون الدولي
 في وزارة التجارة واالستثمار

السعودية

السعوديةمجلس الغرف التجارية السعودية 

كورياهيئة دستور األغذية

المغربمنظمة الصحة العالمية

الربع
عدد المعامالت 

الواردة
عد د مشاريع 

الصادر

51 مشروع161ً معاملةالربع الثالث

56 مشروع332ً معاملةالربع الرابع



الخدمات المساندة
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مشروع إنشاء مختبر الغذاء بمجمع مختبرات الهيئة بالقرب 
من الميناء الجافة

إنشاء مختبر متخصص بتحليل األغذية وفق أفضل المواصفات الفنية  •

القياسية، ويقع المشروع ضمن مجمع مختبرات الهيئة قرب الميناء 

الجاف بالرياض على أرض مساحتها )95٠٠ م2( ومكون من أربعة أدوار 

بمساحة بناء تبلغ )16.٠٠٠ م2( وتقدر نسبة اإلنجاز للمشروع )7٠ %(.

تنفيذ مقر فرع الهيئة بالدمام
إنشاء مقر دائم لفرع الهيئة اإلداري بالمنطقة الشرقية بمدينة الدمام،  •

حيث تبلغ مساحة اإلجمالية للموقع )3٤.٠٠٠ م2( مكون من خمس 

أدوار بمساحة اجمالية قدرها )15.٠٠٠ م2(.

تجهيز مركز دعم األعمال للصناعات الدوائية الوطنية بمبنى 
الدواء

توفير نافذة الستقبال أصحاب المنشآت الوطنية الخاصة بصناعة  •

األدوية وتقديم الخدمات والمعلومات الالزمة لهم بشكل سلس.

التخلص اآلمن من النفايات الخطرة
يهدف العقد إلى التخلص اآلمن من النفايات الخطرة لجميع مختبرات  •

الهيئة من خالل التعاقد مع شركة متخصصة بهذا المجال وقد ُجدد 

العقد لسنة قادمة.

عقد اإلمداد بالغازات الطبية
توريد الغازات الطبية والصناعية لجميع مختبرات الهيئة من خالل  •

التعاقد مع شركة متخصصة بهذا المجال.

تأهيل مختبر بقايا المبديات )الرياض - الدمام(
يهدف المشروع إلى تأهيل مدنية إلكتروميكانيكية في مختبر الغذاء  •

الجديد والدور األول لمختبر الدايوكسين في الدمام.

مبنى مختبر الجودة النوعية بميناء جدة االسالمي
استالم عدد من المواقع المخصصة للهيئة في بعض المدن  •

والمحافظات واستكمال إجراءات إصدار الصكوك لها. 

الحصول على مكاتب للهيئة ضمن المنافذ الحدودية )جديدة عرعر،  •

البطحاء، الوديعة، منفذ الدرة( وتجهيزها لتشغيلها.

تنفيذ خطط الطوارئ في بعض فروع الهيئة. •

تنفيذ متطلبات الجودة في السالمة والصحة المهنية. •

المشاركة في المؤتمر الدولي السادس عشر للصيانة والتشغيل للدول  •

العربية في مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية.

حضور ورشة عمل حول آلية ترشيد استهالك الكهرباء في القطاع 

الحكومي.

اإليرادات والمصروفات للعام 
المالي 2018م

بلغ اعتماد الميزانية للعام المالي 1٤٤٠/1٤39هـ مبلغ )967,62٠,٠٠٠( ريال. •

اجراء واعتماد )1٠71( ارتباط على بنود الميزانية. •

اجراء ٤ مناقالت بين بنود الميزانية بقيمة )69,٠٠٠,٠٠٠( ريال للوفاء  •

باحتياجات الهيئة.

كما بلغت نسبة الصرف )99%( من اجمالي ميزانية الهيئة كما هو  •

موضح أدناه:

صافي االعتماد بعد التعزيز  المبلغ المعتمدالبند
المنصرف الفعليوالتخفيض

673,52٠,٠٠٠72٤,17٤,٠٠٠718,359,3٠٠المصروفات اإلدارية

151,1٠٠,٠٠٠1٠1,٠٠٠,٠٠٠95,328,768المصروفات التشغيلية

26,٠٠٠,٠٠٠19,195,28118,586,786اإلبتعاث والتدريب 

58,٠٠٠,٠٠٠8٤,٠٠٠,٠٠٠82,533,76٤البرامج

59,٠٠٠,٠٠٠97,273,٠٠٠95,783,٠٤9المشاريع

967,62٠,٠٠٠1,٠25,6٤2,2811,٠1٠,591,667المجموع



الخدمات 
اإللكترونية
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اإلصــدار الثانــي من نظــام إدارة معلومــات المختبرات 
.LIMS لقطاع الغــذاء وقطاع الــدواء

نظام نشر معلومات األدوية .

تطوير البنية التحتية والشبكات

نظام تقارير زيارات منشآت األجهزة اإلشعاعية
ــى ال  ــي إل ــل الورق ــل العم ــث ينق ــزة حي ــآت األجه ــارات منش ــر زي ــام تقاري نظ

ــي. ورق

حياكم
نظــام تنبيــه إلكترونــي يتابــع العمليــة التوظيفيــة ويقــدم جميع مــا يحتاجه 

الموظــف ليتمكــن مــن اســتالم احتياجاته خــالل اليــوم األول علــى مكتبه.

نظام تراخيص الدعاية أو اإلعالن
يقــوم نظــام )إعــالن( بالســماح للشــركات بطلــب ترخيــص إعالنــي للمنتجــات 

الخاصــة بهــم .

خدمات الهيئة
ــر  ــات التصدي ــوحات وأذون ــص والفس ــات التراخي ــى خدم ــالع عل ــة لالط منص

ــة. ــاص الهيئ ــاالت اختص ــع مج ــي جمي ــات ف ــجيل المنتج وتس

نظام الزيارات
ــً ليســهل عمليــة تســجيل  ــإدارة زوار مبنــى الهيئــة آلي ــارة( ب يقــوم نظــام )زي

ــارة. ــة الزي ــم وجه ــجيل معلوماته ــزوار وتس ال

السعرات الحرارية
نظــام إلكترونــي لمعرفــة الســعرات الحراريــة الخاصــة بــكل وجبــه ووضعهــا 

فــي قائمــة الطعــام .

نظام أسهل
لمســاعدة منســوبي الهيئــة مــن اســتخدام خدمــات المــوارد البشــرية.

نظام إدارة المهام و متابعتها
ــى  ــة عل ــراءات المختلف ــاذ اإلج ــام واتخ ــى المه ــراف عل ــهل اإلش ــام يس نظ

المهمــات المســندة.

نظام بنك األفكار
استقبال جميع األفكار المتعلقة بالمشاريع اإللكترونية الجديدة .

تطوير نظام النسخ االحتياطي
للحفاظ على البيانات الخاصة بالهيئة وعدم فقدانها.

نسخ احتياطي محمي من االختراقات
تجهيز بيئة للنسخ االحتياطي محمية من االختراقات والتخريب.

المعيــار  وتوجيهــات  لمبــادئ  واالمتثــال  المخاطــر  إدارة 
ISO31000 العالمــي 

باســتخدام سياســة إدارة المخاطــر لتعزيــز ثقــة المســتخدمين وخفــض 

ــادة  ــام اإلدارة وزي ــين أداء نظ ــى تحس ــة إل ــتوى باإلضاف ــى مس ــائر ألدن الخس

ــه. مرونت

تطوير جودة الشبكات
مشــروع لضمــان فاعليــة االتصــال الشــبكي بيــن فــروع الهيئــة والمركــز 

الخارجيــة واالنترنــت. الجهــات  الرئيســي ومــع 

تفعيل الخطة االستراتيجية للهيئة
اإلدارة  لتكــون  للهيئــة  االســتراتيجية  بالخطــة  التقنيــة  المشــاريع  ربــط 

االســتراتيجية  لتنفيــذ  الرئيســي  الممكــن  المعلومــات  لتقنيــة  التنفيذيــة 

بالهيئــة. الخاصــة 

المسار السريع للتصدير
تــم تطويــر المســار الســريع للمنشــآت ذات الســجل المميــز لــدى الهيئــة 

لتســهيل عمليــة اســتخراج شــهادة التصديــر واإلرســاليات وتــم تقليــل وقــت 

ــة. ــى 2٠ ثاني ــة إل العملي

الحصول على جائزة أفضل تطبيق حكومي
الربــط والتكامــل اإللكترونــي وأتمتــة  الشــرق األوســط فــي مجــال   فــي 

ــم  ــي ت ــة K2  الت ــى منص ــً عل ــة إلكتروني ــة والخارجي ــل الداخلي ــراءات العم إج

ــً  ــن 5٠ نظام ــر م ــط أكث ــة ورب ــد للهيئ ــام المّوح ــاء النظ ــي بن ــتخدامها ف اس

مختلفــً وأتمتــة إجراءاتهــا، وكذلــك تطبيقــه لألنظمــة الداخليــة فــي الهيئــة.

ISO22301 الحصول على شهادة
شــهادة المطابقــة الخاصــة بالمعيــار العالمــي ISO223٠1 في إدارة اســتمرارية 

األعمــال وإدارة األزمات.

بنــاء بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة وتطبيقــات الجــوال 
التفاعليــة للنظــام الموحــد.

نظام إدارة اجتماعات مجلس اإلدارة
نظــام إلكترونــي يهــدف إلــى إدارة اجتماع مجلــس اإلدارة وجميــع اجتماعات 

اإلدارات التنفيذيــة إلكترونيــا بمــا يخــدم أهداف التحــول الرقمي.

نظام شامل
البيانــات  لتبــادل  وآمنــه  ســريعة  تفاعليــة  آليــة  بيئــة  تقــدم  منظومــة 

والمعلومــات وتبليــغ نتائــج المراجعــة واســتقبال الــردود آليــا بيــن الهيئــة 

.)GSN( اآلمنــة  الحكوميــة  الشــبكة  عبــر  المراقبــة  وديــوان 

مشاركة البيانات المفتوحة مع يسر
نشــر مجموعــات البيانــات الخاصــة بالهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء فــي 

شــكل بيانــات مفتوحــة.

حاضنة الصحة الرقمية
تقديــم الدعــم  لــرواد األعمــال المهتميــن بمجــاالت العمــل بالهيئــة العامــة 

للغــذاء.

نظام التفتيش
ــر نظــام إلكترونــي لمســاعدة المفتشــين فــي  يهــدف المشــروع إلــى تطوي

ــية. ــام التفتيش ــاز المه إنج

نظام تيقظ
ــين  ــن والممارس ــن المواطني ــات م ــي البالغ ــرعة تلق ــى س ــام إل ــدف النظ يه

والتســمم  الطبيــة  واألجهــزة  لألدويــة  الجانبيــة  األضــرار  علــى  الصحييــن 

الغذائــي.

نظام التوظيف
يهــدف النظــام إلــى اســتقطاب الكفــاءات والمتخصصيــن فــي مجــاالت 

الهيئــة المختلفــة.
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تطوير ورفع جودة أمن المعلومات
مــن خــالل تطبيــق األنظمــة والتقنيــات المســاعدة علــى التشــفير وحمايــة 

المعلومــات واالختراقــات.

تطوير نظام توزيع األحمال
يهــدف هــذا المشــروع إلــى تركيــب وتشــغيل أنظمــة توزيــع األحمــال 

لخطــوط اإلنترنــت وللتطبيقــات التكامليــة والداخليــة لتحســين ورفــع 

جــودة نقــل البيانــات.

ربــط قواعــد بيانــات أنظمــة الغــذاء بنظــام الــرد 
اآللــي.

)Track & Trace( نظام التتبع الدوائي
نظام راصد .

الربط مع تبادل
لربط الهيئة والجمارك إلكترونيا عبر شركة تبادل.

BI مشروع نمذجة البيانات
ــا  ــا وتحليله ــن جلبه ــن م ــن المعنيي ــا وتمكي ــات ونمذجته ــف البيان لتصني

ــض. ــا ببع وربطه

النظام اإللكتروني الموحد
األنظمــة  وإنفــاذ  والفســح  والترخيــص  التســجيل  إجــراءات  لتمكيــن 

تحــت  تنــدرج  التــي  القطاعــات  بجميــع  الهيئــة  فــي  للمســتثمرين 

. ليتها و مســؤ

)Chatbot( خدمة المساعدة الذكية
تطويــر خدمــة المســاعدة الذكيــة )ســارة( باســتخدام )ChatBot( ويقلــل 

ــة. ــن الهيئ ــن موظفي ــارات م االستفس

نظام إدارة المواعيد
نظــام إلكترونــي يهــدف إلــى تحســين تجربــة العميــل فــي الهيئــة مــن خــالل 

حجــز موعــد مســبق لاللتقــاء بــاإلدارة المعنيــة لخدمــة العمــالء.

نظام المواعيد الداخلي
العيــادة  فــي  المواعيــد  لحجــز  الهيئــة  لموظفــي  داخليــة  بوابــة  تطويــر 

والتجميــل. األســنان  طــب  وعيــادة  الصحيــة 

خدمة قياس رضا الموظف
تطويــر نظــام إلكترونــي يقيــس رضــا الموظفيــن عــن العمــل بشــكل دوري 

ُيتابــع مــن قبــل معالــي الرئيــس والنــواب.

التكامل مع مركز المعلومات الوطني
مشــروع يهــدف لتســهيل عمليــة تســجيل المواطــن والمقيــم فــي الهيئــة 

لالســتفادة مــن خدماتهــا وكذلــك التأكــد مــن صحــة المعلومــات وربطهــا 

بمركــز المعلومــات الوطنــي.

التكامل مع منصة مراس
يهــدف المشــروع إلــى تســهيل عمليــة ممارســة وبــدء األعمــال التجاريــة 

لألنشــطة التــي تقــع تحــت اختصــاص الهيئــة مــن خــالل المنصــة الموحــدة 

ــراس(. )م

تطوير تكامل األنظمة اإللكترونية
التحتيــة لتكامــل األنظمــة  البنيــة  إعــادة هيكلــة  إلــى  المشــروع  يهــدف 

اإللكترونيــة باســتخدام تقنيــة BizTalk لتحســين ورفــع جــودة التكامــل 

اإللكترونــي.

النظام الموحد لمركز حالل
بناء نظام إلكتروني لغرض تسهيل الخدمات المرتبطة بمركز حالل.

.)SDR( نظام تسجيل الدواء السعودي

النظام اإللكتروني إلدارة المواهب وتقييم األداء
األهــداف  ووضــع  الســنوي  األداء  بتقييــم  يعنــى  إلكترونــي  نظــام  بنــاء 

موظــف. لــكل  التطويريــة  والخطــط 

الفسح باستخدام الذكاء االصطناعي
مشروع لتطوير وتسريع عمليات الفسوحات في المنافذ.



التحديات 
والمقترحات
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التحديات:

المقترحات

عدم التزام المنشآت الصحية بضوابط الهيئة في الدواء واألجهزة الطبية. •

ــال  • ــي ح ــواردة ف ــات ال ــالمة المنتج ــى س ــر عل ــد يؤث ــا ق ــذ مم ــي المناف ــة ف ــة التحتي ــف البني ضع

تعرضهــا لســوء تخزيــن.

 ضعف تفاعل المجتمع في اإلبالغ عن المخالفات. •

تشجيع وتسهيل إجراءات الدراسات السريرية لألجهزة الطبية في مستشفيات المملكة. •

الجانبيــة  • األعــراض  عــن  اإلبــالغ  بأهميــة  وتوعيتهــم  الصحييــن  الممارســين  وتحفيــز  حــث 

التجميــل. ومنتجــات  الصيدالنيــة  للمســتحضرات 

ــاءات  • ــتقطاب الكف ــة اس ــل صعوب ــي ظ ــة ف ــة للهيئ ــام الموكل ــف ألداء المه ــدد الوظائ ــادة ع زي

ــة. ــل بالهيئ للعم

أهم إنجازات الهيئة العامة للغذاء والدواء في عام 2018م:

 إنشاء نظام التتبع اإللكتروني »رصد«.. 1

إطــالق مبــادرة إنشــاء مركــز حــالل إلصــدار الشــهادات وعالمــات الحــالل . 2

الســعودية للمنشــآت والمنتجــات وإصــدار أول شــهادة.

إنشــاء النظــام اإللكترونــي المحــدد : إطــالق حزمــة خدمــات األجهــزة . 3

ــة. ــات الطبي والمنتج

ــن . ٤ ــة ضم ــة للتغذي ــة الوطني ــاء اللجن ــوزراء بإنش ــس ال ــرار مجل ــدور ق  ص

ــة. ــي للهيئ ــكل التنظيم الهي

تدشين استراتيجية الغذاء الصحي:. 5

تخفيــض محتــوي المنتجــات الغذائيــة مــن الملــح والســكر والدهــون  •

المتحولة.

منع استخدام الدهون المهدرجة جزئيً من المنتجات الغذائية. •

 وضع السعرات الحرارية في قوائم أغذية المطاعم والمقاهي. •

البيانات التغذوية في صور إشارات ضوئية •

إطالق البرنامج الوطني األول لرصد بقايا المبيدات في األغذية.. 6

إطــالق المســار الســريع إلصــدار شــهادات صالحيــة التصديــر للمنتجــات . 7

الغذائيــة فــي يــوم واحــد ، وشــهادات اإلرســاليات اليوميــة فــي 25 ثانيــة.

إلــزام مســتوى التبــغ بالغــالف العــادي بهــدف تقليــل جاذبيــة منتجــات . 8

التبــغ وزيــادة فعاليــة التحذيــرات الصحيــة علــى عبواتهــا.

 إنشاء اللجنة الدولية االستشارية لتقييم مخاطر الغذاء. 9

إنشاء اللجنة الوطنية لرصد ومراقبة الغذاء.. 1٠

 تبسيط لوائح المكمالت الغذائية.. 11

توقيــع )11( اتفاقيــة مــع جهــات حكوميــة إلنشــاء مكاتــب للتيقــظ . 12

الدوائــي.

قصر الدعاية الطبية على الصيادلة السعوديين.. 13

فــي . 1٤ الطبيــة  لألجهــزة  اآلمــن  االســتخدام  اشــتراطات  إعــداد 

الســعودي. الصحــي  المجلــس  مــن  واعتمادهــا  المستشــفيات 

ــة . 15 ــالت المالي ــي التعام ــفافية ف ــاح والش ــة لإلفص ــة الصحي ــاء البواب إنش

ــن. ــين الصحيي ــة والممارس ــركات الطبي ــن الش بي

تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد.. 16

تطوير واعتماد الخطة االستراتيجية الثالثة للهيئة.. 17

إطــالق برنامــج بودكاســت غــذاء ودواء الهــادف إلــى توعيــة المســتهلك . 18

وإثــراء المكتبــة العربيــة بمحتــوي إذاعــي.

الجهــات . 19 فئــة  عــن  المرضــى  لســالمة  الوطنيــة  بالجائــزة  الفــوز 

. ميــة لحكو ا

الفــوز بجائــزة الشــرق األوســط لتميــز )الحكومــة والمــدن الذكيــة( عــن . 2٠

مشــروعها تحــدي 2٠3٠م لتعزيــز نمــط الحيــاة الصحــي.

ــاد . 21 ــز االعتم ــن مرك ــش م ــي التفتي ــاد ف ــهادة االعتم ــى ش ــول عل الحص

ــاد. ــال االعتم ــة تن ــة بالمملك ــة حكومي ــي كأول جه الخليج
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