الهيئة العامة للغذاء والدواء
الخطة االستراتيجية 2022-2018
مايو 2018

كلمة الرئيس
الرياض ،المملكة العربية السعودية
مايو 2018

عزيزي القارئ،،،
تحدد الخطة االستراتيجية الثالثة ( )2022-2018للهيئة العامة للغذاء والدواء رؤيتنا وأولوياتنا االستراتيجية لمجابهة التحديات التي
نواجهها كمنظمٍ لقطاعات الغذاء والدواء واألجهزة الطبية.
إننا نعمل على مواصلة مسيرتنا لكي نصبح منظمة دولية رائدة ومسؤولة عن حماية المجتمع وتعزيز الوصول إلى منتجات آمنة من
خالل لوائح سليمة وضوابط فعالة.
وفي الوقت الذي يواصل فيه االقتصاد السعودي تحقيق النمو ،فإنه يصبح من الواجب علينا أن نستجيب للتسارع في وتيرة االبتكارات،
ولالندماج بشكل أكبر في سالسل اإلمداد العالمية ،ولطلبات المواطنين المتنامية للحصول على منتجات آمنة وصحية.
إننا نسعى لمواجهة هذه التحديات باتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى األدلة العلمية ،وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص والجهات
الحكومية األخرى وشركائنا الدوليين.
إننا ملتزمون كذلك بالعمل على كسب ثقة المجتمع من خالل المبادرة بإشراك المجتمع وبناء منظمة عالية األداء وفعالة ومبتكرة تتيح
الفرصة للموظفين للتطور نحو األفضل.
مع أطيب التحيات

األستاذ الدكتور /هشام بن سعد الجضعي
الرئيس التنفيذي
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تركز الهيئة العامة للغذاء والدواء في خطتها االستراتيجية الثالثة على تحقيق نتائج قابلة للقياس لتعزيز سالمة وصحة
املجتمع
الخطة االستراتيجية

الخطة االستراتيجية األولى

()2011 – 2007
الخطة االستراتيجية الثانية

()2016 – 2012
الخطة االستراتيجية الثالثة

()2022 – 2018
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مجاالت االهتمام
•

التركيزٍعلىٍبناءٍإطارٍتنظيمي

•

بناءٍالقدراتٍاألساسيةٍالالزمةٍلتحملٍالمسؤولياتٍالتنظيمية

•

مواصلةٍبناءٍالقدراتٍالتشغيلية

•

معالجةٍالثغراتٍفيٍمهامٍالهيئةٍالعامةٍللغذاءٍوالدواء

•

تطويرٍالقدراتٍوالسياساتٍواإلجراءاتٍالتنظيميةٍ

•

التركيزٍعلىٍالنتائج والقيمٍالقابلةٍللقياسٍبالنسبةٍألصحابٍالمصالح

•

كفاءةٍوفاعلية العمليات باستخدامٍالقدراتٍالموجودة

•

االعتمادٍعلىٍاألدلة العلمية وتقييم المخاطر

•

العملٍمعٍالشركاء للرصدٍوالمراقبةٍالفاعلة

ُوضعت الخطة االستراتيجية بناء على مشاورات مكثفة مع مختلف أصحاب املصالح داخل الهيئة وخارجها
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200 +

7

50 +

30 +

منسوبو الهيئة

الجهات الحكومية
السعودية

الشركات واملنظمات
األخرى الخاضعة لنظام
الهيئة

املمارسون
(بما في ذلك موظفو
املستشفيات واألطباء
البيطريون)

20
اإلعالم (صحفيون وكتاب
وإعالميون)

تقدم الخطة االستراتيجية النسخة املحدثة من رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا باإلضافة إلى املحاور واألهداف واملشاريع
االستراتيجية التي تحدد مسار الهيئة العامة للغذاء والدواء
اإلطار االستراتيجي
الرؤية
والرسالة
والقيم

 مواءمةٍالرؤيةٍوالرسالةٍوالقيمٍلتعكسٍالتوجهٍاالستراتيجيٍللهيئةٍ
العامةٍللغذاءٍوالدواء

المحاور االستراتيجية

 األولوياتٍاالستراتيجيةٍالرئيسيةٍالتيٍتعالجٍالتحدياتٍالكبرىٍالتيٍ
تواجههاٍالهيئةٍالعامةٍللغذاءٍوالدواءٍفيٍأداءٍالمهامٍالمناطةٍبها

األهداف االستراتيجية
قياس األداء

المشاريع واإلجراءات التنفيذية
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 األهدافٍالخاصةٍبالقطاعاتٍوالممكناتٍالتيٍتحددٍالنتائجٍالتي
يمكنٍقياسها
 مؤشراتٍقياسٍاألداءٍالرئيسيةٍالمرتبطةٍباألهدافٍاالستراتيجية
 المشاريعٍواإلجراءاتٍالتنفيذيةٍالتيٍتقدمٍخططاًٍتفصيليةٍومراحلٍ
تنفيذهاٍ،وأصحابٍالمشاريعٍوالمهماتٍالمطلوبٍتنفيذها

تؤكد النسخة األخيرة للرؤية والرسالة أهمية املنهجية الشاملة والعلمية لالرتقاء بالصحة العامة وحماية املجتمع
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الرؤية

أن تكون هيئة رائدة عالميا تستند إلى أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة

الرسالة

حماية المجتمع من خالل تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سالمة الغذاء
والدواء واألجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات واألعالف

اختار العاملون في الهيئة العامة للغذاء والدواء هذه القيم لتعبر عن رغبتهم في خدمة مجتمعهم عن طريق العمل بنزاهة
والسعي نحو التميز والتفكير اإليجابي

صحة املجتمع
أولويتنا

نفكر بإيجابية

نسعى لنكون
األفضل
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نتواصل بفعالية
وشفافية

كلنا مسؤول

خمسة محاور استراتيجية تعكس أولويات الهيئة العامة للغذاء والدواء خالل السنوات الخمس القادمة
الوصول إلى منتجات آمنة وفعالة

تمكين املستهلكين من الوصول إلى منتجات آمنة في األوقات املناسبة من خالل التشريعات املناسبة

اتخاذ القرارات ً
بناء على املخاطر

ً
اتخاذ القرارات وفقا ملنهجية املخاطر واالعتماد على األدلة العلمية

الشراكات الفعالة
العمل بفاعلية مع القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين لتنفيذ رسالتنا عبر مجموعة األنشطة التي نتولى القيام بها

املبادرة بمشاركة املجتمع

زيادة الشفافية واملبادرة بمشاركة املجتمع

األداء العالي والثقافة اإليجابية

ً
ً
وفاعلية ً
وأداء عبر تعزيز التحول الرقمي وتبني ثقافة التعاون
تمكين املنظمة لتكون أكثر إبداعا
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األهدافٍ
المشتركةٍ

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

التوجه االستراتيجي – األهداف المشتركة
• التفتيش :التوقف عن التوسع في فروع الهيئة العامة للغذاء والدواء في جميع أنحاء المملكة واستغالل الفروع الرئيسية
الحالية لتغطية مسؤوليات الهيئة .ومع ذلك  ،إذا تواجد في أي منطقة عدد كبير من المصنعين  /الموزعين  ،فيجب على
الهيئة أن تنظر في نوع من التمثيل وسيتم ذلك باإلضافة إلى االعتماد على الشركاء الحكوميين لتغطية مختلف عناصر
الرقابة واالستعانة بمصادر خارجية في بعض جوانب عمليات التفتيش اليومية (مثل عمليات تفتيش المستودعات).
• المختبرات:
 −الغذاء :إنشاء مختبر مرجعي وبحثي واعتماده كجهة مرجعية داخل مدينة الرياض والبحث عن مختبرات خارجية
إلجراء الفحوصات االعتيادية
 −الدواء :اعتماد مختبر الرياض كمختبر مركزي وإجراء فحوصات مخبرية لما بعد التسويق على المستحضرات
الصيدالنية والبحث عن مختبرات خارجية محلية لمراقبة جودة المستحضرات قبل تسويقها.
 −األجهزة الطبية :إنشاء مختبر مركزي في مدينة الرياض ،وإجراء األنشطة البحثية وإحالة أعمال وأنشطة مختبرات
الفحص االعتيادية لمختبرات خارجية محلية.
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األهدافٍ
المشتركةٍ

الدواء

الغذاء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

األهداف المشتركة التي تتولى معالجة نماذج التفتيش والمختبرات وكذلك االستقالل المالي لعمليات الهيئة
المحاور ذات العالقة
األهداف المشتركة

1

تعزيز عمليات الرقابة وتحسين توزيع الموارد

2

اتباع األساليب المثلى في مختبر الهيئة العامة للغذاء والدواء من خالل
جعله مركزيا ً للمختبرات األخرى -ويتم ذلك عن طريق تكليف هذا
المختبر ليكون مرجعا ً إلجراء فحوصات الغذاء ومراقبة ما بعد التسويق
لجميع القطاعات الثالثة ،بينما تجرى فحوصات مراقبة الجودة خارجيا ً

3

تحقيق التوازن المالي من خالل زيادة اإليرادات وفقا ً المعايير الدولية
والعمل على رفع مستوى الكفاءة وتقديم خدمات أفضل

التفتيش







المختبرات









التوازن المالي



المبادرة بإشراك
المجتمع
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األهدافٍ
المشتركةٍ

الهدفٍ - 1التفتيش

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

الغذاء  -يجب أن تقدم الهيئة العامة للغذاء والدواء نموذجا ً معدالً للتفتيش من أجل تقليل الحاجة إلى مكاتب إضافية
للمفتشين
مواقع المرافق التنظيمية
حائل

المستودعات:
مصانعٍالغذاء:
مياهٍوثلج:

القصيم:

المستودعات:
مصانعٍالغذاء:
مياهٍوثلج:

13
5
6

الجوف:

الحدود الشمالية:
المستودعات:

المستودعات:
مصانعٍالغذاء:
مياهٍوثلج:

21

63
10
7

تبوك:

المستودعات:
مصانعٍالغذاء:
مياهٍوثلج:

المنطقة الشرقية:

الوضع الراهن

86
39
16

المستودعات:
مصانعٍالغذاء:
مياهٍوثلج:

الجوف
حائل

449
122
44

المدينة المنورة:

المستودعات 103
مصانعٍالغذاء12 :
13
مياهٍوثلج:

الرياض:

المستودعات1.050 :
مصانعٍالغذاء198 :
66
مياهٍوثلج:

الرياض
منطقةٍمكةٍالمكرمة

المنطقةٍالشرقية
نجران:

المستودعات:
مياهٍوثلج:

نجران

عسير:

11

الباحة

عسير

21
2

المستودعات100 :
مصانعٍالغذاء12 :
12
مياهٍوثلج:

55
4
5

• يوجد أكثر من  %80من المواقع المحلية للتفتيش في مناطق
الرياض والشرقية ومكة المكرمة ،حيث تتواجد فيها الهيئة حاليا ً
• يوجد أكثر من  %83من مصانع الغذاء في مناطق الرياض
والشرقية ومكة المكرمة ،حيث تتواجد فيها الهيئة حاليا ً
• أكثر من  %78من المنشآت التي تم تفتيشها من قبل مفتشي الهيئة
العامة للغذاء والدواء عبارة عن مستودعات

جازان
جازان:

المستودعات:
مصانعٍالغذاء:
مياهٍوثلج:

20
6
6

مكة المكرمة:
المستودعات:
مصانعٍالغذاء:
مياهٍوثلج:

الباحة:

المستودعات:
مصانعٍالغذاء:
مياهٍوثلج:

13
2
3

728
130
36

التوصيات
• يمكن االستعانة بمصادر خارجية لتفتيش المستودعات ،حيث ال
تحتاج عمليات تفتيش المستودعات إلى خبرة كبيرة متخصصة أو
تدريبٍا ً متخصصٍا ً
• وفقٍا ً لهذا النموذج ،يعمل المفتشون عادة من الموقع أو الفرع مع
فرصة التجمع في أحد الفروع الثالثة على فترات منتظمة (على
سبيل المثال :شهريٍا ً)

األهدافٍ
المشتركةٍ

الهدفٍ - 1التفتيش

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

الدواء  -بناء على األماكن التي توجد فيها المنشآت المحلية ،يمكن لمفتشي قطاع الدواء تغطية أنشطتها من خالل
المكاتب/الفروع اإلقليمية الثالثة الحالية
مواقع المرافق الخاضعة ألنظمة الهيئة

الوضع الراهن
حائل

مصنعٍأدوية1 :

تبوك:

القصيم:

مستودعات:
مصنعٍأدوية:

المنطقة الشرقية:

مستودعات2 :
مصنعٍأدوية1 :

10
2

الجوف

90
مستودعات:
6
مصنعٍأدوية:
مستحضراتٍتجميل3 :

الرياض:

مستودعات:
مصنعٍأدوية:
مستحضراتٍتجميل:
مكاتبٍعلمية:

مستودعات:
262
16
16
104

الرياض

مكة المكرمة/جدة:
منطقة مكة المكرمةمستودعات:
عسير

عسير:

مستودعات:

12

الباحة

الباحة:
30

مستودعات:

128
12
مصنعٍأدوية:
مصانعٍمستحضراتٍتجميل4 :
8
مكاتبٍعلمية:

•

•

جازان

1

15

•

نجران
نجران:

التوصيات

المدينة المنورة:

المنطقة الشرقية

مستودعات:

• أكثر من  %90من المواقع المحلية للتفتيشٍتوجدٍفيٍمناطقٍ
الرياضٍوالشرقيةٍومكةٍالمكرمةٍ،حيثٍتتواجد فيها الهيئة حاليا ً
• حالياًٍ،موظفيٍالهيئةٍالعامةٍللغذاءٍوالدواءٍمستخدمينٍبشكل فعليٍفي
المنافذ ويقومونٍبإدارةٍعمليةٍفسحٍالمنتجات

3

•

ستفوض الهيئة العامة للغذاء والدواء عملية التدقيق اليومي للوثائق
والتفتيش للجمارك في موقع المنافذ
وفقٍا ً لهذا النموذج ،يعمل المفتشون عادة من الموقع أو الفرع مع
فرصة التجمع في أحد الفروع الثالثة على فترات منتظمة (على
سبيل المثال شهريٍا ً)
بالنسبة ألي مفتش إقليمي جديد ،يجب أن يكون هناك عدد كافي من
شركات التصنيع المحلية لتبرير التواجد اإلقليمي
تقييم امكانية التكليف الخارجي لمختبرات مراقبة الجودة

األهدافٍ
المشتركةٍ

الهدفٍ - 1التفتيش

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

األجهزة الطبية  -بناء على موقع المنشآت الخاضعة ألنظمة الهيئة ،يمكن لقطاع األجهزة الطبية أن يغطي أنشطته من
الفروع اإلقليمية الحالية
مواقع المرافق الخاضعة ألنظمة الهيئة
الحدود الشمالية
3
مصنع:
2
موزع:

القصيم
مصنعٍ:
موزع:

الوضع الراهن
حائل
موزع:

8

الجوف
موزع:

3
43

تبوك
موزع5 :

المنطقة الشرقية
18
مصنعٍ:
241
موزع:

الجوف
تبوك

حائل
القصيم
الرياض
مصنع:
موزع:

5

67
1375

الرياض

المنطقة الشرقية
عسير
الباحة

نجران
موزع12:

جازان
1
2

13

عسير
مصنع:
موزع:

2
53

التوصيات

المدينة المنورة
39
موزع:
مكة المكرمة
مصنع:
موزع:

نجران

• يوجد أكثر من  %93من المواقع المحلية للتفتيش في مناطق
الرياض والشرقية ومكة المكرمة حيث تتواجد فيها الهيئة حاليا ً
• حالياً ،موظفي الهيئة العامة للغذاء والدواء مستخدمين بشكل فعلي في
المنافذ ويقومون بإدارة عملية فسح المنتجات

الباحة
موزع:
جازان
موزع:

•
32
660

•

3

•
3

•

ستفوض الهيئة العامة للغذاء والدواء عملية التدقيق اليومي للوثائق
والتفتيش للجمارك في موقع المنافذ
وفقٍا ً لهذا النموذج ،يعمل المفتشون عادة من الموقع أو الفرع مع
فرصة التجمع في أحد الفروع الثالثة على فترات منتظمة (على
سبيل المثال شهريٍا ً)
بالنسبة ألي مفتش إقليمي جديد ،يجب أن يكون هناك عدد كافي من
شركات التصنيع المحلية لتبرير التواجد اإلقليمي
تقييم امكانية التكليف الخارجي لمختبرات مراقبة الجودة

الهدفٍ - 1التفتيش

األهدافٍ
المشتركةٍ

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

بعض مؤشرات قياس األداء الرئيسية للتفتيش – غذاء ودواء وأجهزة طبية
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#

مؤشر قياس األداء الرئيسي

1

ٍ%مفتشيٍاألغذيةٍالحكوميينٍالذينٍتمٍتدريبهمٍعبر برنامجٍتطويرٍمفتشٍاألغذيةٍ
((FIDP

2

ٍ%المنشآتٍالغذائيةٍالحاصلةٍعلىٍشهادةٍ()HACCP

3

ٍ%التزامٍالجماركٍبالفسحٍبناء علىٍمتطلباتٍالهيئةٍللمنتجاتٍالتيٍتندرجٍتحتٍ
رقابتهاٍ،خاللٍزياراتٍالتحققٍمنٍالهيئة

4

ٍ%األدويةٍالبشريةٍوالبيطريةٍالمغشوشة المضبوطةٍخاللٍعملياتٍمراقبة ماٍبعدٍ
التسويق

5

ٍ%مصانعٍاألدوية المحليةٍالتيٍوجدٍعليهاٍمالحظاتٍحرجةٍخاللٍعملياتٍتفتيشٍ
ممارساتٍالتصنيعٍالجيدٍ()GMP

6

ٍ%تواجدٍمتخصصي الدواءٍواألجهزةٍالطبيةٍفيٍالمنافذٍالحدودية

الهدف
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

%30ٍ:2018
%60ٍ:2019
%100ٍ:2020
ٍ:2019خطٍاألساس
%40ٍ:2020
%70ٍ:2021
%100ٍ:2022
%70ٍ:2019
%80ٍ:2020
%90ٍ:2021
%100ٍ:2022

•

ٍ:2018سيتمٍتحديدٍخطٍاألساس

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ٍ:2018خطٍاألساس
%15ٍ:2019
%10ٍ:2020
%5ٍ:2021
%0ٍ:2022
%80 :2019
%50ٍ:2020
%20ٍ:2021
%0ٍ:2022

الممكنات

األهدافٍ
المشتركةٍ

الهدفٍ - 2المختبرات

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

الغذاء  -يجب أن تنشئ الهيئة العامة للغذاء والدواء مختبراً مرجعيا ً معتمداً لألغذية ليؤدي األنشطة المرجعية والبحثية

المختبر المرجعي لألغذية

األنشطة المرجعية

األنشطة البحثية

الكفاءات المقترحة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

15

المخلفاتٍالمتبقيةٍفيٍالغذاءٍواألعالفٍ
منٍالمستحضراتٍالصيدالنيةٍوالمبيدات
التلوثٍالكيميائي
المعادنٍالثقيلة
السمومٍالحيوية
التلوثٍالجزيئي
الملوثاتٍالحيوية

•

يجب أن تطور الهيئة العامة للغذاء
والدواء قدراتها البحثية بناء على
المالحظات الواردة من إدارة تقييم
المخاطر واللجنة االستشارية لتقييم
المخاطر

األهدافٍ
المشتركةٍ

الهدفٍ - 2المختبرات

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

ُيعتمد مختبر الرياض لألدوية كمختبر مركزي للفحوصات المخبرية وكمختبر معتمد من منظمة الصحة العالمية يمنح
التأهيل للمؤسسات ،بينما يجري في نفس الوقت استطالع إمكانية التكليف الخارجي لمختبرات محلية بإجراء فحوصات
ضبط الجودة الروتينية
ستقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتشغيل
الجودة أثناء وبعد التسويق
إجراء مجموعة كاملة من الفحوصات في
مختبرات الهيئة لجميع أنواع المنتجات ذات الصلة
عبر سلسلة اإلمداد

1

إنشاء مختبر مركزي للمملكة العربية
السعودية

2
إجراء فحوصات مراقبة ما بعد التسويق

16

الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية
إلجراء الفحوصات طبقٍا ً للمعايير المعترف بها
دوليا
دعم البحوث والتطوير في الجامعات المحلية

يتضمن عمله منح اعتماد األيزو 17025

3

اعتماد منظمة الصحة العالمية

التحقق من الشكاوى التي ترد بشأن جودة
المنتجات بعد التسويق

• استطالعٍلموضوعٍتربيةٍالحيواناتٍوبيعها
• التعاون في مشاريع البحوث والتطوير من
خالل توفير اإلمكانيات بمقابل

استطالع االستعانة بمختبرات خارج مرافق
الهيئة
إجراء فحوصات مراقبة الجودة المحلية في
مختبرات القطاع الخاص

 )1إجراء فحوصات مراقبة الجودة لكل دفعة من
مستوردات األدوية البشرية والعشبية والبيطرية
 )2تأجير مكان من المختبر (جزء من مختبر
الرياض) للجهات الخاصة المحلية إلجراء
فحوصات مراقبة الجودة
 )3تخصيص مختبرات الدمام وجدة إلجراء
الفحوصات الروتينية لمستحضرات التجميل
 )4بالنسبة للفحوصات الروتينية ،تكون في جهة
منفصلة حتى ال يكون هناك تعارض في
المصالح مع فحوصات مراقبة ما بعد التسويق

نوصي بإجراء تحليل للتكاليف واألرباح بناء على الطلب على العمل الذي ترغب الهيئة العامة للغذاء والدواء
في القيام به ،مثل إجراء فحوصات المراقبة لما بعد التسويق بحيث تحتفظ الهيئة بقدراتها في هذا الشأن وتكلف
المختبرات الخاصة
الحالة التجارية
االعتراف الدولي
بإجراء فحوصات أخرى

األهدافٍ
المشتركةٍ

الهدفٍ - 2المختبرات

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

األجهزة الطبية  -يمكن أن تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتحسين استغالل المختبر بالتركيز على األنشطة المرجعية
والبحثية ،مع تخصيص مساحة للمختبرات الخاصة إلجراء الفحوصات الروتينية
مختبر األجهزة الطبية للهيئة العامة للغذاء والدواء  -المهام
المختبر المركزي للهيئة العامة للغذاء والدواء
فحص ما بعد التسويق: :فحصٍتتوالهٍالهيئةٍالعامةٍ
للغذاءٍوالدواءٍللتحققٍمماٍيليٍ:
• شكاوىٍمراقبةٍماٍبعدٍالتسويقٍ
• فحصٍاآلثارٍالسلبيةٍ/إشعارٍإنذارٍالسالمة
• الدعمٍالمستمرٍللجماركٍفيٍرفعٍالعيناتٍ

مختبر أبحاث الهيئة العامة للغذاء والدواء
مشاريع البحوث الداخلية:
• البحثٍفيٍالمجاالتٍالمهمةٍجداًٍ،بماٍفيٍذلكٍ
األجهزةٍعاليةٍالخطورةٍ/كبيرةٍالحجم
التعاون في البحوث الخارجية:
• التعاونٍالبحثيٍالمشتركٍلمركزٍالبحوثٍوالتطويرٍ
معٍالجامعات
• االستفادةٍمنٍاالستعانةٍبمصادرٍخارجية

اإلبقاء على الفحص الحالي باستخدام المعدات أو الموظفين الحاليين:
• ميكانيكي/كهربائي
• بصري
التعاون للحصول على خدمات أخرى:
• التعاونٍمعٍمختبرٍالدواء
• التعاونٍمعٍمختبراتٍخارجية
الجهات الخارجية
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مختبرات الفحص المحلية المستقلة:
• تأجير مساحة من المختبر للجهات الخاصة (بما في ذلك الشركات المصنعة المحلية ومكاتب التحقق من
المطابقة)
• فحصٍالمنتجاتٍللتقديمٍللتسجيلٍ(قبلٍالتسويق)
• فحصٍالتقييمٍالسريريٍ(قبلٍوبعدٍالتسويق)

الهدفٍ - 2المختبرات

األهدافٍ
المشتركةٍ

الدواء

الغذاء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

بعض مؤشرات قياس األداء الرئيسية للمختبرات – غذاء ودواء وأجهزة طبية
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#

مؤشر قياس األداء الرئيسي

1

العددٍالتراكميٍللكفاءاتٍالتيٍتمٍتطويرهاٍفيٍالمختبرٍالمرجعيٍللغذاء.

2

ٍ%الفحوصاتٍالتيٍتمٍتكرارهاٍبواسطةٍمختبرٍثانٍوالتيٍتؤكد صحةٍنتائجٍمختبرٍالهيئةٍ(الدواء)

3

ٍ%الفحوصاتٍالتيٍتمٍتكرارهاٍبواسطةٍمختبرٍثانٍوالتيٍتؤكدٍصحةٍنتائجٍمختبرٍالهيئةٍ(األجهزة
الطبية)

الهدف
•
•
•
•
•
•

•
•

4ٍ:2019
6ٍ:2020
6ٍ:2021
8ٍ:2022
ٍ:2018خطٍاألساس
 -ٍ%100ٍ:2020 – 2019يجبٍ
تعديلٍالهدفٍفيٍحالٍكونٍخطٍ
األساس أقلٍمنٍالمتوقعٍبكثير
ٍ:2018خطٍاألساس
 -ٍ%100ٍ:2020 – 2019يجبٍ
تعديلٍالهدفٍفيٍحالٍكونٍخطٍ
األساس أقلٍمنٍالمتوقعٍبكثير

األهداف
المشتركة

الغذاء

الدواء

األجهزة الطبية

الممكنات

التوجه االستراتيجي – الغذاء
• التزام الهيئة بسلسلة الغذاء :توضيح أدوار ومسؤوليات الهيئة العامة للغذاء والدواء والمهام التي يقوم الشركاء الحكوميين
بها ،وضمان تطبيق الحوكمة في الجهات المعنية واإلشراف على أنشطة الرصد والرقابة للتحقق من االلتزام والفاعلية
والكفاءة.
• تقييم مخاطر الغذاء :إنشاء مهام محددة وواضحة لوحدات إدارة وتقييم المخاطر في قطاع الغذاء في الهيئة العامة للغذاء
والدواء ،وإعادة صياغة النموذج التشغيلي لإلدارة التنفيذية لتقييم المخاطر لتكون الذراع العلمي لقطاع الغذاء في الهيئة
باالعتماد على القدرات الداخلية والخبرات الخارجية المتخصصة عند الحاجة.
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األهدافٍ
المشتركة

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

يركز قطاع الغذاء على سالمة الغذاء ،مع تحسين الرقابة على استيراد الغذاء والمبيدات

المحاور ذات العالقة

أهداف قطاع الغذاء
4

التزام الهيئة بسلسلة الغذاء

ضمان سالمة الغذاء من خالل برامج الرصد والتعاون الفعال مع شركائنا









بناء على المخاطر
اتخاذ القرارات ً

5

الحد من مخاطر الغذاء عن طريق تطبيق نموذج قوي مستند إلى المخاطر
ومعتمد على األدلة العلمية







اشتراطات تنظيمية واضحة

6

وضع وتطبيق اشتراطات تنظيمية واضحة لضمان االلتزام الكامل من قبل
الشركات المحلية والمستوردين بنظامي الغذاء واألعالف

7

ضمان سالمة الغذاء المستورد من خالل تطبيق المنهجيات والنظم واألدوات
الفعالة في الرقابة




استيراد الغذاء



مراقبة المبيدات

8

الحد من تأثير المبيدات على المستهلكين والمستخدمين والبيئة عن طريق
إدخال وسائل الرقابة وتتبع آثارها


المبادرة بإشراك المجتمع

20







الهدفٍ – 4مسؤوليةٍسالمةٍالغذاء

األهدافٍ
المشتركة

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

تلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء بسالمة الغذاء بحيث يضطلع كل شريك من شركائها بمهامه ومسؤولياته بشكل واضح

الجماركٍالسعودية

21

وزارةٍالبيئةٍوالمياهٍوالزراعة

وزارةٍالشؤونٍالبلديةٍوالقروية

الهيئةٍالعامةٍللغذاءٍوالدواء

األهدافٍ
المشتركة

الهدفٍ – 4مسؤوليةٍسالمةٍالغذاء

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

تعيين الهيئة العامة للغذاء والدواء بصفتها الجهة المختصة في نقاط التفتيش الحدودية وإسناد بعض مسؤوليات الرصد
والرقابة لشركائها

1

2

3

4

5

6

نقاط التفتيش
الحدودية

المزارع

بقايا

منشآت
الغذاء

المسالخ

منافذ
التجزئة

ترسيخٍالهيئة العامة
للغذاء والدواء كجهة
مختصة في نقاط
التفتيش الحدودية

22

التعاونٍمعٍوزارة
البيئة والمياه
والزراعة لضمانٍ
تحقيقٍاشتراطاتٍ
سالمةٍالغذاءٍعلىٍ
مستوى المزارع

المبيدات
العملٍمعٍوزارة البيئة
والمياه والزراعة
ومختبراتٍالجهاتٍ
األخرىٍلضمانٍتوافق
الفواكه والخضروات
معٍالحد األعلى
المسموح به من بقايا
المبيدات

التزام الهيئة العامة
للغذاء والدواء
بمصانع الغذاء
والمستودعات ومراكز
التوزيع

قيامٍوزارة الشؤون
البلدية والقروية
بأنشطة رصدٍومراقبةٍ
المسالخ

قيامٍوزارة الشؤون
البلدية والقروية
بأنشطةٍرصدٍومراقبةٍ
منافذٍالتجزئةٍ(مثل
البقاالتٍوالمطاعمٍ
والسوبرماركت)

الهدفٍ – 4مسؤوليةٍسالمةٍالغذاء

األهدافٍ
المشتركة

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

بعض مؤشرات قياس األداء الرئيسية للهدف  – 4مسؤولية سالمة الغذاء
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#

مؤشر قياس األداء الرئيسي

1

 %انخفاض بالغات حوادث التسمم الغذائي.

2

 %إلتزام مفتشي األغذية في وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون
البلدية والقروية بمتطلبات التفتيش خالل زيارات التحقق.

3

 %مطابقة العينات المسحوبة من األسواق المحلية للمواصفات.

الهدف
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ٍ:2018خطٍاألساس
ٍ%10ٍ:2019منٍ2018
ٍ%10ٍ:2020منٍ2019
ٍ%15ٍ:2021منٍ2020
ٍ%15ٍ:2022منٍ2021
ٍ:2021وزارةٍالبيئةٍوالمياه والزراعةٍ=ٍٍ،%50وزارةٍ
الشؤونٍالبلديةٍوالقرويةٍ=ٍ%40
ٍ:2020وزارةٍالبيئةٍوالمياه والزراعةٍ=ٍٍ،%90وزارةٍ
الشؤونٍالبلديةٍوالقرويةٍ=ٍ%80
%80ٍ:2019
%85ٍ:2020
%90ٍ:2021
%95ٍ:2022

الممكنات

األهدافٍ
المشتركة

الغذاء

الدواء

بعض مؤشرات قياس األداء الرئيسية لألهداف  6و  7و 8
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#

مؤشر قياس األداء الرئيسي

1

 %إلتزام المنشآت الغذائية المحلية التي تم تفتيشها وتشمل مصانع األغذية
والمستودعات ومراكز التوزيع.

2

 %إلتزام العينات الغذائية المستوردة المسحوبة في المنافذ الحدودية.

3

 %عينات األغذية المستوردة المسحوبة في المنافذ الحدودية التي تجاوزت
الحدود المسموح بها من بقايا المبيدات.

4

 %عينات األغذية المستوردة المسحوبة في األسواق المحلية التي تجاوزت
الحدود المسموح بها من بقايا المبيدات.

الهدف
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ٍ:2018خطٍاألساس
%75ٍ:2019
%80ٍ:2020
%85ٍ:2021
%90ٍ:2022
%90ٍ:2019
%92ٍ:2020
%95ٍ:2021
%98ٍ:2022
%2ٍ:2019
%2ٍ:2020
%2ٍ:2021
%2ٍ:2022
%2ٍ:2019
%2ٍ:2020
%2ٍ:2021
%2ٍ:2022

األجهزةٍالطبية

الممكنات

األهدافٍ
المشتركة

الهدفٍ – 5اتخاذٍالقراراتٍبناءًٍعلىٍالمخاطر

الغذاء

األجهزةٍالطبية

الدواء

لدعم نموذج تحليل المخاطر المقترح ،تنشئ إدارة تقييم المخاطر لجنة استشارية لتقييم المخاطر وتقديم المشورة العلمية

منهج تقييم المخاطر
طلبات خارجية

طلبات داخلية

نوع الطلبات:
• التنظيماتٍوالمعايير
• إجراءاتٍالتشغيلٍالقياسيةٍ
• الخطةٍالوطنيةٍللرصدٍوالرقابة
• خططٍالطوارئ
• أخرى

نوع الطلبات:
طلباتٍعاجلةٍ
وروتينيةٍمنٍاإلدارات
التنفيذيةٍلقطاعٍالغذاء

لجنة إدارة المخاطر
طلبات

توصيات

إدارة تقييم المخاطر

اللجنة االستشارية لتقييم المخاطر
مجاالت
الخبرة
المقترحة

مصادرٍالموادٍ
المضافةٍوالعناصر
الغذائية

منتجاتٍالحميةٍ
والتغذيةٍومسببات
الحساسية

اإلدارة التنفيذية للمختبرات

25

الموادٍالمرتبطةٍ
الملوثاتٍفيٍالسلسلةٍ الموادٍالمضافةٍأوٍ
المخاطرٍالبيولوجيةٍ
بالغذاءٍواإلنزيمات
الموادٍالمستخدمةٍفيٍ
واألمراضٍالمرتبطة
الغذائية
والنكهاتٍومساعداتٍ
أعالفٍالحيوانات
بالغذاء
التصنيع

المصادر الداخلية للمعلومات

المصادر الخارجية للمعلومات

منتجاتٍحمايةٍ
النباتاتٍوبقاياها

الممكنات

األهدافٍ
المشتركةٍ

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

التوجه االستراتيجي –الدواء
• تقييم وتسجيل األدوية :إجراء تقييم شامل لألدوية الجديدة والجنيسة واعتماد نموذج جديد لتسجيل هذه األدوية ،واالرتقاء
بالجهود المبذولة في عملية تقييم األدوية البشرية وبناء القدرات البيطرية واعتماد أفضل الممارسات الدولية في تسجيل
مستحضرات التجميل واألدوية العشبية والمكمالت الغذائية.
• توفر األدوية واالبتكار :تطوير آلية توفر األدوية المسجلة من خالل تحفيز التسجيل وتوضيح مسؤوليات الجهة المصرح لها
بالتسويق ،ودعم جهود بناء الثقة لدى المجتمع واستيعاب األدوية البديلة في السوق ،وتشجيع االبتكار من خالل مراجعة
المرحلة األولى من الدراسات السريرية وتوفير بيئة محلية للبحوث والتطوير.

26

األهدافٍ
المشتركةٍ

الدواء

الغذاء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

يركز قطاع الدواء على رفع مستوى تسجيل األدوية وضمان سالمتها وتوفرها باإلضافة إلى إدارة وتنظيم نشاط
مستحضرات التجميل واألدوية العشبية والمكمالت الغذائية

المحاور ذات العالقة

أهداف قطاع الدواء
تسجيل األدوية

9

بناء الثقة بالعملية المتبعة في الهيئة العامة للغذاء والدواء لتسجيل األدوية
البشرية والبيطرية عن طريق تعزيز القدرات وتبسيط إجراءات التقييم

10

حماية الصحة العامة والحيوانية من خالل تعزيز عمليات الكشف والمراقبة
واالستجابة للمخاطر التي يتم التعرف عليها

11

زيادة توفر األدوية البشرية والبيطرية عن طريق التعاون مع الجهات
الحكومية األخرى من أجل تعديل السياسات ذات الصلة ودعم قطاع الصيدلة
الحيوي في المملكة









سالمة األدوية







توفر األدوية

12



مستحضرات التجميل واألدوية العشبية والمكمالت الغذائية
الحد من العبء التنظيمي على مستحضرات التجميل واألدوية العشبية
والمكمالت الغذائية من خالل الموائمة بين إطارها التنظيمي وبين أفضل
الممارسات العالمية

المبادرة بإشراك المجتمع
27











األهدافٍ
المشتركةٍ

الهدفٍ – 9تسجيلٍاألدوية

الغذاء

األجهزةٍالطبية

الدواء

الممكنات

تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسريع إجراءات المنتجات الدوائية الشحيحة في السوق أو الحاصلة على موافقة مسبقة
من المنظمين في اإلتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة األمريكية
 1المسار السريع
موافقة مسبقة من
اإلتحاد األوروبي/هيئة
الغذاء والدواء
األمريكية
العالجات الطبية المتقدمة
مثل الجينية ،العالج
بالخاليا

تقييم كامل
للجودة والسالمة
والكفاءة

• الكيانات الكيميائية
الجديدة
• المواد الحيوية
المتشابهة،
اللقاحات ،منتجات
الدم ،األجسام
المضادة
• المواد البديلة
(الكيانات
الكيميائية)

عمليةٍالموافقةٍ
ضمنٍالمسارٍ
السريعٍ
للمنتجاتٍ
الحائزةٍعلىٍ
موافقةٍمسبقة1

 1يجبٍأنٍتكونٍ
هناكٍمساراتٍ
سريعةٍإضافيةٍ
متاحةٍللمنتجات
ذاتٍاألولويةٍ
العالية

2

التقييم

• القيامٍفقطٍبمراجعةٍ
الموضوعاتٍالمتعلقةٍبالسعوديةٍ
مٍ5ٍ،3ٍ،1

2

3

مجاالت االهتمام

• أداءٍتقييمٍموازيٍمنٍأجلٍبناء
القدرة

طلب سياسة خطة المراقبة (ليس عند التقديم) لمدة أول ثالث
سنوات حيث تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتقييم الكامل

3

• تسريعٍتقييمٍهذهٍالمنتجات
لاللتزامٍبالمواعيدٍالنهائيةٍالتيٍ
أعيدٍتحديدها

• تحسينٍالتنسيقٍالداخليٍلتسهيلٍ
اتصاالتٍالشركة

تقييم وتقدير كامل
 4ومستقل للمنتجات
التي لم تتم الموافقة
عليها من قبل
المنظمين في االتحاد
األوروبي /الواليات
المتحدة

4

5

المبادئ األساسية وبناء القدرات لألدوية البديلة
الكفاءة الحيوية للمستحضرات المماثلة-بناء القدرة

تسجيل المنتجات

 استخدام لجنة الخبراءتعزيز القسم الوحيد الحالي لألدوية البشرية والبيطرية لمعرفة المزيد عن التأثير
الكامل ألدوية اإلنسان

مالحظة )1ٍ:موافقةٍمسبقةٍمنٍجهةٍتنظيميةٍصارمةٍ،بماٍفيٍذلكٍ:وكالةٍاألدويةٍاألوربية؛ٍهيئةٍالغذاءٍوالدواءٍاألمريكيةٍوجهاتٍمنظمةٍأخرىٍتتبعٍاالتحادٍاألوربي
28

الهدفٍ – 9تسجيلٍاألدوية

األهدافٍ
المشتركةٍ

الدواء

الغذاء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

بعض مؤشرات قياس األداء الرئيسية للهدف  – 9تسجيل األدوية

29

#

مؤشر قياس األداء الرئيسي

1

مستوىٍرضىٍعمالءٍالهيئةٍعلىٍعمليةٍتقييمٍالمنتجاتٍالدوائيةٍبماٍيشملٍالنهجٍالعلميٍللتقييمٍ
والمدةٍالزمنيةٍورضاهمٍعنٍأنظمةٍالتسجيلٍااللكترونية

الهدف
•

أنٍتكونٍالنتيجةٍالمتوسطةٍ 4منٍ 5عبرٍ
كلٍالقياسات

الهدفٍ – 10سالمةٍاألدوية

األهدافٍ
المشتركةٍ

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

تنهض الهيئة العامة للغذاء والدواء بإطار التيقظ الدوائي لألدوية البشرية لتحسين إجراءات األدوية البيطرية والعشبية
إنشاء مراقبة نشطة

إنشاء مراكز إقليمية للتيقظ الدوائي

• تقييمٍالبياناتٍالدوائيةٍالوبائيةٍالتيٍيتمٍجمعهاٍعنٍطريقٍقاعدةٍ
بياناتٍلألدوية

• إنشاءٍشبكةٍإقليميةٍللتيقظٍالدوائيٍفيٍالمستشفياتٍالتيٍستقدمٍالدعمٍ
للمركزٍالوطنيٍللتيقظٍوالسالمةٍالدوائية

إطار عمل التيقظ الدوائي لألدوية البشرية واألدوية البيطرية
األدوية البشرية :تحسين إطار عمل التيقظ الدوائي
• زيادةٍالقدراتٍلتقييمٍاإلشاراتٍالتيٍيتمٍالحصولٍعليهاٍمنٍالتجاربٍالسريريةٍوقياسٍفاعليةٍتدابيرٍتقليلٍالمخاطر
• إجراءٍعملياتٍتفتيشٍالممارساتٍالجيدةٍلسالمةٍاألدويةٍعلىٍجميعٍالمكاتبٍالعلميةٍحامليٍتراخيصٍالتسويق
• تغريمٍالشركاتٍالتيٍتفشلٍفيٍتقديمٍتقاريرٍاآلثارٍالسلبيةٍإلىٍالهيئةٍالعامةٍللغذاءٍوالدواء
األدوية البيطرية :إنشاء إطار عمل التيقظ الدوائي
• قامتٍإدارةٍالتيقظٍالدوائيٍببناءٍاإلمكانياتٍودعمٍالقدراتٍللبدءٍفيٍإنشاءٍإطارٍعملٍسالمةٍاألدويةٍالبيطرية
• إنشاءٍإطارٍعملٍللتيقظٍالدوائيٍلألدويةٍالبيطريةٍبماٍيتماشىٍمعٍالمعاييرٍالدولية
واجهة النظام االلكتروني لسالمة األدوية
• واجهةٍلتقاريرٍاآلثارٍالسلبيةٍلألدويةٍالبشريةٍوالبيطريةٍوالعشبية
• واجهةٍالستقبالٍشكاوىٍمستحضراتٍالتجميلٍوالمكمالتٍالغذائيةٍونقلهاٍإلىٍاإلدارات
• التعاونٍمعٍأصحابٍالمصلحةٍالخارجيينٍلتحسينٍتقييمٍاإلشاراتٍوإدارتها
30

الهدف  – 10سالمة األدوية

األهدافٍ
المشتركةٍ

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

بعض مؤشرات قياس األداء الرئيسية للهدف  – 10سالمة األدوية

31

#

مؤشر قياس األداء الرئيسي

1

ٍ%الزيادةٍفيٍبالغاتٍاآلثارٍالجانبيةٍالتيٍقدمهاٍالممارسونٍالصحيونٍوالشركاتٍ
ً
استناداٍإلىٍعددٍالبالغاتٍفيٍعامٍ.2017

الهدف
•
•
•
•
•

ٍ:2018زيادةٍ %1000منٍخطٍاألساس
ٍ:2019زيادةٍٍ%50منٍ2018
ٍ:2020زيادةٍٍ%50منٍ2019
ٍ:2021زيادةٍٍ%50منٍ2020
ٍ:2022زيادةٍٍ%50منٍ2021

الممكنات

الهدفٍ – 11توفرٍاألدوية

األهدافٍ
المشتركةٍ

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

يجب على الهيئة العامة للغذاء والدواء النظر في عدد من استراتيجيات توفر األدوية والتسعير لمعالجة النقص وتحفيز
التسجيل داخل المملكة

توفر المنتجات في السوق

التسعير األولي عند التسجيل
لضبط أعلى األسعار
تنظيم األرباح

معالجة نقص األدوية على
المدى الطويل

32

دعم الوصول إلى األدوية في
المستشفيات والصيدليات

الهدفٍ – 11توفرٍاألدوية

األهدافٍ
المشتركةٍ

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

بعض مؤشرات قياس األداء الرئيسية للهدف  – 11توفر األدوية

33

#

مؤشر قياس األداء الرئيسي

1

•
•
ٍ%الزيادةٍفيٍتوفرٍاألدويةٍالبشريةٍاألساسيةٍفيٍالسوقٍالمحليٍبناءًٍعلىٍخطٍاألساسٍ
•
عامٍ2017
•
•

الهدف
%10 :2018
%15ٍ:2019
%20ٍ:2020
%25ٍ:2021
%30ٍ:2022

الممكنات

األهدافٍ
المشتركة

الغذاء

الدواء

األجهزة الطبية

الممكنات

التوجه االستراتيجي – األجهزة الطبية
• تقييم األجهزة الطبية :بناء قدرات للتقييم داخل الهيئة العامة للغذاء والدواء تستند إلى المخاطر ،تحظى باالعتراف اإلقليمي
والدولي ،مع األخذ في الحسبان أن تحقيق التوازن في مشاركة مكاتب التحقق من المطابقة يعد أمرا جوهريٍا ً في استراتيجية
األجهزة الطبية ،ويكون التركيز على ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للمنتجات المصنعة من قبل الشركات الدولية والمحلية.
• المراقبة واالستخدام اآلمن لألجهزة الطبية :تطوير عمليات اإلبالغ عن اآلثار السلبية من خالل تعزيز التعاون والتواصل
مع مقدمي الرعاية الصحية والشركات لتطبيق استخدام أكثر أمنٍا ً لألجهزة الطبية وفق أفضل الممارسات.

34

األهدافٍ
المشتركةٍ

الدواء

الغذاء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

يعزز قطاع األجهزة الطبية من قدرات التقييم واإلبالغ عن اآلثار السلبية إلى جانب تعزيز االستخدام اآلمن لألجهزة الطبية

المحاور ذات العالقة

أهداف قطاع األجهزة الطبية
13

تقييم األجهزة الطبية

أن نصبح هيئة تنظيمية مرجعية معترف بها دوليا من خالل بناء القدرات
إلجراء تقييم مستقل ضمن نموذج تقييم مرن ،قائم على المخاطر ومتناسق







مراقبة األجهزة الطبية

14

تعزيز سالمة وأداء األجهزة الطبية من خالل تحسين عمليات اإلبالغ عن
اآلثار السلبية بالتعاون مع المنظمين الدوليين من أجل اتخاذ إجراءات
استباقية ضد مشكالت وحوادث األجهزة الطبية







االستخدام اآلمن لألجهزة الطبية

15

35

حماية المرضى ومشغلي األجهزة الطبية من خالل تطوير التوجيه والرصد
لالستخدام اآلمن لألجهزة الطبية في منشآت الرعاية الصحية وغيرها



المبادرة بإشراك
المجتمع





األهدافٍ
المشتركةٍ

الهدفٍ – 13تقييمٍاألجهزة الطبية

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

يجب على الهيئة العامة للغذاء والدواء تطوير مستوى قدراتها في التقييم وتحسين إدارة إمكاناتها الداخلية عن طريق تقسيم
فئات الطلبات المسلمة للتقييم بين الهيئة ومكاتب التحقق من المطابقة
منخفضة المخاطر

السنة 0

القدرة على التقييم

الفئة "أ"
(إدراج فقط)

السنة 5
الهيئة العامة للغذاء
والدواء

الفئة "أ "2
(التعقيم/القابلة للقياس)

مكتب التحقق من المطابقة

الفئة "ب"

مكتب التحقق من المطابقة

منتجاتٍالفئةٍ"أ"ٍهيٍالمنتجاتٍالمدرجةٍفيٍالسجلٍالوطنيٍلألجهزةٍالطبيةٍفقطٍ
 %100والٍتتطلبٍتقييمٍالهيئةٍالعامةٍللغذاءٍوالدواء

الهيئة العامة للغذاء
والدواء

%10

الهيئة العامة للغذاء والدواء

%50

تبدأٍالهيئةٍالعامةٍللغذاءٍوالدواءٍفيٍإعدادٍالكفاءاتٍللتعاملٍمعٍاألجهزةٍ
المنخفضةٍالمخاطرٍ(الفئةٍ"أٍ"ٍ،"2ب")ٍلتوفيرٍالدعمٍالالزمٍلتقييمٍالمنتجات
المحليةٍوالدولية
تستعرضٍالهيئةٍفيٍنهايةٍالخمسٍسنواتٍٍ%10فقطٍمنٍالمنتجاتٍالمقدمةٍمنٍ
الفئةٍ"أٍٍ"2ومنٍالفئةٍ"ب"ٍٍ%50لتمكينٍالهيئةٍمنٍالتعاملٍمعٍالكمياتٍالمتفاوتةٍ
وتدريبٍالمقيِّمينٍالمبتدئين

عالية المخاطر
مكتب التحقق من المطابقة

الفئة "ج"

%50
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الفئة "د"
مكتب التحقق من المطابقة

تكنولوجيا جديدة*
أجهزةٍالتشخيصٍالمخبرية*

تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحول إلى تقييم المنتجات عالية المخاطر

الهيئة العامة للغذاء والدواء
مكتب التحقق
من المطابقة

الهيئة العامة للغذاء والدواء

%20

تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء باالستعداد لتقييم األجهزة من الفئة "د" ألن
الالئحة الداخلية قد تعدل خالل  6-3شهور
تبدأ مكتب التحقق من المطابقة بتقييم  ٪100من الفئة "د" وكذلك تقييم
التكنولوجيا الجديدة ،بينما تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء كوادرها لتتولى تقييم
 ٪20من الفئتين في السنة الخامسة

وضعتٍالهيئةٍالعامةٍللغذاءٍوالدواءٍهدفاًٍعلىٍمدىٍ 3سنواتٍلتقييمٍٍ٪100منٍ
 %100أجهزةٍالتشخيصٍالمخبرية

تستمر الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقييم جميع الفحوصات السريرية/تقييم األداء (التجارب السريرية)
* بينماٍتعدٍالتكنولوجيا الحديثة وجهاز التشخيص المخبري جز ًٍء من تصنيفات المنتجات األخرى (الفئة أ ،ب ،ج ،د)ٍ،فقد ترغب الهيئة في النظر في إمكانياتٍالتقييم لهذه األنواع من األجهزة
 36بشكل منفصل عن مجموعة التصنيف األساسية

الهدفٍ – 13تقييمٍاألجهزة الطبية

األهدافٍ
المشتركةٍ

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

بعض مؤشرات قياس األداء الرئيسية للهدف  – 13تقييم األجهزة الطبية
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#

مؤشر قياس األداء الرئيسي

1

ٍ%طلباتٍاإلذن بالتسويقٍالتيٍقامتٍالهيئةٍبمراجعتهاٍوتقييمهاٍفي الوقتٍالمحددٍ
بشكلٍمستقلٍدونٍاالستعانةٍبمكاتبٍالتحققٍمنٍالمطابقة.

2

ٍ%رضىٍالشركاتٍعنٍجودةٍومدةٍالتقييمٍالعلميٍللمنتجات.

الهدف
•
•
•
•
•

%60ٍ:2020
%80ٍ:2021
%100ٍ:2022
ٍ:2020أكبر منٍ%70
ٍ:2022أكبرٍمنٍ%80

الممكنات

األهدافٍ
المشتركةٍ

الهدف  – 14مراقبةٍاألجهزةٍالطبية

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

الممكنات

يجب على الهيئة العامة للغذاء والدواء العمل على تحسين مستوى مراقبة ما بعد التسويق عبر تقديم تقارير دقيقة عن اآلثار
السلبية لألجهزة الطبية وأيضا ً من خالل التقييم ووسائل التمكين الشامل
مدخل بيانات مراقبة ما بعد التسويق ()PMS

تقييم وتمكين مراقبة ما بعد التسويق ()PMS

مراقبة ما بعد التسويق
الشركات المصنعة /الممثل
القانوني

السوق المحلية

فيٍحالةٍعدمٍإخطارٍ
الشركةٍالمصنعةٍمباشرة

إنذار

الموزعون
 الحوادثٍاللوجستية

إبالغ طوعي

مقدمو الرعاية الصحية
 اإلبالغٍعنٍاآلثارٍالسلبية

واجهة ثنائية

العمالء/المرضى
إبالغ طوعي

38

قاعدةٍالبياناتٍ
الداخليةٍللهيئةٍ
العامةٍللغذاءٍ
والدواءٍ
لمراقبةٍماٍبعدٍ
التسويق

فرز اآلثار السلبية بحسب المخاطر







اآلثارٍالسلبيةٍعلىٍالمرضى
إشعارٍإنذارٍالسالمةٍ
التصحيحٍواالستدعاء
اإلجراءٍالتصحيحيٍواالستدعاء
اإلجراءاتٍالتصحيحيةٍفيٍ
إشعارٍإنذارٍالسالمة

إبالغ إلزامي
تقييم اإلشارات الخاصة ببيانات اآلثار السلبية/إشعار إنذار
السالمة /اإلجراء التصحيحي واالستدعاء

تحليل البيانات واكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

األهدافٍ
المشتركةٍ

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

بعض مؤشرات قياس األداء الرئيسية للهدف  14و  – 15المراقبة واالستخدام اآلمن لألجهزة الطبية
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#

مؤشر قياس األداء الرئيسي

1

ٍ%الزيادةٍفيٍعددٍبالغاتٍحوادثٍاألجهزةٍالطبية.

2

ٍ%بالغاتٍحوادثٍاألجهزةٍالطبيةٍالتيٍحدثتٍبسببٍسوء الصيانةٍأوٍالمعايرةٍ
المرفوعةٍمنٍمقدميٍالرعايةٍالصحيةٍوٍالممثلينٍالقانونيينٍللشركات.

الهدف
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ٍ:2017خطٍاألساس
%1000ٍ:2018
%50 ٍ:2019
%50ٍٍ:2020
%50 :2021
%50ٍٍ:2022
ٍ:2018خطٍاألساس
ٍ:2019انخفاض ٍ%10منٍ2018
ٍ:2020انخفاض ٍ%10منٍ2019
ٍ:2021انخفاض ٍ%10منٍ2020
ٍ:2022انخفاض ٍ%10منٍ2021

الممكنات

األهدافٍ
المشتركةٍ

الدواء

الغذاء

األجهزةٍالطبية

صممت أهداف الممكنات لتوفير البيئة والقدرات الالزمة للهيئة العامة للغذاء والدواء علي تحقيق أهدافها

المحاور ذات العالقة

األهداف الممكنة
الموارد البشرية وبيئة العمل

16

رفع مستوى األداء التنظيمي من خالل تعزيز ثقافة تعاونية ومسؤولة،
وجذب واستبقاء المواهب ،وتحديد المسؤوليات

17

تصميم استراتيجية لتقنية المعلومات تتوافق مع اشتراطات أنشطة الهيئة
العامة للغذاء والدواء وتحسين عملية صنع القرار والكفاءة التشغيلية من
خالل نشر نظم مبتكرة

18

المبادرة بإشراك المجتمع وأصحاب المصالح المعنيين لتعزيز االستخدام
اآلمن والمستنير للمنتجات وتعزيز الثقة في الهيئة العامة للغذاء والدواء




التقنية




التوعية







التواجد على الساحة الدولية

19

40

تعزيز دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في المجتمع الدولي من خالل
التعاون الفعال واإلسهامات العلمية وتبادل المعارف



المبادرة بإشراك
المجتمع



الممكنات

الهدف –16المواردٍالبشريةٍوبيئةٍالعمل

األهدافٍ
المشتركةٍ

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

مؤشر قياس األداء الرئيسي للهدف  – 16الموارد البشرية وبيئة العمل
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#

مؤشر قياس األداء الرئيسي

1

ٍ%رضىٍالموظفينٍفيٍالهيئة

الهدف
•
•
•
•
•

ٍ:2018خطٍاألساس
ٍ:2019خطٍاألساسٍ%5ٍ+
%5ٍ+ 2019ٍ:2020
%5ٍ+ 2020ٍ:2021
%5ٍ+ 2021ٍ:2022

الممكنات

الهدفٍ – 18التوعيةٍ

األهدافٍ
المشتركةٍ

الغذاء

الدواء

األجهزةٍالطبية

مؤشرات قياس األداء الرئيسية للهدف  – 18التوعية
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#

مؤشر قياس األداء الرئيسي

1

ٍ%رضىٍالمستفيدينٍمنٍخدماتٍمركزٍدعمٍاألعمالٍفيٍالهيئة.

2

ٍ%المستهلكينٍالذينٍلديهمٍمعرفةٍبخدماتٍالهيئةٍوحمالتهاٍالتوعية.

3

ٍ%ثقةٍالمجتمع فيٍسالمةٍالمنتجاتٍالخاضعةٍلرقابةٍالهيئة.

4

ٍ#متابعي الهيئةٍفيٍمواقع التواصلٍاالجتماعي.

الهدف
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ٍ:2018خطٍاألساس
%10+ 2018ٍ:2019
%5ٍ+ 2019ٍ:2020
%5ٍ+ 2020ٍ:2021
%3ٍ+ 2021ٍ:2022
%61ٍ:2017
%68ٍ:2018
%74ٍ:2019
%80ٍ:2020
ٍ:2018خطٍاألساس
%10+ 2018ٍ:2019
%5ٍ+ 2019ٍ:2020
%5ٍ+ 2020ٍ:2021
%3ٍ+ 2021ٍ:2022
ٍ:2018خطٍاألساس
%10+ 2018ٍ:2019
%5ٍ+ 2019ٍ:2020
%5ٍ+ 2020ٍ:2021
%3ٍ+ 2021ٍ:2022

الممكنات

