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 ٔثبألخص االسدَٛخ، انذكٕيخ أيبو كجٛش رذذ٘ ثًضبثخ انصذٙ انمطبع ػهٗ االَفبق ٚؼزجش

 انصذٙ االَفبق يجًم يٍ االدٔٚخ ػهٗ االَفبق َغجخ ثهغذ دٛش األدٔٚخ، ػهٗ االَفبق

 ثؼذ انًًهكخ، فٙ انؼبو انصذٙ االَفبق يٍ (* %26.6) َغجزّ يب 2013 ػبو فٙ انؼبو

 فٙ انجبنغ األصش انًٕدذ انششاء نذائشح كبٌ ٔلذ .2008 ػبو فٙ %36 دٕانٙ كبَذ أٌ

 ػهٗ األدٔٚخ ششاء نؼًهٛبد رٕدٛذ يٍ ثّ رمٕو نًب األدٔٚخ ػهٗ انذكٕيٙ االَفبق خفض

 انكجٛشح، انكًٛبد ششاء الزصبدٚبد رطجٛك خالل يٍ انؼبو انصذٙ انمطبع يغزٕٖ

 .انؼالجٛخ انفبرٕسح كهفخ ضجظ ٔثبنزبنٙ

 

 األخير االصدار / العالي الصحي المجلس /2013 االردن في الصحيت الىطنيت الحساباث :المصدر *

 هقذهت



 يٍ انًًٕنخ ٔانذساعخ انذٔنٙ انجُك ٔرمشٚش انٕصساء سئبعخ يٍ انًمشح انٕطُٛخ انذٔائٛخ انغٛبعخ ٔصٛمخ فٙ ٔسد

 يٍ ٚؼبَٙ ٔانزضٔٚذ انًشزشٚبد لطبع أٌ ، انٕطُٛخ ٔاألجُذح انذٔنٙ انجُك – انصٛذالَٙ انمطبع ْٛكهخ إػبدح يششٔع

 األيش نالدزٛبجبد انًذسٔط انزخطٛظ ٔغٛبة انششاء فٙ ٔاصدٔاجٛخ انؼبو انًبل فٙ ْذس ٔجٕد أًْٓب يشبكم ػذح

 االَفبق يؼذالد فٙ انًضطشدح ٔانضٚبدح انؼبو انًبل فٙ انكجٛش ٔانٓذس انششاء ػًهٛبد فؼبنٛخ ػذو إنٗ ٚؤد٘ انز٘

 .نألدٔٚخ انششٛذ غٛش ٔاالعزخذاو ػبو ثشكم انذٔاء ػهٗ

 يهٌٕٛ (50) رجبٔصد اضبفٛخ يبنٛخ أػجبء ركجذد انؼبيخ انخضُٚخ أٌ 2003 نهؼبو انًذبعجخ دٕٚاٌ رمشٚش ٔأٔسد

 انؼبو نهمطبع انًخزهفخ انجٓبد ثٍٛ نألدٔٚخ انششاء أعؼبس رفبٔد َزٛجخ 2003 – 1999 ثٍٛ يب أسدَٙ دُٚبس

 2002 نغُخ 91 سلى انًٕدذ انششاء َظبو ثًٕجت انًٕدذ انششاء دائشح الَشبء انٕصساء ثًجهظ أدٖ األيش ْزا

 2004 ػبو فٙ أػًبنٓب ثبششد انزٙ

 

 ًشأة دائرة الشراء الوْحذ



 أػًبنٓب ثبششد ٔ انًٕدذ انششاء َظبو ثًٕجت انششائٛخ انؼًهٛخ إلداسح انًٕدذ انششاء دائشح أَشئذ

 نزذمٛك 2004\8\10 ثزبسٚخ انًُؼمذح جهغزّ فٙ انٕصساء يجهظ لشاس ػهٗ ثُبء 2004\8\15 ثزبسٚخ

 :انزبنٛخ االْذاف

انطجٛخ انًغزهضيبد ٔ االدٔٚخ ششاء ػًهٛبد رٕدٛذ .   

انؼبو انصذٙ انمطبع فٙ انًزذأل انذٔاء رٕدٛذ . 

انكجٛشح انكًٛبد ششاء الزصبدٚبد رطجٛك خالل يٍ انششائٛخ انكهفخ ضجظ . 

 نهًٕاسد االيضم االعزغالل ٚضًٍ ثًب انٓذس يٍ انذذ ٔ االَفبق ضجظ . 

رٕفشِ دًٕٚيخ ضًبٌ ٔ انؼبو انصذٙ انمطبع فٙ انًزذأل ثبنذٔاء انًٕاطٍ صمخ رؼضٚض. 

 ًشأة دائرة الشراء الوْحذ



 ٍٚزشكم يجهظ اداسح انششاء انًٕدذ ثشئبعخ ٔصٚش انصذخ ٔػضٕٚخ كم ي: 

 ايٍٛ ػبو ٔصاسح انصذخ •

 ايٍٛ ػبو ٔصاسح انًبنٛخ•

 ايٍٛ ػبو ٔصاسح انصُبػخ ٔانزجبسح ٔانزًٍٕٚ•

 يذٚش انخذيبد انطجٛخ انًهكٛخ •

 يذٚش ػبو يغزشفٗ انجبيؼخ االسدَٛخ•

 يذٚش ػبو يغزشفٗ انًهك انًؤعظ ػجذهللا انجبيؼٙ •

 يذٚش ػبو يغزشفٗ األيٛش دًضح•

 يذٚش ػبو ا٘ يغزشفٗ ٚزى رأعٛغّ فٙ ا٘ يٍ انجبيؼبد االسدَٛخ انشعًٛخ •

 يذٚش ػبو دائشح انششاء انًٕدذ •

 

 جِت االرتببط ّهجلس االدارة
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ياٍ ( 10)رزى ػًهٛخ ششاء األدٔٚخ ػٍ طشٚك طشح ػطبء يٕدذ عُٕ٘ يٍ خالل نجُخ ػطبءاد يشكهخ ثًٕجت انًابدح 

ٔراازى ادبنااخ انؼطاابءاد ضااًٍ تنٛااخ رزًزااغ  2002نغااُخ ( 91)َظاابو انشااشاء انًٕدااذ نألدٔٚااخ ٔانًغاازهضيبد انطجٛااخ سلااى 

 :ثبنشفبفٛخ ٔانُضاْخ ٔثًب ٚزٕافك يغ انُظبو ٔانششٔط  ٔانزؼهًٛبد ٔرزهخص خطٕارّ ثًب ٚهٙ

 .ٚخاؽثح اٖع٣اخ اٖٛشاسْح ي٩ تذا٪ح ْٕ ػا٘ ٥ٖٛاياذٟا تاؼر٫اظاذ٣ٙ اٖس٥ٟ٪ح اٖر٩ سرهط٩ ؼاظاذ٣ٙ ٖٗؼا٘ اٖز٨ ٪١٫ٗأ-

 .ذؽؼ٫ش دػ٥ج اٖؼطاء ٤االػالٜ ػ١ٟ ي٩ اٖظؽى اٖٛؽ٫ٗح ٤ا٥َٖٛغ االٖٓرش٩ٞ٤ ٖٗذائشجب-

يرػ ػش٤ع اٖٟٛاَظ٫ٝ تشٕٓ ػٟٗي٩ أٚيا٘ اٖيشانث٫ٝ تاٖؽؼي٥س اخظي٫ا ٤ٚيٝ بيالٔ اٖثيس اٖٛثاايش ٥َٖيائغ اٖعٗسيح ض-
 . ٤اػالٜ األسؼاس ٖع٫ٛغ اٖٟٛاَظ٫ٝ ٚثااشج ػ٧ٗ ا٥َٖٛغ اإلٖٓرش٩ٞ٤

تؼذ دساسح اٖؼش٤ع ٚٝ َثٕ ٖعٟح ػطاءاخ اٖششاء ا٥ٖٛؼذ ذرٙ اإلؼاٖح ؼسة األطي٥ٔ ٤٪يرٙ اإلػيالٜ ػيٝ اإلؼاٖيح د-
 .اٖٛثذئ٫ح ٤ٞشش٢ا ػ٧ٗ ا٥َٖٛغ اإلٖٓرش٩ٞ٤ ٤٪ؼط٧ اٖٟٛاَظ٥ٜ ٣ٚٗح ٖإلػرشاع ػ٧ٗ اإلؼاٖح

ذرخييز اٖٗعٟييح اُٖييشاساخ تشييد٣ٞا ٤ذظييذس اإلؼاٖييح ا٣ٟٖائ٫ييح ٤٪ييرٙ ٞشييش٢ا ػٗيي٧ ( إٜ ٤ظييذخ)تؼييذ دساسييح اإلػرشاػيياخ ٠-
 .ا٥َٖٛغ اإلٖٓرش٩ٞ٤ تؼذ ٚظادَر٣ا ٚٝ ٚعٗس اإلداسج

تؼييذ ذث٫ٗييم اٖٛرؼ٣ييذ٪ٝ ٤اتييشا٘ اٖؼُيي٥د سسيي٫ٛا ذُيي٥٘ اٖييذائشج تٛراتؼييح ذ٫ًٟييز اٖؼُيي٥د اٖٛثشٚييح ٫ٖييرٙ ذ٥س٪ييذ األد٤٪ييح إٖيي٧ ٤-
 .ٚسر٥دػاخ اٖع٣اخ اٖٛشاسْح ػٛٝ اًٖرشج ا٥ٖاسدج ي٩ َشاس اإلؼاٖح

 . ذر٧ٖ٥ اٖذائشج ػ٫ٗٛح اٖرسذ٪ذ تؼذ أٜ ذ٥ُ٘ ترؽظ٫ٕ ٫َٛح اٖؼطاءاخ ٚٝ اٖع٣اخ اٖٛشاسْحص-
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 دّرة العطبء في الشراء الوْحذ



 16إٖيي٧ أٜ ذييٙ اييشاء ْايييح اٖٛع٥ٛػيياخ اٖذ٤ائ٫ييح ٤اٖثاٖهييح  2007تييذأخ اٖييذائشج تطييشغ ػطيياءاخ األد٤٪ييح ذييذس٪ع٫ان اػرثيياسان ٚييٝ ػييا٘  •

 (.RDL)ٖرهط٩ ْايح اؼر٫اظاخ اٖع٣اخ اٖٛشاسْح ٚٝ األد٤٪ح اٖٛذسظح ػٛٝ َائٛح األد٤٪ح اٖشا٫ذج  2009ٚع٥ٛػح د٤ائ٫ح ػا٘ 

 .أ٫ٖ٤ح، ؼ٫س أٜ اٖؼٕٛ ال صأ ظاس٨ ٫َ2017ٛح ػطاء *  •
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 انغُٕاد

 2017-2007لٛى ػطبءاد انششاء انًٕدذ ػهٗ يذاس األػٕاو 

انمًٛخ ثبنًهٌٕٛ 

 دُٚبس اسدَٙ

ػااااااااااااااااااااااااااااذد 

انًجًٕػااااااااابد 

 انؼالجٛخ

 القين الوبليت لعطبءاث الشراء الوْحذ



 الوْازًت ّااليراداث العبهت 
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 انغُٕاد

 2016-2009انمٛى انًبنٛخ نًٕاصَخ انذائشح ٔاٚشادارٓب ػهٗ يذاس األػٕاو 

يٕاصَااااخ انااااذائشح 

 (االَفبق انفؼهٙ)

 

 

اإلٚشاداد نهخضُٚخ 

 انؼبيخ

 

 

 .ٔغٛشْب ثبنضًٍ، انؼبدل انزخفٛض انؼطبءاد، دػٕاد ثٛغ أصًبٌ يصبدساد، ٔغشايبد، سعٕو ػٍ َبرجخ انًزذممخ االٚشاداد *



دُٚبس يهٌٕٛ 163 ٚمبسة يب 2016 ػبو فٙ انصٛذنٙ عؼش ػٍ ثبنجؼذ انذائشح دممزٓب انزٙ انٕفٕساد إجًبنٙ لًٛخ ثهغذ. 

دٕانٙ 2016 انؼبو ػطبءاد فٙ انًٕدذ انششاء دائشح دممزٓب انزٙ انًغؼشح نألدٔٚخ االجًبنٛخ انًبنٙ انٕفش َغجخ ثهغذ  

212%. 

دُٚبس يهٌٕٛ 6.2 ٚمبسة يب انًفبٔضبد ػٍ انُبرجخ االضبفٛخ انٕفٕساد لًٛخ ثهغذ. 

الْفْراث التي حققتِب دائرة  الشراء 
 2016الوْحذ في عبم  

 .يهٌٕٛ دُٚبس 127,204,178(=  76,969,628) –(  X 0,85 240,204,478) = صبفٙ لًٛخ انٕفٕساد انًزذممخ



 

يٍ إٚشاداد رارّ انؼبو خالل ٔدممذ فمظ، دُٚبس أنف 815 لذسِ يب 2016 نؼبو انًٕدذ انششاء دائشح يٕاصَخ ثهغذ 

 .دُٚبس يهٌٕٛ 2,119,215 ٚمبسة يب انؼطبء دػٕح ٔأصًبٌ ٔانغشايبد انشعٕو ٔالغ

 

(انًٕاصَخ (/ االٚشاداد + انٕفٕساد)) :انزبنٛخ ثبنًؼبدنخ ٔانًًضهخ انًٕدذ انششاء نذائشح انُغجٛخ األًْٛخ =  

 انششاء ػهٗ دُٚبس يٍ انذٔنخ رُفمّ يب أٌ أ٘ 679.158 رغبٔ٘ (000,815 (/ 215,119,2 +178,204,127))

 .انخضُٚخ ػهٗ يضبفخ كمًٛخ دُٚبس 159 ٚؼبدنّ كًؤعغخ انًٕدذ

 

األُويت الٌسبيت لذائرة  الشراء 
 2016الوْحذ لعبم 



٘األسدٜ، ي٩ اٖظؽ٩ االًٞاٌ ٥ٖاَغ اإٚ ذ٩ٛ٫٫ُ ذُش٪ش تاػذاد 2014 ػا٘ ي٩ اٖذ٩ٖ٤ اٖثّٟ َا 
 :٪٩ٗ ٚا ٤ت٫ٝ ذًظ٩ٗ٫ تشٕٓ األد٤٪ح ػ٧ٗ االًٞاٌ إ٧ٖ ٤ذطشٌ

ٜاٖٛؽ٩ٗ اٖٟاذط ٚٝ االد٤٪ح ػ٧ٗ االًٞاٌ ٞسثح تٗهد ؼ٫س األد٤٪ح، ػ٧ٗ اٖؼا٩ٖ االًٞاٌ راخ اٖذ٤ٔ ٚٝ ٪ؼرثش األسدٜ أ 
  ٤اٖر٫ٟٛح االَرظاد٨ اٖرؼا٤ٜ ٟٚظٛح ٖذ٤ٔ (1.6) تـ ُٚاسٞحن  2011 ٖؼا٘ (2.09) َذس٠ ٚا (GDP) االظٛا٩ٖ

(OECD)، اٖٛر٥سؾ اٖذبٕ راخ ٖٗذ٤ٔ (1.99) ٤تـ. 

_ ّاقع االًفبق علٔ األدّيت في األردى
 البٌك الذّلي
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ػا٘ إ٧ٖ 1998 ػا٘ ٟٚز ٚسرٛش اسذًاع ػ٧ٗ اٖؼا٘ اٖظؽ٩ االًٞاٌ اظٛا٩ٖ ٚٝ االد٤٪ح ػ٧ٗ االًٞاٌ ٞسثح ْاٞد 

 صاٖد ٚا اٖٟسثح ٢ز٠ ٤ٖٓٝ ،2011 ػا٘ ي٩ %27 ؼ٥ا٩ٖ ٤طٗد أٜ إ٧ٖ اًٖٛاظئ تاالٞخًاع تذأخ شٙ ،2008

 .(%17) ؼ٥ا٩ٖ ٞسثر٣ا تٗهد اٖر٩ (OECD) تذ٤ٔ ُٚاسٞحن  ٚشذًؼحن 

ّاقع االًفبق علٔ األدّيت في 
 البٌك الذّلي_األردى

 

 

2014 Towards Universal Health Coverage: A Comprehensive Review of the Health Financing System in Jordan, Source:  



ٞسثح ْاٞد األ٫ًٖٟاخ تذا٪ح ي٩ أ١ٞ ٥ٖؼع ،(28 سَٙ اٖث٫ا٩ٞ اٖشسٙ) ٤اٖخاص اٖؼا٘ اٖظؽ٩ اُٖطاػ٫ٝ إ٧ٖ تاٖٟظش 

 اٖرذس٪ع٩ تاالٞخًاع أبز شٙ االد٤٪ح، ػ٧ٗ اٖؼا٘ االًٞاٌ أستاع شالشح ؼ٥ا٩ٖ ٪شٕٓ األد٤٪ح ػ٧ٗ اٖخاص اُٖطاع اًٞاٌ

 .2011 ػا٘ ي٩ اٖؼا٘ ُٖٗطاع ذُش٪ثان  ٚٛاشالن  أطثػ أٜ إ٧ٖ

ٚؤسساخ تاٞشاء َا٘ األسدٜ أٜ إ٧ٖ ٤اٖخاص اٖؼا٘ اُٖطاػ٫ٝ ت٫ٝ اٖره٫٫شاخ ٢ز٠ ٚثشساخ اٖذ٩ٖ٤ اٖثّٟ ذُش٪ش ػضا 

 ٚغ ٚرٛاا٫حن  ٖرظثػ ٤اٖخاص اٖؼا٘ اُٖطاػ٫ٝ ت٫ٝ االد٤٪ح ػ٧ٗ االًٞاٌ ٞٛط٫ح ي٩ اًٖع٥ج ذه٫٫ش ي٩ أساس٫ان  د٤سان  ٖؼثد

 .اٖطث٫ح ٤اٖٛسرٗضٚاخ ٖالد٤٪ح ا٥ٖٛؼذ اٖششاء ٤دائشج ٤اٖذ٤اء، ٖٗهزاء اٖؼاٚح اٖٛؤسسح ٩٢٤ ،(OECD) د٤ٔ

ّاقع االًفبق علٔ األدّيت في 
 البٌك الذّلي_األردى

 

 

2014 Towards Universal Health Coverage: A Comprehensive Review of the Health Financing System in Jordan, Source:  



األد٤٪ح ػ٧ٗ االًٞاٌ بًغ ي٩ أساس٫ان  د٤سان  ٖؼثد اٖطث٫ح ٤اٖٛسرٗضٚاخ ٖألد٤٪ح ا٥ٖٛؼذ اٖششاء دائشج أٜ اٖرُش٪ش رْش 
 اٖٛطش٤ؼح ا٫ٖٛٓاخ ذظثػ تؽ٫س اٖٛشرشْح، اٖع٣اخ ٖٓايح ٥ٚؼذ اشاء ػطاءاخ ؽشؼ٣ا بالٔ ٚٝ اٖؼا٘، اُٖطاع ي٩

 .االسؼاس ػ٧ٗ ا٪عاتان  ٪ٟؼٓس ٚٛا أْثش ٖٗؼطاء

 

ّٝاؼرساب ذٙ ٤َذ ،%(74-8) ت٫ٝ ذشا٤ؼد االسؼاس ي٩ ذخ٫ًؼاخ ٞسة ؼُُد ا٥ٖٛؼذ اٖششاء دائشج أٜ اٖرُش٪ش ت٫ 
 ٚٝ ٤اٖٛشرشاج اٖذائشج َثٕ ٚٝ اٖٛشرشاج االد٤٪ح ٚٝ ٚخرًٗح ٚع٥ٛػاخ أسؼاس ُٚاسٞح بالٔ ٚٝ اًٖش٤َاخ ٢ز٠

 .(ذؽذ٪ذان  ا٫ٖٓٗٛح اٖطث٫ح اٖخذٚاخ) باسظ٣ا

 

اٖع٫ٟسح االد٤٪ح ػ٧ٗ اؼاٖر٣ا ٪رٙ ا٥ٖٛؼذ اٖششاء ػطاءاخ شٗص٩ ؼ٥ا٩ٖ (Generics)، ي٩ د٤س ١ٖ ٖٛا ا٪عات٩، ٢٤زا 
 .االًٞاٌ بًغ

ّاقع االًفبق علٔ األدّيت في 
 البٌك الذّلي_األردى



٘٤اٖؽ٥ٗٔ االسدٜ ي٩ اٖظؽ٩ اُٖطاع ي٩ آٖاٟٚح ٤اٖرؽذ٪اخ اٖس٫اس٫ح اٖٛعاالخ ٚظ٥ًيح اٖرُش٪ش َّذ 

 ُٚرشؼاخ اٖرُش٪ش َّذ٘ االد٤٪ح، ػ٧ٗ االًٞاٌ ػٝ اٖٛرشذة تاٖرؽذ٨ ٪رؼٍٗ ٤ي٫ٛا ٖٛؼاٖعر٣ا، اُٖٛرشؼح

 : ٖٛؼاٖعر١

 ذ٥س٫غ د٤س ٤َذسج دائشج اٖششاء ا٥ٖٛؼذ(JPD.) 

اٖضا٘ اٖع٣اخ اٖٛشرشْح تاٖششاء ا٥ٖٛؼذ، تششاء ْايح اؼر٫اظاذ٣ا ٚٝ بالٔ دائشج اٖششاء ا٥ٖٛؼذ. 

 دائشج اٖششاء ا٥ٖٛؼذ ٖالد٤٪ح ٚٝ اٖذيغ ٥ٖٛسد٨ األد٤٪ح ي٩ ا٥َٖد ّٝٓ ٚؼاٖعح آ٫ٖح االداسج اٖٛا٫ٖح اٖر٩ ذٛ

 .اٖٛؽذد؛ ٢٤زا تذ٤س٠ س٫ؼضص ٥َ٤و دائشج اٖششاء ا٥ٖٛؼذ ْع٣ح اشائ٫ح ٥ٚش٥َح ي٩ اٖس٥ٌ اٖٛؽ٩ٗ

  اٖس٫ش تاذعا٠ اٖششاء اٖذ٩ٖ٤(ICB) ٖشيغ ًْاءج اٖششاء ا٥ٖٛؼذ ٤اٖز٨ ٪رطٗة ٚدسسح ٞظا٘ ٚا٩ٖ ٪ؼٕٛ ظ٫ذان ،. 

ّاقع االًفبق علٔ األدّيت في 
 البٌك الذّلي_األردى



   
ببلتعبّى هع ُيئت  UNDPهشرّع 

 :هكبفحت الفسبد
 

 

 

 :ببلتعبّى هع ُيئت هكبفحت الفسبد UNDPهشرّع 
 

ِْش ٤اٖز٨ ،(2011/ 1ْا٥ٜٞ) اٖظؽ٩، اُٖطاع ي٩ اٖٟضا٢ح ذ٫٫ُٙ ذُش٪ش أااد  ا٥ٖٛؼذ اٖششاء يؼا٫ٖح ي١٫ ُر

 اٖؼا٫ٖح ٤اٖشًاي٫ح اٖٟضا٢ح إ٧ٖ اٖرُش٪ش ٢زا ي٩ االاادج ٤ذٙ اٖذائشج، ت١ ذ٥ُ٘ اٖز٨ ٥٢٤اٖذ٤س األسدٜ، ي٩ ٖألد٤٪ح

 : ٪٩ٗ ٚا اٖرُش٪ش ت٫ّٝ ْٛا .اٖذائشج ت٣ا ذرٛرغ اٖٗراٜ

 سؼش اشاء األد٤٪ح اٖع٫ٟسح(Generics )َثٕ دائشج اٖششاء ا٥ٖٛؼذ ْاٜ ٟٚخًؼا ٤٪شٕٓ ٞظى اٖسؼش ٝٚ  .

أػ٧ٗ ( Brands)ت٫ٟٛا ْاٜ سؼش اشاء ا٥ٖٛاد األط٫ٗح IPR (International Price Reference )اٖؼا٩ٖٛ 

 .IPRت٫ُٕٗ ٚٝ اٖسؼش اٖؼا٩ٖٛ 

 يؼا٫ٖح اٖششاء ٚٝ ؼ٫س آًٖٗح(Cost effective procurement  ) ي٩ دائشج اٖششاء ا٥ٖٛؼذ ٤طٗد إ٧ٖ

 .ٚسر٥٪اخ ػا٫ٖح ٚٝ اٖشًاي٫ح ٞر٫عح ٖالظشاءاخ اٖٛرثؼح ي٩ اٖذائشج بالٔ د٤سج اٖؼطاء

 ذٙ ذظ٫ٟى اٖؼ٫ٗٛح اٖششائ٫ح ي٩ دائشج اٖششاء ا٥ٖٛؼذ تد٣ٞا راخ ٚخاؽش ٟٚخًؼح(Low Risk.) 

 

 

 



   
 الشراء االلكترًّي  هشرّع

 

 

 

 ذٙ اٖؽظ٥ٔ ػ٧ٗ ٟٚؽح ٚٝ اٖؽ٥ٓٚح ا٥ٖٓس٪ح الػذاد ٞظا٘ ٖٗششاء اإلٖٓرش٩ٞ٤ ػ٧ٗ ٚسر٦٥ د٤ائش اٖششاء

 8.5ت٫ُٛح ( دائشج اٖششاء ا٥ٖٛؼذ ، دائشج ا٥ٖٗاص٘ اٖؼاٚح ، دائشج اٖؼطاءاخ اٖؽ٫ٚ٥ٓح ) اٖٛشْض٪ح اٖصالز 

 2018ذ٫٣ٛذا الؽال١َ تشٕٓ سس٩ٛ ي٩ تذا٪ح ػا٘ ( 2017 - 2015)٥٫ٜٗٚ د٤الس ػ٧ٗ ٚذاس شالشح أػ٥ا٘ 

 ٚشؼٗح ذع٫ٛغ ا٫ٖٛٓاخ ، ؽشغ  انكزشَٔٛب  ٪٣ذو اٖٛشش٤ع ٖؽ٥سثح ظ٫ٛغ اظشاءاخ اٖؼ٫ٗٛح اٖششائ٫ح ٝٚ

اٖؼطاء ، ذُذ٪ٙ اٖؼش٤ع ، يرػ اٖؼش٤ع ، آًٖاالخ اٖٛا٫ٖح ، اطذاس اإلؼاالخ اٖٛثذئ٫ح ٤ا٣ٟٖائ٫ح ٤اٞر٣اء 

 تر٫َ٥غ اٖؼ٥ُد آٖرش٫ٞ٤ا 

 ٤صاسج ) ٪شذثؾ اٖٟظا٘ ٚغ ا٥ٖصاساخ ٤اٖذ٤ائش اٖؽ٫ٚ٥ٓح ر٤اخ اٖؼالَح الذٛا٘ االظشاءاخ آٖرش٫ٞ٤ا ٚٝ ت٣ٟ٫ا

االذظاالخ ٤ذ٥ٖ٥ٟٓظ٫ا اٖٛؼ٥ٗٚاخ، ٚشْض ذ٥ٖ٥ٟٓظ٫ا اٖٛؼ٥ٗٚاخ ا٥ٖؽ٩ٟ، ٤صاسج اٖظٟاػح ٤اٖرعاسج ، أٚاٞح 

 .تاالػايح إ٧ٖ ستؾ اٖٟظا٘ آٖرش٫ٞ٤ا ٚغ تؼغ اٖث٥ِٟ الظشاءاخ آًٖاالخ آٖرش٫ٞ٤ا...( ػٛاٜ آٖثش٦ 

 ٣ذو اٖٛشش٤ع تشٕٓ سئ٫س٩ إ٧ٖ ذؼض٪ض اٖشَاتح ػ٧ٗ اٖششاء ٚٝ بالٔ د٤ائش اٖششاء اٖٛشْض٪ح اٖصالز٪

 ٤ذؼض٪ض ٚثذأ اٖؼذاٖح ٤اٖشًاي٫ح ٤اٖٟضا٢ح

 

 

 



 انًؼٛبسٚخ انُشبطبد يغ رزالئى يًٓخ أ٘ الداء انفؼهٛخ انُشبطبد أٌ ػهٗ انزأكٛذ دٕل انشلبثخ دٔس ٚزًذٕس

 االَذشافبد اكزشبف انٗ ٚؤد٘ يًب يجبشش، ٔثشكم يغجمب   انًذذدح االْذاف َذٕ انؼًم ثٕصهخ رٕجّ انزٙ

 انًُبعجخ، انمشاساد ارخبر يٍ انًؼٍُٛٛ رًّكٍ انزٙ انشاجؼخ انزغزٚخ سٔافذ أْى رؼزجش آَب كًب ٔرصذٛذٓب،

 .ٔفبػهٛخ كفبءح اكضش ثشكم   ٔيؤششارٓب االداء ٔيؼبٚٛش انًغزمجهٛخ، االْذاف ٔٔضغ

اجراءاث دائرة الشراء الوْحذ في الرقببت علٔ 
الذّاء بذءاً هي طرح العطبء ّاًتِبًء بتْريذٍ لذٓ 

 الجِبث



 اشاء ػ٫ٗٛح ذٟظ٫ٙ ػ٧ٗ األد٤٪ح َطاع ي٩ انًٕدذ انششاء دائشح د٤س ٪ُرظش

 اٖظؽ٩ ُٖٗطاع اٖٛؽذد ا٥َٖد ي٩ اٖطث٫ح ٤اٖٛسرٗضٚاخ االد٤٪ح ذ٥ي٫ش األد٤٪ح

ذج ٥ٚ٤اطًاخ ٚؼا٪٫ش ٤ذطث٫ٍ اٖؼا٘  بًغ ي٩ ٪س٣ٙ تٛا اٖششاء ٖؼ٫ٗٛاخ ٥ٚؼَّ

 تاٖذ٤اء ا٥ٖٛاؽ٫ٟٝ شُح ٤ذؼض٪ض اٖطث٫ح ٤اٖٛسرٗضٚاخ ٖألد٤٪ح اٖششائ٫ح آًٖٗح

 .اٖٛرذا٤ٔ

 الرقببت علٔ الذّاء



 :فٙ دائشح انششاء انًٕدذ ػهٗ ػذح يشادم " فُــــٛب  "رزى ػًهٛخ انشلبثخ ػهٗ انؼطبءاد 
 

 ٗانزذلٛك ػهٗ يشدهخ إػذاد دػٕح انؼطبء : األٔنـــ. 

 انزذلٛك ػهٗ يشدهخ اإلدبنخ انًجذئٛخ : انضبَٛـــخ. 

 انزذلٛك ػهٗ يشدهخ اإلدبنخ انُٓبئٛخ: انضبنضــــخ. 

 يزبثؼخ رٕسٚذ انذٔاء نهجٓبد انًؼُٛخ: انشاثؼخ. 

 

 .ٔفٙ كم يشدهخ يٍ ْزِ انًشادم ٚزى يزبثؼخ انؼًهٛبد ثذلخ يزُبْٛخ ٔيشاجؼزٓب خطٕح  ثخطٕح

 

اجراءاث دائرة الشراء الوْحذ في الرقببت علٔ الذّاء بذءاً هي 
 طرح العطبء ّاًتِبًء بتْريذٍ لذٓ الجِبث



 إػذاد دػٕح انؼطبء

 

اجراءاث دائرة الشراء الوْحذ في الرقببت علٔ الذّاء 
 الورحلت األّلٔ_

 

دػ٥ج اٖؼطاء ، ذؼ٫ٗٛاخ دػ٥ج اٖؼطاء ،ظذ٤ٔ ا٥ٖٛاطًاخ ،اٖشش٤ؽ اٖؼاٚح ، اٖشش٤ؽ : اٖرؽٍُ ٚٝ ٤شائٍ دػ٥ج اٖؼطاء
 .اٖخاطح ، اٖٟٛارض ، د٫ٖٕ إدبأ اٖٛؼ٥ٗٚاخ ي٩ اٖٟسخح اإلٖٓرش٫ٞ٤ح 

 اٖرؽٍُ ٚٝ ٤ظ٥د ٚسرٟذ إٖرضا٘ ٚا٩ٖ ٚظذٌ ؼسة األط٥ٔ ٚٝ اٖع٣اخ اٖٛشاسْح تاٖؼطاءاخ. 

 اٖرؽٍُ ٚٝ ؽٗثاخ اٖع٣اخ اٖٛشاسْح تاٖؼطاءاخ ٚٝ ؼ٫س ٫ْٛاخ األد٤٪ح اٖٛط٥ٗتح ٤ ٥ٚاطًاذ٣ا ٤سَٙ ا٥ٖٛاد ي٩ ٞششج
RDL٤اش٤ؽ اٖع٣اخ اٖٛشاسْح. 

 اٖرؽٍُ ٚٝ إْرٛأ اٖر٥ا٫َغ ٤األبرا٘ ػ٧ٗ ْش٥ياخ اٖع٣اخ اٖطاٖثح. 

 اٖرؽٍُ ٚٝ ٚطاتُح اٖٟسخ اإلٖٓرش٫ٞ٤ح ٖٟٗسخ ا٫ٖذ٤٪ح. 

 رٙ اٖرؽٍُ ٚٝ ا٫ُٖٙ اٖرُذ٪ش٪ح ٖٗؼطاء٪. 

 اٖرسٗسٕ، سَٙ اٖٛادج : اٖرؽٍُ ٚٝ ظذ٤ٔ ا٥ٖٛاطًاخ ٥ٖٛٗاد اٖٛط٥ٗتح ي٩ اٖؼطاء ٤اٖٛؼذ ٚٝ َثٕ ػثاؽ اٖششاء ، ٚٝ ؼ٫س
، ا٫ٖٛٓح اٖٛط٥ٗتح ٚطاتُح ٖٓش٥ياخ اٖع٣اخ، اش٤ؽ RDL، اسٙ اٖٛادج ٤ذش٫ْض٢ا ٤ا٣ٗٓا اٖظ٫ذال٩ٞ ٚطاتٍ RDLٕٖي٩ 

 .اٖع٣اخ



 يشدهخ اإلدبنخ انًجذئٛخ

 

اجراءاث دائرة الشراء الوْحذ في الرقببت علٔ الذّاء 
 الورحلت الثبًيت_

رٙ ذذ٫ٍَ ظ٫ٛغ ا٫ٖٛٓاخ ٤اٖشش٤ؽ  اٖٛؼذٖح ٚٝ اٖع٣اخ٪  . 

 رٙ ذذ٫ٍَ ٚؽر٦٥ ظذا٤ٔ اُٖٛاسٞح تشٕٓ ًٚظٕ ْاٖرا٩ٖ٪: 

 .ظ٫ٛغ اٖؼش٤ع اُٖٛذٚح ٚٝ اٖٟٛاَظ٫ٝ ٤ٚذ٦ ٚطاتُر٣ا ٥ٖٛٗاطًاخ اٖٛط٥ٗتح•

 .  اإلؼاٖح ػ٧ٗ اٖٟٛاَض•

 .  َشاساخ ٖعٟح اٖؼطاءاخ ٤اٖٗعاٜ ا٫ًٟٖح إٜ ٤ظذخ•

 .ُٕٞ اٖؼش٤ع اٖٛثر٥خ ت٣ا ا٧ٖ ظذا٤ٔ االؼاٖح تشٕٓ طؽ٫ػ ٤د٫ٍَ•

 رٙ ذذ٫ٍَ ظذ٤ٔ يرػ اٖؼش٤ع ٤ٚطاتُح اٖذَح ي٩ ُٕٞ اٖٛؼ٥ٗٚح ا٧ٖ ظذا٤ٔ اُٖٛاسٞح تشٕٓ طؽ٫ػ٪. 

 رٙ ذذ٫ٍَ ظ٫ٛغ اٖٛخاؽثاخ ٚٝ ٤إ٧ٖ ا٥ٖٛسد٪. 

 ٙرٙ ذذ٫ٍَ ظذا٤ٔ اًٖٛا٤ػاخ ٤َشاس اٖٗعٟح تخظ٥ص أ٨ ًٚا٤ػح ذر٪. 



 يشدهخ اإلدبنخ انُٓبئٛخ

 

 

اجراءاث دائرة الشراء الوْحذ في الرقببت علٔ الذّاء 
 الورحلت الثبلثت_

 رٙ ذذ٫ٍَ ْش٥ياخ اإلؼاٖح ا٣ٟٖائ٫ح تؼذ ُٚاسٞر٣ا تٓش٥ياخ اإلؼاٖح اٖٛثذئ٫ح ٚٝ ؼ٫س أ٨ ذؼذ٪ٕ ٪طشأ ػ٧ٗ ا٫ٖٛٓاخ٪

 .اٖخ ٤رّٖ ٪شٕٛ آٖرة اٖٛشسٗح ٚٝ اٖع٣اخ أ٤ ٚٝ اٖٟٛاَظ٫ٝ .....اٖٛط٥ٗتح ، األسؼاس 

 

 ّٖإػرشاػاخ اٖٟٛاَظ٫ٝ ػ٧ٗ اإلؼاٖح اٖٛثذئ٫ح ٤َشاساخ اٖٗعٟح تخظ٥ص ر  . 

 

 رٙ ذذ٫ٍَ ظ٫ٛغ اٖٛخاؽثاخ اٖر٩ ذٛد تؼذ اإلؼاٖح اٖٛثذئ٫ح٪. 



 يشدهخ يزبثؼخ رٕسٚذ األدٔٚخ إنٗ انجٓبد انًؼُٛخ

 

 

اجراءاث دائرة الشراء الوْحذ في الرقببت علٔ الذّاء 
 الورحلت الرابعت_

 ٕاٖردْذ ٚٝ ذ٥س٪ذ اٖؼالظاخ تؼذ اظر٫اص٢ا اًٖؽ٥طاخ اٖٛخثش٪ح االصٚح ٤ؼظ٣ٖ٥ا ػ٧ٗ ا٣ادج سٛاغ تاٖرذا٤ٔ ٚٝ َث

 .JFDAاٖٛؤسسح اٖٛشظؼ٫ح ا٥ٖؼ٫ذج ي٩ االسدٜ 

 

اٖردْذ ٚٝ ٚطاتُح ا٥ٖٛاد ٥ٖٛٗاطًاخ ا٥ٖاسدج ي٩ َشاساخ االؼاٖح ا٣ٟٖائ٫ح اٖظادسج ػٝ ٖعٟح اٖؼطاءاخ. 

 

 اٖردْذ ٚٝ أٜ اٖؼالظاخ ٤سدخ ا٧ٖ ٚظث٣ا ا٣ٟٖائ٩ ٤يٍ ظش٤و اٖشؽٝ ٤اٖرخض٪ٝ اٖٛطاتُح ُٖشاساخ االؼاٖح ٤ ٞششاذ٣ا

 .اٖطث٫ح ٤تطاَح اٖث٫اٜ ػ٧ٗ ػث٥اذ٣ا اٖخاسظ٫ح

 

 ٙاٖردْذ ٚٝ ٚطاتُح االسؼاس ٖٗؼالظاخ ا٥ٖٛسدج ٚغ ٚا ٤سد ي٩ َشاساخ االؼاٖح ا٣ٟٖائ٫ح ٤ اٖره٫شاخ اٖر٩ ؼظٗد ػ٧ٗ ٥َائ

 .٤ذطث٫ٍ ٚا ٤سد ي٩ اٖشش٤ؽ اٖخاطح تٛا ٪رؼٍٗ تزّٖ JFDAاالسؼاس اٖظادسج ػٝ 



 يشدهخ يزبثؼخ رٕسٚذ األدٔٚخ إنٗ انجٓبد انًؼُٛخ

 

 

اجراءاث دائرة الشراء الوْحذ في الرقببت علٔ الذّاء 
 الورحلت الرابعت_

اٖٛطاس ي٩ ا٥ٖاسد اٖشؽٝ ٟٚطُح ٚٝ – اٖؼا٫ٖح ٖؽساس٫ر٣ا – اٖٛطاػ٫ٙ ٤ االٚظأ اؽٟاخ ٤ذخض٪ٝ ُٕٞ ػ٫ٗٛح ٚراتؼح 

 ٣ٖا سر٥سد اٖر٩ اٖع٣ح ػٝ اٖٟظش تهغ اٖظؽح ٥ٖصاسج اٖراتغ اٖٛطاػ٫ٙ ٤ االٚظأ َسٙ ي٩ باطح شالظاخ ا٧ٖ

 اُٖسٙ ٚغ تاٖرؼا٤ٜ ٤رّٖ اٖالصٚح، ٖٗظش٤و ٚالئٛر٣ا ٚٝ ٤اٖردْذ ٤اٖرخض٪ٝ اُٖٟٕ ظش٤و ػ٧ٗ ٥َ٥ٖٗو ٤رّٖ الؼُان،

 .اٖظؽح ٤صاسج ي٩ اٖٛؼ٩ٟ

ٕٚ٤اٖرؼ٫ٛٙ ٣ٞائ٩ تشٕٓ اٖٛسرٗٛح اٖؼالظاخ ؼ٥ٔ ْاٜ ٚظذس أ٨ ٚٝ ذشد اٖر٩ اٖٛالؼظاخ ٚغ ٚطُٗح تعذ٪ح اٖرؼا 

 ٖٗهزاء اٖؼاٚح اٖٛؤسسح ٤ٚخاؽثح ٖٗذائشج ا٥ٖاسدج اٖٛالؼظح ٚصٕ ٤ظ٥د ٖث٫اٜ اٖٛادج ٣ٖا ا٥ٖٛسد اٖع٣اخ ْايح ػ٧ٗ

 ػ٥ء ي٩ اٖٟٛاسة االظشاء اذخار شٙ ، ذؽ٣ٗ٫ٗا ٤اػادج اٖؼالض ذ٥اظذ اٚاْٝ ٚٝ ػش٥ائ٫ح ػ٫ٟاخ سؽة الػادج ٤اٖذ٤اء

 . ا٣ٟٖائ٫ح اٖٟرائط

 



انؼبنًٛخ انجٕدح ٔيؼبٚٛش انًذٕعجخ األَظًخ أدذس ٔفك انذائشح ٔاجشاءاد خذيبد دٕعجخ. 

ٌفٙ انصذٙ نهمطبع انطجٛخ ٔانًغزٓهكبد انذٔاء ششاء ػًهٛبد نزُظٛى أعبعٛب   يشكضا   انذائشح رصجخ أ 

 .االسدٌ

ٌٔااللهًٛٙ انؼشثٙ انًغزٕٖ ػهٗ يشجؼب   انًٕدذ انششاء فٙ االسدَٛخ انزجشثخ ركٌٕ أ. 

 

 

الخطط ّالتطلعبث الوستقبليت 
 لذائرة الشراء الوْحذ



إنٗ ٚؤد٘ انًذذد انٕلذ فٙ انًٕدذ انششاء نذائشح انًبنٛخ انغٕٛنخ ثزذٕٚم انًشزشكخ انجٓبد رأخش 

 .انًذَٕٚٛخ ٔرشاكى نهًٕسدٍٚ انؼطبءاد لٛى رغذٚذ رأخش

انًغزمجهٛخ ٔرطهؼبرٓب انذائشح أػًبل ٔطجٛؼخ دجى يغ انذبنٙ انًجُٗ يالئًخ ػذو. 

االلزصبد٘ انٕضغ ثغجت انذائشح نٓب رطًخ انزٙ انزطهؼبد نزذمٛك انالصيخ انًخصصبد رٕفٛش صؼٕثخ 

 .انؼبو

الوعْقبث ّالتحذيبث التي تْاجَ 
 الذائرة



 شكشا نذغٍ اعزًبػكى



وزارة الصحة  

ادارة التأمين الصحي  

الدكتور ناصر ابو شاويش  
 

 

على الفاتورة االجراءات الرقابية المتبعة  

للمرضىالعالجية   



 الفواتير العالجية التي تخضع للتدقيق والرقابة

ِطبٌجبد اٌّسزشف١بد ٚع١بداد االسٕبْ اٌخبطخ  -1 

اٌّشرجطخ ثإرفبل١بد ِع ٚصاسح اٌظحخ ٌّعبٌدخ 

.ِشضٝ اٌفئبد اٌع١ٍب ٚاالٌٚٝ ٚاٌحبالد اٌطبسئخ  



 الفواتير العالجية التي تخضع للتدقيق والرقابة

ِطبٌجبد اٌدٙبد اٌّزعبلذ ِعٙب ٌزح٠ًٛ اٌّشضٝ  -2
اٌّؤ١ِٕٓ اٚاٌّشضٝ اٌز٠ٓ ٠حظٍْٛ عٍٝ اعفبءاد 

ِٓ اٌذ٠ٛاْ اٌٍّىٟ اٌعبِشاٚ اٌشئبسخ اٌد١ٍٍخ ١ٌزُ 
:رمذ٠ُ اٌّعبٌدخ ٌُٙ ثٙب ٟٚ٘  

.ِسزشفٝ اال١ِشحّضح/ِسزشفٝ اٌدبِعخ االسد١ٔخ -  

.ِشوض اٌحس١ٓ ٌٍسشطبْ/ِشوض اٌسىشٞ-  

.اٌخذِبد اٌطج١خ اٌٍّى١خ/ِسزشفٝ اٌٍّه اٌّؤسس -  
 



 الفواتير العالجية التي تخضع للتدقيق والرقابة

اٌٛطفبد اٌطج١خ اٌزٟ رشزشٜ عٍٝ حسبة  -3

:  طٕذٚق اٌزأ١ِٓ اٌظحٟ اٌّذٟٔ ٚرمسُ اٌٝ لس١ّٓ

                                        

االد٠ٚخ اٌّمشسح                                 -أ     

االد٠ٚخ غ١ش اٌّمشسح-ة   

  



 الفواتير العالجية التي تخضع للتدقيق والرقابة

اٌٛطفبد اٌطج١خ اٌزٟ رظشف داخً ِسزشف١بد  -4
:     ِٚشاوض ٚصاسح اٌظحخ ٚرمسُ ألسثعخ السبَ  

ِؤِٓ                  -ا  

لبدس                                    -ة    

٠حًّ اعفبء ِٓ اٌذ٠ٛاْ اٌٍّىٟ اٌعبِش اٚ  -ج  
 اٌشئبسخ اٌد١ٍٍخ                                  

رأ١ِٓ ِٓ خٙخ ِزعبلذح ِع اٌٛصاسح -د    



 خطوات تدقيق الفاتورة العالجية

رس١ٍُ اٌّطبٌجبد ٌششوخ اٌزذل١ك  -1

اٌششوخ ا١ٌّّٕٙخ )اٌّزعبلذ ِعٙب 

ِٓ لجً اٌّسزشف١بد اٌخبطخ ( حب١ٌب

.    ٌزذل١مٙب ف١ٕب ِٚب١ٌب حست االطٛي

رشفع اٌٝ اداسح اٌزأ١ِٓ اٌظحٟ  -2   

١ٌعبد رذل١مٙب ِب١ٌب ِٓ لجً ِذ٠ش٠خ 

.         اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ   

رذلك ِٓ ِٕذٚثٟ ٚصاسح اٌّب١ٌخ  -3

ٚد٠ٛاْ اٌّحبسجخ ١ٌزُ طشفٙب ثعذ 

.رٌه حست االطٛي  

ِطبٌجبد اٌّسزشف١بد ٚع١بداد  -1 

االسٕبْ اٌخبطخ اٌّشرجطخ ثإرفبل١بد 

ِع ٚصاسح اٌظحخ ٌّعبٌدخ ِشضٝ 

اٌفئبد اٌع١ٍب ٚاالٌٚٝ ٚاٌحبالد 

.اٌطبسئخ  

 



 خطوات تدقيق الفاتورة العالجية

٠زُ رشى١ً ٌدبْ ِزخظظخ ِٓ لجً  -1
ِعبٌٟ ٚص٠ش اٌظحخ 

فٕٟ /ِّشض١ٓ/ط١بدٌخ/اطجبء)
ثّشبسوخ ( ِحبسج١ٓ/فٕٟ ِخزجش/اشعخ

 ِٕذٚثٟ ٚصاسح اٌّب١ٌخ ٚد٠ٛاْ

٠مَٛ وً عضٛ ثبٌٍدٕخ وً حست  -2
اخزظبطٗ ثزذل١ك اٌجٕذ اٌخبص ثٗ 

.                     ف١ٕب ِٚب١ٌب  

٠زُ ثعذ رٌه اٌّظبدلخ ِٓ لجً  -3   
.              سئ١س اٌٍدٕخ  

٠ظبدق ِٕذٚثٟ ٚصاسح اٌّب١ٌخ  -4   
.ٚد٠ٛاْ اٌّخبسجخ عٍٝ اٌزذل١ك  

ِطبٌجبد اٌدٙبد اٌّزعبلذ ِعٙب  -2
ٌزح٠ًٛ اٌّشضٝ اٌّؤ١ِٕٓ 

اٚاٌّشضٝ اٌز٠ٓ ٠حظٍْٛ عٍٝ 
اعفبءاد ِٓ اٌذ٠ٛاْ اٌٍّىٟ اٌعبِشاٚ 

اٌشئبسخ اٌد١ٍٍخ ١ٌزُ رمذ٠ُ اٌّعبٌدخ 
:ٌُٙ ثٙب ٟٚ٘  

ِسزشفٝ /ِسزشفٝ اٌدبِعخ االسد١ٔخ -
.اال١ِشحّضح  

ِشوض اٌحس١ٓ /ِشوض اٌسىشٞ-
.ٌٍسشطبْ  

اٌخذِبد /ِسزشفٝ اٌٍّه اٌّؤسس -
.اٌطج١خ اٌٍّى١خ  



 خطوات تدقيق الفاتورة العالجية

-أ رىْٛ ِدٙضح وبِال فٟ : االد٠ٚخ اٌّمشسح-ا
اٌّسزشف١بد  ٚاٌّشاوض اٌظح١خ اٌشبٍِخ ح١ث 

 ٠ُٕ اٌزأوذ ِٓ 

-ة اسُ اٌّش٠ض –1    

-د سلّٗ اٌٛطٕٟ –2  

رأ١ِٕٗ –3  

اٌزأوذ ِٓ  –6اٌزشخ١ض  –5ربس٠خ أزٙبء رأ١ِٕٗ -4
خزُ ٚرٛل١ع ٚاخزظبص  –7اْ اٌعالج ِمشس 
خزُ اٌعالج ِمشس ٚغ١ش  –8اٌطج١ت اٌّعبٌح 

خزُ  –9ِزٛفش ٠ٚشزشٜ عٍٝ حسبة اٌزأ١ِٓ 
خزُ  –10اٌّسٕشفٝ اٚ اٌّشوض اٌظحٟ 

اٌظ١ذ١ٌخ اٌخبطخ عٍٝ اٌىشف اٌخبص 
و١ّخ اٌعالج رىفٟ ٌشٙش  – 11ثبٌٛطفبد 
رٛفش اغٍفخ اٌعالج  –12حاحذ فمظ  

حخٛد ا٠ظبالد االد٠ٚخ  –13اٌّظشٚف  
.دفع اٌطٛاثع اٌّطٍٛثخ –14  

اٌٛطفبد اٌطج١خ اٌزٟ رشزشٜ عٍٝ حسبة  -3
طٕذٚق اٌزأ١ِٓ اٌظحٟ اٌّذٟٔ ٚرمسُ اٌٝ 

االد٠ٚخ اٌّمشسح   -ا:                          لس١ّٓ
االد٠ٚخ غ١ش اٌّمشسح-ة                      

 



 خطوات تدقيق الفاتورة العالجية

٠زُ اٌزذل١ك : االد٠ٚخ غ١ش اٌّمشسح -ة

وّب ٚسد ثبالد٠ٚخ اٌّمشسح ٠ضبف ٌٙب 

اٌزأوذ ِٓ ٚخٛد وزبة  -1:    ِب ٠ٍٟ

اٌٍدٕخ اٌخبطخ ثبٌعالج غ١ش اٌّمشس  

اٌزأوذ ِٓ اْ اٌٛطفخ لذ  -2      

رّذ وزبثزٙب ِٓ لجً االخظبئٟ 

 اٌّعٕٟ                     

اٌزأوذ ِٓ ربس٠خ اٌٛطفخ  -3     

 ِٚمبسٔزٙب ِع وزبة اٌٍدٕخ

اٌٛطفبد اٌطج١خ اٌزٟ رشزشٜ عٍٝ  -3

حسبة طٕذٚق اٌزأ١ِٓ اٌظحٟ 

:             اٌّذٟٔ ٚرمسُ اٌٝ لس١ّٓ

االد٠ٚخ اٌّمشسح             -ا      

االد٠ٚخ غ١ش اٌّمشسح-ة    

 



 خطوات تدقيق الفاتورة العالجية

رذل١ك اٌٛطفبد داخً ِسزشف١بد ِٚشاوض  
اٌّؤِٓ -ة +ا:   اٌٛصاسح ٠ٚزُ وّب ٠ٍٟ

ٚاٌمبدس ِٓ خالي ٌدبْ رذل١ك رشىً ِٓ 
اداسح إٌأ١ِٓ اٌظحٟ /ِذ٠ش٠خ  اٌّزبثعخ

ٚس١زُ ششحٙب الحمب                        
االعفبءاد ف١شىً ٌٙب ِعبٌٟ -ج   

اٌٛص٠ش ٌدٕخ إٌفمبد اٌعبِخ ٟٚ٘ ٌدٕخ 
ِزخظظخ ٠شبسن ثٙب ِٕذٚثٟ ِٓ 
 ٚصاسح اٌّب١ٌخ ٚد٠ٛاْ اٌّحبسجخ   

رأ١ِٓ خٙخ ِزعبلذح ِع اٌٛصاسح ٠زُ  -د  
سفع اٌّطبٌجبد اٌٝ اداسح اٌزأ١ِٓ 

اٌظحٟ ١ٌزُ رذل١مٙب ٚسفعٙب اٌٝ اٌدٙخ 
.طبحجخ اٌعاللخ  

اٌٛطفبد اٌطج١خ اٌزٟ رظشف داخً  -4
ِسزشف١بد ِٚشاوض ٚصاسح اٌظحخ 

:           ٚرمسُ ألسثعخ السبَ  

ِؤِٓ                        -ا          

لبدس                      -ة         

٠حًّ اعفبء ِٓ اٌذ٠ٛاْ اٌٍّىٟ  -ج        
 اٌعبِش اٚ اٌشئبسخ اٌد١ٍٍخ        

رأ١ِٓ ِٓ خٙخ ِزعبلذح ِع اٌٛصاسح -د       

 



 تدقيق فني تدقيق مالي

.اٌزأوذ ِٓ ٚخٛد اٌٛطً اٌّبٌٟ  

ٚاحزسبة ل١ّخ اٌعالج طح١ح اٚخطأ 
ٚرٌه ثإحزسبة سعش اٌعالج اٚ 

االخشاء حست اٌزسع١شح ثبٌٕسجخ 
ٌٍمبدسٚإٌسجخ اٌّطٍٛثخ ثبٌٕسجخ 

ٌٍّؤِٓ ِثبي       طٛسح اشعخ   
اٌّؤِٓ ال /اٌمبدس ٠ذفع ثّٓ اٌظٛسح 

 ٠ذفع شٟء

اٌعالج    اٌمبدس ٠ذفع ثّٕٗ وبِال 
ثّب ال ٠مً عٓ %5اٌّؤِٓ ٠ذفع /

دٔب١ِش 10فٍس ٚال ٠ض٠ذ عٓ 250  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسُ اٌّش٠ض

 عّشٖ

 سلّٗ اٌٛطٕٟ

 سلُ اٌزأ١ِٓ ٚخٙخ االٔزفبع

 اٌزشخ١ض

 و١ّخ اٌالج اٌّضِٓ ال رزعذٜ شٙش

 اٌّضبداد اٌح٠ٛ١خ ٌخّسخ ا٠بَ

 ثعض االد٠ٚخ رحزبج ثشٚرٛوٛالد ِع١ٕخ

 اٌدشعخ رزٕبست ِع اٌى١ّخ اٌّٛطٛفخ

 عذد اٌعالخبد ثبٌٛطفخ وزبثخ

 اسُ ٚرٛل١ع ٚخزُ اٌطج١ت

 ربس٠خ اٌٛطفخ

 اٌٍّف اٌطجٟ ٚدفزش اٌطج١ت

مؤمن )تدقيق الوصقة الطبية في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة 

(وقادر  



 الرقابت على قطاع األدويت

 

استخذام أًظوت الحوسبت الصحيت في إدارة 

 اللوازم والصرف



 الوقذهت
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 تعريف بمستشفى األمير حمزة•

 الخدمات الطبية•

 (العيادات، األقسام الداخلية، الطوارئ)عدد المراجعين •

 عدد الوصفات •

 المستهلكات الطبية•
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 آليت صرف األدويت ورقيا  

 

 آلية الصرف•

 التحديات في عملية الصرف الورقي•



www.ehs.com.jo Copyright © 2017 - Electronic Health Solutions (EHS). All rights reserved 

 

 آلية الصرف•

 ملف الكتروني للمريض•

 التاريخ الدوائي لالدوية المصروفةمعرفة •

 :  ميزات عملية الصرف باستخدام النظام اإللكتروني•

 (Barcode)إتاحة عملية الترميز •

 صرف األدوية بناء على المواصفات الصحيحة•

 ترشيد اإلستهالك•

 التخطيط•

 الرقابة•

 

 

 

 

 

 آليت صرف األدويت إلكتروًيا  



 

 

 حكين  –ًظام الحوسبت الصحيت 
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و تطبيقه  مشروع تطوير وربط نظام محاسبة المرضى و إدارة المستودعات مع النظام الطبي حكيم

في كافة المنشآت التابعة لوزارة الصحة باإلضافة إلى إنشاء و تطوير تطبيقات ووظائف مساندة 

 :لعملية محاسبة المرضى مثل

 نظام التأمينات و اإلعفاءات  •

 المطالبات المالية•

 إدارة المستودعات•

 الربط مع جهات التغطية •

حيث يوفر هذا النظام حلقة كاملة من األتمتة بالتكامل مع النظام الطبي حكيم ويمكن المستخدمين 

 :المخولين من

 تتبع القيود المحاسبية و حركات المستودعات •

 إصدار المطالبات المالية من خالل النظام بسرعة و سهولة •

يساعد على تقليل األخطاء و زيادة الدقة سواء في أسعار الخدمات و األدوية المقدمة أو أرصدة •
 (أدوية و مستهلكات)المستودعات 
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جزيلً شكراً   



إجراءاث قسن الصيذلت لتٌظين عولياث 

 صرف الذواء والحذ هي الوصفاث الوزورة

مدير مديرية الصيدلة  –الدكتورة وفاء الخطيب 

وزارة الصحة –والصيدلة السريرية   

 1 25/9/2017االثنين 



تقوم وزارة الصحة بتنظٌم عملٌة صرؾ األدوٌة من خالل 

القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات المتبعة فٌها، من أهم تلك 
 :القوانٌن

  .قانون الدواء والصٌدلة-

 .ونظام التأمٌن الصحً المدنً-

 .التعلٌمات الصادرة بموجبهما  -

 

2 



المواد الواردة فً أي من دساتٌر األدوٌة التً . أ: الدواء 

 ٌعتمدها الوزٌر أو  

الشكل الصٌدالنً الذي ٌحتوي على أي مادة أو مواد فعالة . ب

والتً تؤدي عملها فً تشخٌص أو معالجة أو شفاء أو وقاٌة 

 .من األمراض فً اإلنسان أو التً توصؾ بأن لها هذه المزاٌا 

   

النقل أو الحٌازة أو التوزٌع أو العرض للبٌع أو الهبة : التداول 

 .أو التبرع أو الشراء أو االستٌراد أو اإلدخال أو االستعمال 

3 



  33المادة 

: ٌحظر على الصٌدلً المسؤول كل مما ٌلً   

. شراء األدوٌة إال من الجهة المرخص لها ببٌعها . أ   

تداول األدوٌة التً انتهت صالحٌتها أو األدوٌة التالفة أو . ب  

.  المهربة   

. بٌع العٌنات الطبٌة . ج   
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 الوواد الوخذرة والوؤثراث العقليت

 67المادة 

تشمل المادة المخدرة كل مادة طبٌعٌة أو تصنٌعٌة واردة فً . أ

المخدرات والمؤثرات الملحقة بقانون (  4،  2،  1) الجداول 

 .العقلٌة 

تشمل المؤثرات العقلٌة كل مادة طبٌعٌة أو تصنٌعٌة واردة . ب 

بقانون المخدرات الملحقة (  8،  7،  6،  5) فً الجداول 
 .والمؤثرات العقلٌة 

5 



 68المادة 

من المواد أٌا ٌحظر صرؾ أي وصفة طبٌة خاصة تحوي . أ

 :التالٌة الشروط لم تستوؾ المخدرة والمؤثرات العقلٌة ما 

أن تكون مكتوبة على األنموذج المعتمد من الوزٌر متضمنة  1

 .للمعالجة استعمالها من ضرورة تشخٌص الحالة للتأكد 

أن تحمل اسم الطبٌب كامال وبطرٌقة واضحة وعنوانه  2

 .وخاتمه وتوقٌعه 

 .أن تحمل اسم المرٌض وعنوانه كامال وتارٌخ الوصفة  3

6 



ٌكتب اسم الدواء والكمٌة المطلوب صرفها باألرقام أن  4

 .واألحرؾ 

 .التؽٌٌر أن تكون مكتوبة بمادة ؼٌر قابلة للمحو أو  5

أن ال تزٌد الجرعة الموصوفة عما هو مقرر فً أي دستور  6

 .الوزٌر أدوٌة ٌعتمده 

أن ال ٌكون قد مضى أكثر من ثالثة أٌام على تارٌخ كتابة  7

 .الوصفة 

 .أٌام أن ال تزٌد مدة االستعمال على ثالثة  8

7 



من هذه ( أ)من الفقرة (  8) على الرؼم مما ورد فً البند . ب 

الوصفات التً ال ٌصرؾ المادة على الصٌدلً المسؤول أن 

العقلٌة لمرضى تحتوي على المواد المخدرة والمؤثرات 

 :الشروط التالٌة إال بتوافر السرطان 

اال تزٌد الكمٌة عما ٌكفً للجرعة الٌومٌة التً ٌصفها  1

 .أٌام الطبٌب المعالج ولمدة ال تتجاوز عشرة 
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ٌسجل على الوصفة الطبٌة الخاصة الرقم الوطنً أن  2

 .ؼٌر األردنً للمرٌض للمرٌض األردنً ورقم جواز السفر 

 

أن ٌرفق مع الوصفة الطبٌة الخاصة التقرٌر الطبً من  3

السٌرة الدوائٌة متضمنا الطبٌب المشرؾ على عالج المرٌض 

 .للمرٌض 
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 69المادة 

من الشروط الواردة أٌا إذا لم تستوؾ الوصفة الطبٌة الخاصة 

تكون شك لدى أو إذا من هذا القانون (  68) فً المادة 

الصٌدلً بصحتها فعلٌه أن ٌمتنع عن صرفها وأن ٌبلػ 
 .بذلك خطٌا مدٌرٌة الصحة المدٌرٌة أو المسؤولٌن فً 
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 70المادة 

ٌتوجب على الصٌدلً عند صرؾ الوصفة الخاصة بالمواد 

ورد فٌها وال ٌجوز له ٌتقٌد بما المخدرة والمؤثرات العقلٌة أن 

إجراء أي شطب أو تعدٌل علٌها وعلٌه أن ٌمتنع عن صرؾ أي 

فٌها شطب أو تعدٌل إال إذا تم هذا الشطب أو وصفة خاصة 

 .على التعدٌل وبعد توقٌعه التعدٌل من الطبٌب الذي أعد الوصفة 
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 71المادة 

ال ٌجوز ألي شخص حاز أو أحرز بصورة قانونٌة بموجب 

من أٌا المعمول به والمؤثرات العقلٌة أحكام قانون المخدرات 

المواد المدرجة فً جداول المخدرات والمؤثرات العقلٌة 

المادة الفعالة فٌها أو أن ٌؽٌر أو أن ٌستخلص الملحقة به 

الجداول المشار من المواد المذكورة فً أٌا ٌصنع أو ٌحضر 

إلٌها إال إذا استدعت طبٌعة عمله ذلك وحصل على ترخٌص 
 .من الوزٌر 
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 72المادة 

تحسب النسبة المئوٌة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلٌة على 

المعادل للمخدرات فً الجدول أساس الرقم المعادل المبٌن 

والمؤثرات العقلٌة الملحق بهذا القانون وأي تعدٌالت ٌوافق 

بناء على توصٌات المكتب الدائم لمكافحة علٌها الوزٌر 

الجرٌدة نشرها فً المخدرات التابع لهٌئة األمم المتحدة وٌتم 
 .الرسمٌة 
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 73المادة 

 :ٌصدر الوزٌر التعلٌمات الالزمة لتحدٌد ما ٌلً 

كمٌة المخدرات والمؤثرات العقلٌة المسموح بحٌازتها للمرخص . أ

 .لهم بذلك 

 .شروط ترخٌص وتداول المخدرات والمؤثرات العقلٌة . ب

 .شروط وصؾ وصرؾ المخدرات والمؤثرات العقلٌة . ج

 .النماذج والسجالت الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلٌة . د

 .شروط اتالؾ المواد المخدرة والمؤثرات العقلٌة . ه
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 74المادة 

ٌجب على الصٌدلً االحتفاظ بوصفات المواد المخدرة 

المتعلقة والدفاتر والمستندات والمؤثرات العقلٌة وكل السجالت 

بها إذا لم تصرؾ كاملة ، أما ما تم صرفه أو بٌعه منها فٌجب 

الخاصة بها لمدة ال تقل عن خمس سنوات االحتفاظ بالوثائق 

 .بحضور المفتش من تارٌخ اخر قٌد فٌها وٌتم اتالفها 
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 75المادة 

ٌلتزم الصٌدلً المسؤول المرخص له بحٌازة المواد المخدرة . أ

أٌام األولى من شهر خالل العشرة والمؤثرات العقلٌة أن ٌنظم 

بها على أن ٌتضمن كشفا خاصا كانون الثانً من كل سنة 

عن السنة المنتهٌة بما فً ذلك الكمٌات التً البٌانات المطلوبة 

 .صرفت من قبله وما تبقى منها لدٌه 

للمدٌر العام ان ٌطلب تنظٌم البٌانات التً ٌراها ضرورٌة . ب
 .لؽاٌات مراقبة هذه المواد
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الوزورالذواء   

 81المادة 

 :فً أي من الحاالت التالٌة مزورا ٌعتبر الدواء 

 .صنع فً ؼٌر شركته األصلٌة وبدون موافقتها . أ

إذا لم ٌحتو على المادة الفعالة أو أحتوى مادة مؽاٌرة لتلك . ب
 .البٌان المنصوص علٌها فً بطاقة 

أو عالمة تجارٌة أو بطاقة بٌان مزورة أو اسما تجارٌا إذا حمل . ج
 .مقلدة 

إذا ورد اسم بلد التصنٌع على عبوة الدواء الداخلٌة أو الخارجٌة . د
 .لبلد التصنٌع الحقٌقً مخالفا 
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 87المادة 

ٌحال الصٌدلً إلى المجلس التأدٌبً فً النقابة وٌعاقب بؽرامة ال تقل 
تزٌد على الفً دٌنار إذا ارتكب أٌا دٌنارا وال عن مائتٌن وخمسٌن 
 :من المخالفات التالٌة 

من هذا (  61) سمح لؽٌره بصرؾ األدوٌة خالفا ألحكام المادة . أ
 .القانون 

(   36) من المادة ( ب)و( أ)عقد أي اتفاق خالفا ألحكام الفقرتٌن . ب
 .من هذا القانون 

 .سعى إلى جلب الزبائن لصٌدلٌته . ج

18 



 .قام بصرؾ دواء ال ٌجوز صرفه إال بموجب وصفة طبٌة . د

تداول أي دواء أو مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون . ه

 .إلصاق رقاع التسعٌرة المعتمدة 

لم ٌتقٌد بتعلٌمات تحدٌد ساعات الدوام الٌومً وساعات . و 

والعطل الرسمٌة الصٌدالنٌة والمناوبات إؼالق المؤسسات 

 .خالفا للتعلٌمات التنظٌمٌة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون 
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من هذا (  28) و(  27) و(  26) لم ٌتقٌد بأحكام المواد . ز 

 .القانون 

 .باع أدوٌة إلى طبٌب ؼٌر مصرح له بشرائها . ح 

لم ٌلتزم باألحكام المتعلقة بالمواصفات الفنٌة للمؤسسة . ط 

الصٌدالنٌة وشروط ترخٌصها الصادرة بمقتضى أحكام هذا 

 .القانون 
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 اجراءاث قسن الصيذلت لتٌظين صرف الذواء 
 

توجد تعلٌمات للصرؾ وٌتم االلتزام بها من جمٌع الجهات 
 المعنٌة

 .بعض تعلٌمات الصرؾ: اوال

الدفتر المخصص لتدوٌن البٌانات المتعلقة : دفتر المعالجة -

بموجب هذه المزمنة الصادر بمعالجة مرضى األمراض 

  .التعلٌمات

21 



المرٌض الذي ٌشكو من مرض : مرضى األمراض المزمنة -

وٌراجع المركز فً التعلٌمات مزمن حسب الملحق المرفق 

الصحً ومستشفٌات الوزارة او الخدمات الطبٌة الملكٌة او 

او المستشفٌات المتعاقد معها سواء كان المستشفٌات الجامعٌة 

فً المشترك العسكري مؤمن مدنً او منتفع عسكري باستثناء 

حالة تم تحوٌله حسب االصول المعمول بها وٌطبق ما ورد 

 .الذي ٌحصل على دفتر المعالجةعلى المرٌض بهذا التعرٌؾ 
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ٌصدر دفتر المعالجة وٌصرؾ للمرضى ومرضى األمراض -

ومراكز وزارة فً مستشفٌات المزمنة الذٌن ٌتلقون معالجتهم 

الصحة والخدمات الطبٌة الملكٌة والمستشفٌات الجامعٌة 

 .والمستشفٌات المتعاقد معه

الٌحق للمرٌض ومرٌض األمراض المزمنة الحصول على -

بطاقة المعالجة معالجة تكون اكثر من دفتر معالجة اوبطاقة 

ودفتر المعالجة وثٌقة شخصٌة وال ٌستعمل اال من قبل صاحبه 
 .ألؼراض المعالجة الطبٌة فقط
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كل من ٌسًء استعمال بطاقة المعالجة او دفتر المعالجة او  -

من اكثر من مركز صحً او بطاقة ٌحصل على اكثر من دفتر 

خدمات او مدٌرٌة صحة ٌعرض نفسه لعقوبه الحرمان من 

 .ٌفوضهالعالجٌه وللمده التً ٌقررها الوزٌر او من الوزاره 
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ال ٌجوز اصدار دفتر المعالجة لنفس المرٌض اال لمرة واحدة فقط -
الموظؾ المسؤول عن صفحاته، وٌكون فً حالة انتهاء عدد 

اصدار الدفتر مسؤوال عن التحقق من عدم حصول المرٌض على 
سابق من خالل الرجوع الى السجالت الٌدوٌة او دفتر معالجة 

طائلة اٌقاع العقوبات وذلك تحت االلكترونٌة المخصصة لهذه الؽاٌة 
التادٌبٌة المنصوص علٌها فً نظام الخدمة المدنٌة المعمول به 

بحٌث تشمل هذه المسؤولٌة ضرورة تثبٌت الموظؾ المخالؾ بحق 
السجل كل من وتدوٌن حصول المرٌض على دفتر المعالجة فً 

الٌدوي او االلكترونً ودفتر العائلة الخاص بالمرٌض االردنً وفً 
بدل فاقد حسب االصول ومن نفس ٌصدر له حال فقدانه او تلفه 

 .المركز الذي اصدر له الدفتراالصل
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فً حالة فقدان دفتر المعالجة او تلفه على صاحبه ابالغ -
فورا او اقرب مدٌرٌة صحة المركز الصحً الصادر عنه الدفتر 

وٌجب على الموظؾ المسؤول عن اصدار الدفتر اتخاذ 
دفتر المعالجة او تلؾ االجراءات المناسبة للتحقق من فقدان 

وتدوٌن مالحظة بذلك على السجل الٌدوي اوااللكترونً 
القدٌم التالؾ او اصدار بالؽاء الدفتر المخصص لذلك، تفٌد 

دفتر بدل فاقد برقم متسلسل جدٌد منعاً لالزدواجٌة فً 
والخدمة وذلك بعد دفع الؽرامة المقررة على الدفتر الحصول 

المركز حسب هذه التعلٌمات واسترداد الدفترالتالؾ من قبل 
 .الصحً
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ٌجب على المرٌض احضار دفتر المعالجة باالضافة الى إبراز -
ٌراجع بها كل مرة بطاقة التامٌن الصحً سارٌة المفعول فً 

الطبٌب فً المركز الصحً المسجل فٌه او مستشفٌات 
الجامعٌة او او المستشفٌات الوزارةاو الخدمات الطبٌة الملكٌة 

المستشفٌات المتعاقد معها للحصول على العالجات لألمراض 
العالجات من قبل الطبٌب المعالج حسب لتسجٌل هذه المزمنة 

تسجٌل ٌتم . زٌارةاألصول متضمناً توقٌعه وختمه فً كل 
للمرضى بالنسبة (  Inpatient) لهماألدوٌة المصروفه 

قبل الطبٌب المعالج الخروج من المقٌمٌن داخل المستشفى عند 
 .على الدفتر وختمه وتوقٌعه
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على الصٌدلً او مساعد الصٌدلً المفوض التحقق قبل -

حساب لشرائها على صرؾ أي عالج او ختم أي وصفة طبٌة 

التامٌن الصحً لمرضى األمراض المزمنة من تدوٌن جمٌع 

بالمرٌض واحتواء المعالجة الخاص هذه االدوٌة على دفتر 

الوصفة على ختم الطبٌب المعالج على ان ٌدون الصٌدلً او 

على الوصفة المصروفة رقم دفتر الصٌدلً المفوض مساعد 

 .المعالجة حسب التعلٌمات الواردة فً النظام
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معالجة المدمنٌن على الكحول والمخدرات والمؤثرات ٌتم . أ

أن ٌتقٌد مجاناً على العقلٌة فً مستشفٌات ومراكز الوزارة 
 .بالبرنامج العالجً المقرر له من الطبٌب المعالج

فً حال عدم تقٌد المرٌض من الفئة المذكورة أعاله . ب

المركز المستشفى أو بالبرنامج العالجً المقرر وخروجه من 

على مسؤولٌته الخاصة فال ٌتم ادخاله اال بعد تأمٌن دخول 
 :دٌناروتستكمل االجراءات كالتالً مائة (  100) مقداره 
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 .له مبلػ تأمٌن الدخول إذا أكمل العالجٌرد  1

حال عدم إكماله للبرنامج العالجً ٌستوفى من المرٌض فً  2

للفترة الزمنٌة التً جدول األجورالمقرر أجورالمعالجة وفق 

قضاها داخل المستشفى بحسم المبلػ من تأمٌن الدخول 

من المراجع من ؼٌر المشترك أو المنتفع المدفوع ٌستوفى 

الصحٌة بعد بالتأمٌن الصحً المدنً للمستشفٌات أو المراكز 

انتهاء ساعات الدوام الرسمً مثلً أجور المعالجة وأثمان 
 .إٍسعاؾ وطوارئاألدوٌة إذا كان فً حالة لٌست حالة 
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تقدم الوزارة األدوٌة التالٌة مجانا ضمن خدمات األمومة -

األسرة لألم على وخدمات تنظٌم والطفولة ألي من األم والطفل 
 :النحو التالً

 .بأنواعهاوالمعادن الفٌتامٌنات  -

 .المعدٌةمضادات الحموضة  -

 .لألطفالخافضات الحرارة  -

 .الفممسحوق التمٌه عن طرٌق  -

 .األنابٌبمنع الحمل المؤقتة وربط وسائل -
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 والوصفت االلكتروًيتاستخذام الولف 
 تعليواث دوراى الولف الطبي في الوستشفى

 

 

االحتفاظ بملؾ المرٌض االلكترونً وٌتم الرجوع الٌه عند ٌتم -
 .التابع للوزارةمراجعة المرٌض للمستشفى اوالمركز 

 .صرفهاااللتزام بشروط الوصفات الطبٌة والتاكد منها قبل ٌتم -
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 ٌتطلب المواطن حٌاة مستوى تحسٌن ’’

 لكل حق هً و الصحٌة، بالرعاٌة االهتمام

 المطمئن السلٌم فاإلنسان مواطنة، و مواطن

 هو وأسرته ابنائه صحة و صحته على

 .‘‘اإلنتاج و العمل على القادر اإلنسان
   

من أقوال حضرة صاحب الجاللة الملك 

 عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم 
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 شكرا لحسن استماعكم
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ةدويألاقطاع  عمىالرقابو   
 
 

تقدير االحتياجات الدوائية 
 واليات الشراء



 تعريف مبديرية املشرتيات والتزويد
 والتي تعمل على تحضير العطاءات  ةإحدى المديريات الرئيسية التابعة لوزارة الصح

جهزة الطبية والمستهلكات واللوازم الطبية و واأل ةلتأمين احتياجات الوزارة من االدوي
غير الطبية لجميع المستشفيات و المراكز الصحية من خالل لجان فنية و ادارية و ذلك 

 .األجهزة و األدوية( صرف/تخزين/استالم/لشراء)
 

عداد إكما تعمل على متابعة المخزون االستراتيجي لكميات االدوية والمستهلكات و 
 ةمن االدوي ةتوفر الكميات الالزم ديمومةعلى  ةالدراسات والتقارير الالزمة للمحافظ

 . والمستهلكات



 مساحة المستودعات االجمالية

         

 ( 2م12000: ) المستودعات الرئيسية  •

 ( 2م3500: ) مستودعات الشمال    •

 (  2م2000: ) مستودعات الجنوب   •

 ( 2م 17500) المساحة اإلجمالية   

حيث  1995تم انشاء المستودعات الحاليه في منطقة ياجوز عام 

 مليون دينار  17كانت عطاءات وزارة الصحة ال تتجاوز 

 100ما يزيد عن  2015بينما بلغت عطاءات الوزارة في عام 

  مليون دينار عدا عن االجهزة  الطبية والمواد التشغيليه التابعه لها



 

 

 تعمل المديريه بقيمه ماليه بما يزيد عن مئة مليون دينار سنويا 

  ماده 10.000عدد المواد التي يتم التعامل بها يقارب 

 لدائرة اللوازم  59وللشراء الموحد  17عطاء منها  76) تبلغ عدد العطاءات السنويه

 (العامه

 تنفيذ عمليات شراء محلي من خالل المديريه ومديريات الصحة والمستشفيات تزيد عن 

 مليون دينار سنويا 3    

 طلبيه 12000عدد الطلبيات السنويه لالدويه واللوازم الطبيه وغير الطبيه يزيد عن 

 حجم العمل في مديرية المشتريات والتزويد



 تحضير وإعداد ومتابعة العطاءات والشراءات 

   الشراءاتو استالم جميع مواد العطاءات والمنح والهبات

   تخزين وصرف مواد العطاءات والمنح والهبات

 الشراءات بمختلف مسمياتها

   التدقيق والمتابعة ووضع خطة الطوارئ  

 تامين نقل وتوزيع االدوية على مستوى المملكه

 التخزين الحاسوب المشتريات
 والتزويد 

 اإلستالم

وحدة 
 الديوان

 المهام الرئيسية

 المتابعه
 والتدقيق 

 قسام المشتريات والتزويدا

لجان / اجيزة مجانية مقابل مستيمكات / لوازم عامو / شراء موحد / مركزيو )المشاركو في المجان
 (  الخ/ ...االدويو المقرره / تدقيق وتحقيق خارجية / فنيو

 



 
 تحضير العطاءات وفي المخزون االستراتيجي للمديرية دور اساسي بمتابعة ومراقبة

عداد الدراسات والتقارير تقوم بتحديد الكميات المطلوبة وإمن خالل لجان فنية 
 .   تلك األدوية من االحتياجات توفر  ديمومةعلى  ةالالزمة للمحافظ

 ستون مليون دينار ،وتصل ( 60.000.000)تبلغ القيمة المالية لعطاءات االدوية
دواء من مختلف المجموعات الدوائية ( 600)اعداد االدوية التي يتم طرحها الى 

. 

 تقديراحتياجات االدويو



 
 آلٌة تقدٌراالحتٌاجات                                       

 -: إحصائٌة لجان    
   -:من وتتكون والتزوٌد المشترٌات مدٌرٌة مدٌر قبل من اللجان هذه وتشكل     

 الحاسوب قسم من صٌدالنً /  االستالم قسم من صٌدالنً /  المعنً المستودع امٌن  

 االستهالك معدل الى بالرجوع لالدوٌه السنوٌة بتحضٌراالحصائٌات اللجنه وتقوم 

 غٌر الكمٌات مراجعة وكذلك الحاسوب نظام خالل من سابقه اعوام لثالث السنوي

 بعٌن آخذٌن الراكده والمواد الحالً والرصٌد السابقه السنوات عطاءات من المورده

 . باالستبدال تعهد وعلٌها الصالحٌة المنتهٌة  المواد االعتبار

 تقديراحتياجات االدويو



 -:للعطاءات محضرة لجان  

تشكيميا من قبل معالي وزير الصحة وتقوم المجنو بتدقيق الدراسو و ٌتم  
التي تم اعدادىا من المجنو السابقو وتحديد الكميات المطموبو من 

  -:االدويو وتتالف من 
 .رئيس االختصاص أو من ينوب عنو  -1    
 .منسق لمجنة/ صيدلي من قسم الحاسوب  - 2    
 .4الصيادلو امناء المستودعات الرئيسيو وعددىم  -3    
 .صيدلي من ادارة التأمين الصحي -4    
 .صيدلي من مديرية الرقابة والتدقيق الداخمي – 5    
 .صيدلي من مديرية الصيدلة والصيدلة السريريو -6    
 .صيدلي من مستشفى البشير -7    

 تقديراحتياجات االدوية



 اىل الوقت  2006مت اجراء العديد من التغريات على كيفية حتضري االحتياجات من عام
  -:احلاضر حيث كانت حتضر االحتياجات من قبل

 .رؤساء االقسام في المديريو  2006-2007 -1      
 .رؤساء االقسام في الوزاره بناء على معدالت االستهالك         2008    -2      
 :  تم تشكيل لجنو موسعو لتحضير العطاءات وتشمل           2009    -3      

 امناء  / الرقابو الداخليو / البشير . م/ التامين الصحي                                
 اطباء / مديرية الصيدلو قسم الحاسوب / المستودعات                                

 .االختصاص                                
سيتم اضافة رؤساء االقسام  3باالضافو الى ما ورد في البند        2017      - 4      

 .الطبية من ذوي االختصاصات في المستشفيات التعليمية

 تقدير احتياجات العطاءات



يتم اختيار االدوية التي يتم شراؤىا في عطاءات وزارة الصحة  -1
خالل السنوات السابقة شريطة ان تكون من  ضمن قائمة االدوية 

   الرشيدة
 
اضافة او حذف أي من االدوية تتم من خالل المجنة المركزية  -2

  لمصيدلة والعالجات برئاسة عطوفة االمين العام

 

 اختيار االدويو المطموب شراؤىا 



يتم تحديد الكميات المطموبة لمشراء من كل عالج في العطاءات باحدى 
 :الطرق التالية 

 عن طريق حساب معدالت االستيالك لمسنوات السابقة -1
 
عن طريق تحديد اعداد المرضى والجرعات الدوائية لمعالج  -2

 .المطموب

 تحديد االحتياجات والكميات المتوقعو  



 وتعمل ىذه اللجان احملضرة للعطاءات من خالل الية وسياسة معده هلذه الغاية حيث يأخذ
   -:بعني االعتبار

 .الكمية المتوفرة في المستودعات الرئيسية من االدوية -1      
 .الكمية غير الموردة من عطاءات سابقة -2      
 .معدل فرق الكمية المستهلكة للمديريات والمستشفيات خالل العامين السابقين -3      
 .معدل الكمية المصروفة من المادة خالل الثالث اعوام السابقة -4      
 .الكميات المنتهية وعليها تعهد باالستبدال ولم تستبدل بعد -5      

 
                 

 

 تقديراحتياجات االدويو





 =الكمية المطموب شراؤىا           
 +الكمية المتوقع صرفيا العام المقبل )
 (الكمية المتوقع صرفيا العام الحالي  

 ناقص                  
 +الرصيد المتوفر في المستودعات الرئيسية )

 (الكميات غير الموردة من العطاءات السابقة



 طريقة حساب الكمية المتوقع صرفيا
 حسب معدالت االستيالك: اوال 

 /الكمية المصروفة خالل العام الماضي = )الكمية المتوقع صرفيا 
الزيادة االسترتيجية + شير   X 12( عدد االشير المتوفرة فييا العالج

 ان وجدت
 حسب اعداد المرضى او الحاالت المرضية  : ثانيا

تتم مخاطبة التأمين الصحي لتزويدنا باعداد المرضى او تتم مخاطبة 
 . رئيس االختصاص القتراح الكميات المطموبة من العالج 

 تقدير احتياجات االدويو



 مثال لتقدير كمية عالج 
CHLORDIAZEPOXIDE+CLNIDINIUM BROMIDE 

 حبة 742،760: 30/11/2015الرصيد المتوفر بتاريخ 
 حبة12،000،000: كمية غير موردة 

 11حبة خالل  9،500،000بمغت2015الكمية التي تم صرفيا عام  
 شير

حبة خالل  10،500،000بمغت 2014الكمية التي تم صرفيا عام  
 شير 11

حبة خالل  11،000،000بمغت 2013الكمية التي تم صرفيا عام  
 شير 12

 تقدير احتياجات االدويو



 = 2017الكمية المتوقع صرفيا عام 

9500000 / 11 X 12=10363600 TAB 
 =31/12/2016الكمية المتوقع صرفيا حتى 

9500000/11 X 13 = 11227272 TAB   
 الكمية المطموب شراؤىا =   10363600 + 11227272  
                                      -                                

             742760+12000000      
 حبة 8848112تساوي 

 مميون حبة 9ىي  2016الكمية المطموبة في عطاء 

 تقدير احتياجات االدويو



 عدم تزويدنا بإحصائيات دقيقة لألرصدة المتوفرة ومعدل االستيالك الشيري  -1
 لألدوية من قبل المستشفيات ومديريات الصحة      

 عدم وجود بروتوكوالت عالجية ممزمة لألطباء لمعظم االمراض -2
 وجود ازدواجية الصرف لممريض الواحد من عدة جيات عالجيو -3
 تأخر االحالة والتوريد لبعض العطاءات -4
 عدم وجود متقدمين لبعض العالجات االساسية الرخيصة التي ال يوجد ليا    -5

 Noradrenaline , penecillamineبديل مثل       

 حدوث تغيرات كبيرة غير متوقعة في معدالت االستيالك الشيري لبعض   -6
 العالجات مما يؤدي الى انقطاع العالج أو ركود عالجات اخرى     

 وجود وكيل وحيد لبعض العالجات االجنبية مما يؤدي الى ارتفاع الفاتورة  -7
  العالجية     

 التحديات 



 
 عوامل خارجيو -1

 اليجره القسريو والمجوء      
 
 زيادة عدد المواطنين المشمولين في مظمة التامين الصحي سنويا  -2
 
غالء المعيشو االمر الذي ادى الى لجوء معظم المواطنين لالستفادة من خدمات  -3

 المعالجو الحكوميو

 العوامل التي اثرت في التحديات 



تتم عملٌات مراقبة المخزون من خالل النظام االلكترونً حٌث ٌتم اصدار التقارٌر الشهرٌة  
عن وضع االدوٌه ومدة التغطٌة من قبل صٌادلة قسم الحاسوب وامناء المستودعات وفً 
حال وجود مواد انخفضت الكمٌه المستهلكه وارتفعت مدة التغطٌه ٌتم السٌر باالجراءات 

 : التالٌه  

 مخاطبة مدٌر ادارة المستشفٌات ومدٌر ادارة مدٌرٌات الصحه لمعرفة اسباب انخفاض   – 1

 .االستهالك والطلب بسحب الكمٌات حسب الحاجه     

 / الملك الموسس . م/ الجامعه االردنٌه .م/ الخدمات الطبٌه )مخاطبة شركاء الخدمه   - 2

 لمعرفة امكانٌة االستفاده من هذه المواد عن ( مركز الحسٌن للسرطان / االمٌر حمزه . م     

 . طرٌق االعاره       

مخاطبة رئٌس االختصاص المعنً بواقع الحال للماده وذلك المكانٌة االستفاده من الماده  – 3
 .عن طرٌق وقف البدائل العالجٌه ان امكن 

المتابعه ما بٌن المستشفٌات ومدٌرٌات الصحه لتدوٌر االرصده فٌما بٌنهم وذلك حسب  – 4
 .االستهالك الحقٌقً لكل جهه

 .مخاطبة دائرة الشراء الموحد بتحوٌل كمٌة من المادة بدل العطاء الى جهة اخرى -5

 مراقبة المخزون ومتابعة المواد الراكده



تتم عملٌات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه ٌجوز شراء اللوازم بإحدى الطرق التالٌة مع  

 : مراعاة صالحٌة الشراء 

 استدراج عروض وذلك فً أي من الحاالت التالٌة  –أ      

 عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المراد شراؤها  - 1

وبخالف ذلك ٌتم االعالن ( 5000)اذا كانت قٌمة ا للوازم المراد شراؤها ال تزٌد عن   - 2

 عن المواد فً الصحف الرسمٌه

الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعٌها او منتجٌها او مورٌدها وذلك فً  –ب      

 : الحاالت التالٌة 

 ( وكٌل وحٌد)اذا كان من غٌر الممكن الحصول على اللوازم اال من مصدر واحد فقط  -1

   (.نادرا)عند وجود نص قانونً أو اتفاقٌة دولٌة توجب شراء اللوازم مباشرة   -2

 آليات الشراء



 :طرق الشراء

 الشراء من خالل دائرة الشراء الموحد أو دائرة اللوازم العامه -1
 

   -:من خالل قسم المشترٌات  حسب الصالحٌات التالٌه  ( بقرار شراء محلً ) الشراء -2
   : المحلية العطاءات لجنة دينار (20000 ) بقيمة -أ

 العامة اللوازم نظام من أ/19 للمادة استنادا     

   العام االمين من عليها يصادق (العامه اللوازم من ومندوب الصحة وزارة من مندوبين) ثالثيه لجنه خالل من       

 العامه اللوازم دائرة عام ومدير      

 

 :  محلية مشتريات لجنة : دينار ( 10000 الى 5000 ) بقيمة -ب

 العامة اللوازم نظام من 2/ب/ أ/16 للمادة استنادا     

  ( ب ) البند العام االمين من مصادقه 5000-1000 بقيمة       

 ( أ ) البند الصحة وزير من مصادقه 10000-5000 بقيمة      

 

   دينار (1000) عن تزيد ال بقيمة - ج

      العامة اللوازم نظام من 2 / ج/16 للمادة استنادا       

 والتزويد المشتريات مديريه مدير من عليه المصادقه يتم     

   .المملكه في الطبية الجهات لجميع (مديريه أو مستشفى – الطالبه الجهة مدير صالحية) دينار 200 بقيمة -3  

 آليات الشراء



برنامج 
 الحوسبة

 
نظرا لتشعب املهام يف مديرية املشرتيات والتزويد حسبما مت شرحو االمر الذي ادى اىل   

 حتمية توفري نظام حاسوب للمساعدة بامتام مجيع مهام املديريو 
ومت اجراء العديد من التورطات على نظام احلاسوب  م1995كانت بداية احلوسبو عام    

بنظام يعمل على ربط مجيع  Wep Application 11gوحاليا يتم العمل على 
 االقسام وبشكل آيل 

ويتم تنفيذ مجيع املهام إبتدءا من دعوة العطاء ولغاية االنتهاء من صرف املادة و اإلفراج    
عن كفاالت الشركات املستوفية لشروط اإلفراج عنها مبا يف ذلك املستودعات االقليمية 

 .يف الشمال واجلنوب



 التطمعات

مدٌرٌة ذات كفاءة عالٌة فً ادارة المخزون 

 دٌمومة توفٌر المواد بكمٌات تكفً االحتٌاجات  الالزمة للمرضى

 عن طرٌق الوصول الى االحتٌاج الحقٌقً لكافة الجهات الطبٌة 

 عمل خطه وبرنامج تدرٌبً شامل لتنمٌة المهارات الوظٌفٌة

 للعاملٌن فً مجال ادارة المخزون واستخدام السجالت والمستندات 

 ربط المستودعات المركزٌة مع الجهات الطبٌة من خالل الحوسبة

 .الشاملة لوزارة الصحة

تفعٌل الرقابة على آلٌات طلب وصرف المواد للجهات الطبٌة 



 التحديات اليت تواجهنا يف اململكة فيما خيص العمليات الشرائية ومراقبة املخزون
 .صغر المساحة التخزٌنٌة  -1

عدم القدرة على احتساب معدالت االستهالك السنوي الحقٌقً  -2

نتٌجة عدم ربط المستودعات فً المدٌرٌات والمستشفٌات مع 

 .مدٌرٌة المشترٌات والتزوٌد الكترونٌا

 .عدم اكتمال حسوبة القطاع العام  -3

 .وجود متعهد او وكٌل واحد  -4  

 .عدم وجود بروتوكوالت عالجٌة شاملة  -5  

 شح الموارد -6















 {َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسيَ َرى الّلُو َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنونَ } 

THANK YOU 

مرام البسطي... لكم  شكرا    
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 المؤسسة العامة للغذاء والدواء 

 

 علىالرقابة 

 .  القطاع الدوائي

 

 

 
 2017عمان 

 مدير مديرة الدواء 

 الصيدالنية وصال الهقيش
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 المؤسسة العامة للغذاء والدواء 
 

انشأت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 
 31استنادا الى قانون رقم  2003عام 

وذلك بارادة ملكية  2003لسنة 

 .سامية

 

 العدالة

 التميزوالشفافية

 الوالء واالنتماء

 

 



 

 

 

 

 الرؤيا

التميز اقليميا وعالميا كجهة رائدة في 
 .مجال الغذاء والدواء والمواد

 

 الرسالة

ضمان سالمة وجودة الغذاء وصالحيته 
لإلستهالك البشري وفعالية وجودة 
 ومأمونية الدواء والمواد ذات العالقة

 

تعزيز التعاون مع الشركاء وزيادة وعي 
المواطن بالتداول السليم واآلمن للغذاء 

 .والدواء
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تزايد االهتمام الرسمي والوعي الشعبي باهمية سالمة الغذاء 

 وفاعلية الدواء

 مواكبة التزامات االردن الخارجية 

 االفراط في استخدام التقنيات الحديثة في الغذاء

 عولمة التجارة وانتشار ظاهرة التزوير والتهريب والتسويق االلكتروني

 

 األسباب الموجبة

 النشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء 

«   

«   

«   

«   



 مديرية الدواء

 هي الجهة المسؤوله عن الرقابة على الدواء
منذ بداية تصنيعه كمادة خام وخالل كافة مراحل 
تصنيعه حتى الحصول عليه كمستحضر جاهز 

 .الستعماله من قبل المريض
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 :الجودة والفعالية

توفير دواء آمن وفعال وذو 
عالية وبسعر جودة 

 .مناسب

 

 :الرقابة والتفتيش

الرقابة والتفتيش على 
لضمان  المؤسسات الصيدالنية

تقيدها بالقوانين والتعليمات 
 التي تنظم عملها

 :تشجيع االستثمار

تشجيع االستثمار من خالل 
وتطوير تبسيط االجراءات 

سبل االتصال وتسهيل 
استيراد عمليات واجراءات 

 وتصدير الدواء
 :االستخدام الرشيد

ترسيخ مبدأ االستخدام 
وفقا ألحدث الرشيد لألدوية 

الدوائية مخرجات الدراسات 
 .عالميا

 

المستمر التحديث 
 :ومواكبة المستجدات

تحديث االجراءات 
والتعليمات المتعلقة 

بالتصنيع الدوائي واجراءات 
 .التسجيل

 :االهداف االستراتيجية -مديرية الدواء 

 :التدريب والتأهيل

التدريب والتعليم الصيدالني 
المستمر بآخر مستجدات 

 العلمية وبناء القدرات

 :االمن الدوائي

 .المحافظة على ديمومة توفر الدواء بجودة عالية  وسعر مناسب

 



 األقسام التابعة لمديرية الدواء

oقسم التسجيل. 

oقسم التسعير. 

oقسم االستيراد والتصدير. 

oقسم الرقابة والتفتيش. 

o قسم رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية 

oقسم الدراسات الدوائية. 

oورصد االّثار الجانبية,قسم االستخدام الرشيد للدواء. 

oقسم المعلومات. 
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 مهام مديرية الدواء 

تسجيل وتسعير الدواء االردني والمستورد . 

 تحليل كافة األدوية المصنعة محليا والمستوردة. 

 متابعة الدراسات الدوائية التي تجرى على االنسان ومراقبتها في
 .كافة مراحلها

  متابعة عمليات االستيراد والتصدير لالدوية المصنعة محليا
 .  واالدوية المستوردة 

 الرقابة والتفتيش على كافة المؤسسات الصيدالنية من صيدليات
 (.محلية أو خارج االردن) ومستودعات ومصانع ادوية 

 مراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية
 .واصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة 

متابعة االستهالك الرشيد لألدوية  , 

متابعة االحصائيات الصادرة من األقسام  . 
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 قسم التسجيل 

فاعليةوضمان سالمة وجودة و القسم المسؤول عن تسجيل: 

  المواد المشعة المستخدمة ,األدوية، األمصال والمطاعيم

   .في الطب النووي 

  مستحضرات الفيتامينات والمعادن. 

 المستحضرات النباتية والمنتجات الطبيعية.   

   حليب الرضع والتركيبة الخاصة واألغذية التكميلية لهم. 
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 :ضوابط عملية التسجيل

 

(.قانون الدواء والصيدلة)القوانين واالسس المعتمدة 

 متخصصةالاللجان الفنية. 

 كوادر قسم التسجيل المؤهلة لتقييم الملفات. 

التحليل المخبري 
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 قسم التسعير

 
الهدف العام للقسم : 

سعير الدواء بأنسب وأقل سعر ممكن حسب أسس ت   
   . التسعير

التي تقوم   يتم التسعير من خالل لجنة تسعير األدوية   
بتسعير جميع المستحضرات التي تسجل من قبل اللجان 

 .المختصة المشكلة من خبراء متخصصين

العمليات التي يقوم بها صيادلة قسم التسعير على ترتكز    
هذه األسس مما جعل اإلجراءات المتعلقة بالتسعير و 

 .  متطلباتها واحدة ، شفافة و واضحة للجميع
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 قسم الرقابة والتفتيش
 

األدوية ومصانع والمستودعات الصيدليات على التفتيش 
 الدواء، مراقبة يشمل المتعلقة اإلجراءات وتنظيم بمراقبة
 العقلية والمؤثرات ،المخدرات والمطاعيم األمصال

 المخبرية، والكواشف األجهزة الطبية، المستلزمات
 الرضع حليب تركيبة والمعادن، الفيتامينات مستحضرات

 ومستحضراتها،مواد النباتية األدوية وأغذيتهم، االطفال وصغار
 .التجميل

التفتيش كوادر خالل من والتفتيش الرقابة قسم يقوم 
 الدوائي التصنيع مبادئ تطبيق من بالتأكد والمدربة المؤهلة
 سالمة يضمن بما .وخارجيا   محليا   األدوية مصانع في الجيد

 .المواطن يتناوله الذي الدواء وأمن وفعالية

تواجدها اماكن في المزورة االدوية كشف و ضبط. 

 12 



 :قسم رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية 

 
 التعامل انتشار ظاهرة من الحد في يساهم الذي القسم    

 المواد هذه توافر ضمان و المجتمع في لألدوية الخاطئ
 ومنع المشروعة واالحتياجات والعلمية الطبية لالغراض
 : خالل من ذلك ويأتي ،المشروع غير لالستعمال تحويلها

 

 منح تراخيص خاصة لجميع من  يتعامل  :الرقابة المحلية
بهذه المواد سواء كانو اطباء أو صيادلة أو جامعات ومعاهد 

   .علمية أو مختبرات 

كما يتم متابعة استيراد واستالم المواد المخدرة والمؤثرات     
العقلية باالضافة الى مراقبة التوزيع الداخلي باصدار موافقات 
خاصة بها واستالم وتدقيق تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية 

 .من كافة الجهات المعنية
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 :قسم رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية 

 
 على كافة الجهات التي تتعامل ( التفتيش )الرقابة الميدانية

بالمخدرات والمؤثرات العقلية للتاكد من استعمال األدوية 
المخدرة بالطريقة المشروعة وحسب التعليمات الصادرة بهذا 
الخصوص وهنا تكمن أهمية دور الصيدلي والطبيب والممرض 
في الرقابة على األدوية المخدرة حيث يطلب من كل منهم 
االلتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بذلك  مثل كتابة هذه 

األدوية على الوصفات الخاصة بها وعدم تجاوز الكميات الواردة 
 .بالقانون 

 

لرقابة الدوليةا : 

اعداد كافة االحصائيات الالزمة والتقارير الخارجية واالستبانات     
المطلوبة لمكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة  

 .باالضافة الى تبادل المعلومات على مستوى الدول,
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 :قسم الدراسات الدوائية
 

 ومراقبتها اإلنسان على تجري التي الدوائية الدراسات متابعة   

 (الدوائية الدراسات إجراء لقانون وفقا)  مراحلها كافة في

 الدوائية الدراسات في المشاركين سالمة و صحة ضمانل    
        :منها الالزمه اإلجراءات بتطبيق

على بناءا   الدوائية الدراسات تجري التي المؤسسات ترخيص 
 المخبرية والممارسة الجيدة السريرية الممارسة أسس إتباع

 .الجيدة

الدوائية الدراسات بروتوكوالت تقييم.  

عدم ضمان و المشاركين أسماء إلدخال بيانات قاعدة توفير 
 .المشاركة ازدواجية

الدراسات إلجراء المرخصة والمراكز المؤسسات ىعل التفتيش 
 الدوائية
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 إن اإلنفاق على األدويه كجزء من نفقات الرعايه الصحيه
هذ , يتزايد عالميا  خاصه في الدول الناميه كاالردن

و نظرا  , يستوجب تطوير و اعتماد سياسات وطنيه دوائيه
للتحديات التي يواجهها االردن من ارتفاع كلفة الفاتوره 

الدوائيه من ناحيه و أهمية االرتقاء في مستوى الخدمات 
الصحيه العالجيه من ناحيه اخرى أدركت المؤسسه 

العامه للغذاء و الدواء أهمية انشاء قسم يعنى بالوصول 
الى المستوى األمثل في الرعايه الصحيه بتأمين الدواء 
االَمن الفّعال حسب الحاجه الطبيه و بأقل التكاليف لذلك 

/ قامت بانشاء قسم ترشيد استهالك الدواء في آب 
2005. 
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 :قسم االستخدام الرشيد للدواء



 :قسم االستخدام الرشيد للدواء

 تحديث قائمة األدوية الرشيدة : 

 و االختصاص صاحبة الفنية اللجان تعتمدها التي االدوية   
 في توفرها اجل من ذلك و متاحه لتكون الوطنية اللجنة
 .الجامعية المستشفيات و الصحة وزارة عطاءات

تحديث المرشد العالجي الوطني. 

اصدار تعليمات تنظيم االعالم الدوائي. 
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 :قسم اإلستيراد والتصدير 

 

 : باستيراد  السماحبهو القسم المعني     

أدوية السوق المحلي 

أدوية مركز الحسين للسرطان 

أدوية العطاءات 

أدوية لإلستعمال الشخصي. 

أدوية غير مسجلة لإلستعمال الشخصي. 

 

و , باإلضافة الى استيراد المواد االولية الداخلة في الصناعات الدوائية     
 .المسنحضرات ذات العالقة

 

 متابعة معامالت التصدير الخاصة بالدواء و المواد الواردة ضمن احكام المادة
 ب من قانون الدواء و الصيدلة3

اصدار اإلحصائية السنوية لالدوية المستوردة 
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 2015لسنة  30رقم  قانون الغذاء

 2013لسنة  12قانون الدواء والصيدلة رقم 

 2008لسنة  47قانون الصحة العامة رقم 

 والمؤثرات العقلية قانون المخدرات

   2011لسنة  2رقم  قانون الدراسات الدوائية

   2008لعام   41قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدائم رقم 

 

 التشريعات الضابطة

 المؤسسة العامة للغذاء والدواء لعمل 

«   

«   

«   

«   

«   

«   



 :اإلتفاقيات

 :منظمات وهيئات دولية ومحلية منها

 منظمة الصحة العالمية(WHO)  

 هيئة الغذاء و الدواء األمريكية(US FDA) 

 منظمة األغذية والزراعة العالمية(FAO) 

االتحاد األوروبي (EU)   

 الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JAICA )  

ونتيجة لثقة هذه الجهات بما 

المؤسسة من ثقة  وصلت اليه

 ببرامج الرصد لألغذية

الكيميائية  المتداولة والملوثات

والملوثات  و البيولوجية

الحافظة  المعدنية والمواد

 والمضادات الحيوية 

انضم االردن الى منظومتي 

الشفافية الدوائية واالدوية الرشيدة 

والمنظمة الدولية لمكافحة 

 2012المخدراة العام 

 تسعى المؤسسة لدعم البحث العلمي

في تطوير األسس  والتعليمات وتطوير 

الفحوصات المخبرية وتبادل الخبرات وتنفيذ 

 .برامج الرصد

 أعتمدت المؤسسة كمركز تدريب على

 .المستوى الوطني واإلقليمي و الدولي

من  العديدالتفاهم مع مذكرات 

 الجهات المحلية واالقليمية والدولية  



 مصداقية النتائج وإتباع األسس العلمية وتعزيز

 .شفافية القرار و ثقة المواطن

 زيادة ثقة الجهات الدولية و اإلقليمية وإعتماد

المؤسسة كمركز إقليمي في مجال التدريب 

 .و اإلعتمادية

مصداقية يعتمد عليها  لغايات اصدار نتائج ذات 

التطوير  .التخاذ القرارات الرقابية
 والتحديث

 

17025ISO 
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ال ذاء
     

الدواء
    

الد ان 
والكحول

  

  ر 
     

                       

                     

 :واإلجتماعية األهمية اإلقتصادية



 JFDAالى هنا وصلت الـ 



شركة اجنبية  41

تتعاون مع الشركات 
المحلية في مجال االنتاج 

 التعاقدي

 دولة حول العالم 20

 الواليات المتحدة االمريكية
 المانيا
 ايطاليا
 اسبانيا
 الهند

 كوريا الجنوبية
 اليابان

 البرتغال 
 السعودية

االرقام االحصائية تعكس االهتمام العالمي المتزايد 

 :باالنتاج التعاقدي واعتماد خطوط االنتاج



 دواء يتم انتاجه تعاقديا 427

من مجمل االدوية المسجلة  6%

 تنتج تعاقديا

 االردن
يعتبر حاضنة استثمارية 

آمنة ومستقرة لمختلف 

اشكال التعاون واالنتاج 

 التعاقدي
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أسواق 
األدوية 
األردنية 

1961 

 مصنع دواء واحد

 

 خط انتاج واحد

 

 شكل صيدالني واحد

 

 مستحضر واحد
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اليوم 
 لدينا

مصنع دواء  22

إلنتاج مختلف اشكال 

المستحضرات 

 الصيدالنية

خط انتاج يختص  60

بصناعة االشكال 

 الصيدالنية المختلفة



% 80يصدر االردن 
من حجم االدوية 
 التي تنتج محليا

 دولة حول العالم 78اكثر من 
 الواليات المتحدة االمريكية

 المملكة المتحدة
 السويد
 تركيا

 رومانيا
 السعودية

 االمارات العربية
 قطر

 العراق
 الجزائر
 البحرين

 مصر
 السودان
 اثيوبيا

 2016ايلول 

 التصدير

 %11تشكل االدوية 

من حجم الصادرات 

 المحلية االجمالية

507 

(مليون)حجم الصادرات بالدوالر االمريكي   

2014 

2015 890 

800 



دواء أصيل  7404

وجنيس مسجل لدينا 

بمختلف االشكال 

 الصيدالنية

عدد االدوية الواردة في قائمة االدوية 

الرشيدة حسب االسم العلمي هو 

من % 91اي ما يشكل , دواء 730

%  67, كافة االدوية المسجلة محليا

منها يتم شراءه وتداوله من قبل 

 .دائرة الشراء الموحد

 

نسبة االدوية الجنيسة من 

اجمالي االدوية المسجلة 

 %.73.5هي 



 :االنفاق على األدوية

يقدر حجم السوق العالمي لألدوية بما يزيد 
 .تريليون دوالر 1,4عن 

 

 مليار دوالر 1,3سوق الدواء االردني 
 

من مجمل ناتج % 3ينفق االردن اكثر من 
 .الدخل المحلي على االدوية

 

االنفاق على االدوية يزداد سنويا بمعدل 
مقارنة بنمو ناتج الدخل المحلي % 17

 .سنويا% 3,3بمعدل 
 

من االدوية التي تنتج يمكن % 25ما يقارب 
 .ان تضيع نتيجة الممارسات السلبية



31 

ApplicantApplicant

Request 
online  Page 

of New 
Application

Fill Form online 
and submit 
Ready  App

Start 

Take an 
appointment 

for Application
(Scheduled 

App)

Employee for screening 
 M1,M2,M3,M4

Employee for screening 
 M1,M2,M3,M4

Check to 
Validate

View Scheduled 
Applications 

Pool of applications 

Technical CommitteeTechnical CommitteeFirst Reviewers First Reviewers Assessment PhaseAssessment Phase

Issue 
Certificate

مشروع اتمتة اإلجراءات وسير العمليات 
  في المؤسسة العامة للغذاء والدواء

:Workflow / eCTD 
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 طموحاتنا

 

 :الطموحات والتحديات
 

تناغم االجراءات وتبسيطها بين دول 
 .المنطقة العربية وشمال افريقيا

 

العمل على تحقيق مبدأ االنسجام 
اقليميا  Harmonizationوالتكامل 

 .وعربيا
 

 .  وصوال الى ملف فني دوائي موحد
 

فتح االسواق الدوائية بما يخدم 
 .المصلحة الوطنية لكافة الدول

 

المبادرة بتأسيس اتحاد 
للهيئات الدوائية لمنطقة 
الشرق االوسط وشمال 

 افريقيا
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 المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 

تقديرا لدورها وجهدها الدؤوب وإسهاماتها في 

الحفاظ على سالمة غذاء ودواء المواطن 

وجودته وفاعليته ومأمونيته وفق افضل 

الممارسات وأنظمة الرقابة العالمية، بما يعزز 

الصحة العامة وثقة المستهلك، والمساهمة 

في تخفيض الفاتورة العالجية وأسعار األدوية، 

ودورها في زيادة وعي المواطنين بالتداول 

   .السليم للغذاء والدواء

 

وسام االستقالل 
 من الدرجة االولى



شكرا 
 لكم

 
 المؤسسة العامة للغذاء والدواء 
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 المؤسسة العامة للغذاء والدواء 
 نبذة عن المؤسسة وتجربتها فً مكافحة االدوٌة المزورة 
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 لمحة عامة
 

حخوخع و 2003لسنت ( 31)ن سقبوىجب قانىنها ث الوؤسست العاهت للغزاء والذواء أنشأ

، حُث كانج ههام الوؤسست هناطت  بشخصُت اعخباسَت راث اسخقالل هالٍ وإداسٌوفقه 

 .بوذَشَت الشقابت علً الغزاء وهذَشَت الذواء فٍ وصاسة الصحت قبل انشاءها

  -:حهذف الوؤسست إلً ححقُق ها َلٍ 

 ضواى سالهت الغزاء وجىدحه وصالحُخه لالسخهالك البششٌ فٍ جوُع هشاحـــل

 .حذاوله 

 ضواى سالهت الذواء وفعالُخه وجىدحه. 

 ضواى سالهت أٌ هىاد اخشي وسد النص علُها فٍ قانىى الذواء والصُذلت النافز

 .الوفعىل
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 التشرٌعات الضابطة لعمل المؤسسة

 
   2008 لسنة (41) رقم والدواء للغذاء العامة المؤسسة قانون •

 .2013  لسنة (12) رقم والصٌدلة الدواء قانون •

 .الدوائٌة الدراسات قانون •

 .2016 لسنة (23) رقم العقلٌة والمؤثرات المخدرات قانون •

 .الغذاء على الرقابة قانون •

 . 2008 لعام (47 ) رقم العامة الصحة قانون •
 

3 
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 مدٌرٌة الدواء

 المهام والواجبات 

  

 .  رذمُك االيٍ انذوائٍاالسهبو فٍ 1.

 . وثسؼش يُبسترىفُش انذواء اِيٍ وانفبػم ورو انجىدح انؼبنُخ 2.

 .انشلبثخ وانزفزُش ػهً كبفخ انًؤسسبد انصُذالَُخ3.

 .  يشالجخ رذاول انًىاد انًخذسح وانًؤثشاد انؼمهُخ4.

 .يزبثؼخ و رشجُغ االسزخذاو انششُذ نٓدوَخ5.

 .رشجُغ ورسهُم رصذَش انذواء دست انًؼبَُش انؼبنًُخ6.

 .رُظُى ويزبثؼخ اجشاء انذساسبد انذوائُخ فٍ االسد7ٌ.
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 الدواء على الرقابة عن الوحٌدة المسؤوله الجهة الدواء مدٌرٌة تعتبر•

 التصنٌعٌة الخطوات بكافة مروره خاللو أولٌة مادةك تصنٌعه بداٌة منذ

 جاهز ،(Finished Product) نهائً كمستحضر تصنٌعه انتهاء لغاٌة

 .المرٌض قبل من لإلستعمال
 من العدٌد والصٌدلة الدواء لقانون استنادا الدواء مدٌرٌة فً تشكل    •

 العام القطاع من أعضاء عضوٌتها فً وتضم المتخصصة اللجان
 المدٌر برئاسة  والصٌدلة للدواء العلٌا اللجنة  أهمها من ، والخاص

  المتعلقة والمعاٌٌر االسس واقرار السٌاسات بوضع تقوم والتً العام
   .مدٌرٌةال عمالأ كافةب

 والمطاعٌم، االمصال ، دوٌةاال تسجٌل عن مسؤولة الدواء مدٌرٌة    •
 لهم، التكمٌلٌة واالغذٌة الخاصة والتركٌبة الرضع حلٌب تركٌبة

 والمعادن، الفٌتامٌنات على تحتوي التً الصٌدالنٌة المستحضرات
 بما الطبٌة والمستلزمات االجهزة ، الطبٌعٌة والنواتج الطبٌة النباتات

  .التجمٌل مستحضرات و والمطهرات المعقمات فٌها

 مدٌرٌة الدواء
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ثُبءا و، اػزًبد يىالؼهب انزصُُؼُهثؼذ  رهك انًسزذضشادَزى رسجُم و•
واسزخذايبرهب  وانًسزذضشاد ػهً دساسخ انًسزجذاد انؼهًُخ نالدوَخ

َهب يٍ أوانًذبرَش وانزأثُشاد انجبَجُخ نهب وارخبر انمشاساد انًُبسجخ ثش
 .لجم نجبٌ فُُخ يخزصخ

هب فٍ يخزجشاد  انشلبثخ انذوائُخ ثؼذ فذصانسًبح ثزذاول اْدوَخ َزى •
فٍ انًؤسسخ واجزُبصهب نهفذىصبد انًخجشَخ انّصيخ واسزكًبل 

 .إجشاءاد إجبصح انزذاول 

يٍ لجم لسى انزسؼُش اسزُبدا انً أسس انزسؼُش رسؼُش االدوَخ َزى •
 .  وثبنزؼبوٌ يغ انهجُخ انًخزصخ

 انزصذَشيٍ لجم لسى االسزُشاد ودوَخ رصذَش اال اسزُشاد وَزى يزبثؼخ •
 .االدصبئُبد انخبصخ ثهًب وَزى اصذاس

 مدٌرٌة الدواء
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 ما هو الدواء المزور

منتج صنع عن قصد لٌضلل المستخدم النهائً، سواء كان هو  •

 .مرٌضاً أم مسؤوالً صحٌاً 

وهذا التعرٌف ٌسمح بالتفرقة بٌن األدوٌة منخفضة الجودة، فكل  •
الجودة  متدنًاألدوٌة المزورة جودتها سٌئة ولكن لٌس كل دواء 

 .  مزور
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 تعرٌف الدواء المزور حسب قانون الدواء والصٌدلة

من قانون الدواء والصٌدلة  81ٌعتبرالدواء مزورا حسب نص المادة •

 :فً أي من الحاالت التالٌة2013لسنة 12رقم 

 .إذا صنع فً غٌر شركته االصلٌة وبدون موافقتها -أ•

إذا لم ٌحتو على المادة الفعالة أو احتوى على مادة مغاٌرة لتلك المنصوص  -ب•

 .علٌها فً بطاقة البٌان

 .إذا حمل اسما تجارٌا أوعالمه تجارٌة أو بطاقة بٌان مزورة أو مقلدة -ج•

إذا ورد اسم بلد التصنٌع على عبوة الدواء الداخلٌة أو الخارجٌة مخالفا لبلد  -د•

 .التصنٌع الحقٌقً
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هو أي دواء صنع عن قصد وتعمد واحتٌال بتزوٌر مكوناتة •

 .أو مصدره /و

 .التزوٌر قد ٌشمل الدواء األصٌل والجنٌس •

 

 

 التعرٌف حسب منظمة الصحة العالمٌة



 التعاون فً مكافحة األدوٌة المزورة

 رئٌساً  هدفا ٌشكل المزورة األدوٌة ضبط مجال فً التعاون

 و للرقابة باإلضافة الجمارك و الفساد مكافحة و األمنٌة لألجهزة

 ننسى وال األصلً للدواء المستوردة الشركات و الدوائً التفتٌش

 الصحافة ودور الصٌدلٌات فً المسؤول الصٌدلً و المواطن دور

 . اإلعالم ووسائل
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 :قد تهدد األدوٌة المزورة مستخدمٌها من ناحٌتٌن 

قد ال تحتوي المواد الفعالة المذكورة على بطاقة البٌان وبنفس -
التركٌز المحدد علٌها وبالتالً  فإن المرٌض لن ٌحصل على 

 .الجرعة العالجٌة المطلوبة

وقد تحتوي على مواد قد تكون غٌر مناسبة لحالة المرٌض أو -
 .سامة مما قد تؤدي إلى وفاته

وفً الحالتٌن ، فإن المرٌض كان عرضه للغش والخداع وبذلك 
 .  قد تتزعزع ثقته بالنظام الصحً

 
 

 
  

 أخطار األدوٌة المزورة
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 أخطار األدوية المزورة

وبالتالً فإن المرٌض الذي ٌستخدم الدواء المزور قد ٌعانً     

 :أحد المضاعفات التالٌة

 الموت•

 المرض•

 العجز•

 االنزعاج •

 عدم الرضى•

 

 

 



 خطوات عملٌة التزوٌر

 .مادة أي تصنٌع متطلبات ألدنى تفتقر سٌئة ظروف فً ٌتم التصنٌع
 شبه مستودعات وفً المأهولة المناطق عن بعٌدا التصنٌع موقع ٌكون

 .الرقابٌة األجهزة أو المواطنٌن عٌون انتباه تجلب ال حتى مهجورة
 العبوة جودة على غالبا ٌكون المزور لدى االهتمام إن:األولى المرحلة

 أغلب فً صعبا ٌكون المزور و األصٌل بٌن الفروق ،فإٌجاد الخارجٌة
 .الحاالت

 ُوٌحدث ٌجاري بحٌث التزوٌر أسلوب تطوٌر على المزور قدرة إن
 ٌثبت وهذا األصٌل للدواء المصنعة الشركة تضٌفها التً الفارقة العالمات

 .االستمرار لضمان بالسوق اتصال على المزور أن

13 



 انذاخهُخ وانؼجىح انذاخهٍ انششَظ هٍ انزضوَش ػًهُخ يٍ انثبَُخ انًشدهخ•

 أو انذجىة نىٌ)انخبسجٍ انغالف يٍ ألم إرمبَهب دسجخ ركىٌ يب وغبنجب

 رمسُى ،طشَمخ انذاخهٍ انششَظ ػهً انىاسدح ،انًؼهىيبد انكجسىالد

 .انزغهُف طشَمخ و انششَظ

 َكىٌ اْدُبٌ يٍ كثُش فٍ وانزٍ نهذواء انذاخهُخ انُششح:انثبنثخ انًشدهخ•

 انًسزخذو انىسق فُىػُخ انثبَُخ و اْونً انًشادم يٍ ألم ثهب االهزًبو

 َبلصخ أو دلُمخ غُش انًؼهىيبد وثؼض اْصُم يغ رزطبثك ركبد ال

 انسجت و ، ثه انًكزىثخ انخظ َىػُخ أو صذُذخ غُش ثطشَمخ يمصىصخ

 َهزى ال انصُذنٍ و انُششح َمشأ ال انًشَض أٌ َؼزمذ انًضوس أٌ رنك فٍ

14 
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 بعض ممارسات تزوٌر األدوٌة

 :ٌتم تزوٌر األدوٌة بممارسة أحد األسالٌب التالٌة

وتكون مطابقة من حٌث المواد الفعالة والتركٌبة : نسخ متطابقة•
 والتغلٌف للدواء األصلً 

التغلٌف والمظهرذو جودة عالٌة ولكن بدون : نسخ شبٌهة أو مقلدة•
مادة فعالة أو بمواد ذات تراكٌز مختلفة ، وقد تحتوي على مواد سامة 

 أو نواتج تحطم أو شوائب أو تلوث جرثومً

المواد التً : أدوٌة مرفوضة تم إعادة تغلٌفها أو عنونتها•
ترفض من قبل المصنعٌن بسبب عدم جودتها ، وٌتم الحصول علٌها 
 .من قبل المزورٌن بطرق غٌر شرعٌة ، وٌتم إعادة تغلٌفها وعنونتها 

كذلك المواد منتهٌة الصالحٌة التً ٌقومون بإعادة عنونتها بتارٌخ     
 انتهاء جدٌد 
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 أمثلة على التزوٌر من حٌث المحتوى
أدوٌة ال تحتوي على المواد الفعالة بالرغم من التصرٌح عنها على •

 بطاقة البٌان

أدوٌة تحتوي على مواد فعالة لم ٌتم التصرٌح عنها جمٌعها على بطاقة •
 البٌان

أدوٌة  تحتوي على مواد فعالة غٌر التً تم التصرٌح عنها على بطاقة •
 البٌان

أدوٌة تحتوي على المواد الفعالة بنفس التراكٌز التً تم التصرٌح عنها •
 على بطاقة البٌان ولكن من مصادر تختلف عن المصرح بها

أدوٌة تحتوي على المواد الفعالة بغٌر التراكٌز التً تم التصرٌح عنها •
 على بطاقة البٌان

 (  impurities)أدوٌة تحتوي على كمٌات كبٌرة من مواد شائبة •

 أدوٌة ملوثة جرثومٌا•
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 األمد طوٌلة الستعماالت هً والمزّورة المهّربة األدوٌة أغلب•

 وااللتهابات والسكري والكولسترول والضغط كالقلب مزمنة ألمراض

ٌّة األدوٌة فئات أٌضا تشمل لكنها ،  تخفٌف فً تستعمل وأخرى النفس

 .وغٌرها السرطان ومعالجة ٌةالجنس األدوٌةو الحمل وتثبٌت الوزن

 مرتفعة تكون قد كما ، جنٌسة أو أصٌلة تكون قد المزورة واألدوٌة•

 .طوٌلة لفترات تستخدم ولكنها السعر متدنٌة أو الثمن

 أمثلة على التزوٌر من حٌث االستخدام
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Cipram        Seroxat 

Avandia      Duphastone 

Cialis           Zyprexa 

Norvasc      Cellcept 

Levitra        Atacand 

Xenical       Fosamax 

 Viagra       Risperdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمثلة على أدوٌة ٌتم تزوٌرها

Klacid                  
Tavanic               
Lipitor     Plavix 

    Dostinex    Nexium 
Hydrea                
Reductil              
Zocor                   

Concor               
 
 

 

 

 

 



 صٌدلٌة فً عمان تم ضبطها بالتعاون مع األمن العام
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 تتراوح وهً .العالم فً مكان كل فً توجد المزٌفة واألدوٌة

 غٌر التركٌبات وبٌن والضارة السامة المواد من الخلٌط بٌن

 وفعال معلن مكون على ٌحتوي وبعضها .الناجعة وال الفعالة

 المهنٌٌن ٌخدع الذي الحد إلى األصلً للمنتج مماثلا  وٌبدو

 الدواء مصدر ٌكون حالة كل فً ولكن .والمرضى الصحٌٌن

 واألدوٌة .فٌه الوثوق ٌمكن ال ومحتواه مجهوالا  المزٌف

 فشل فً تتسبب أن وٌمكن .مشروعة غٌر دائماا  هً المزٌفة

 المشكلت من علٌها القضاء وٌعد .أٌضاا  الوفاة أو العلج

 .العمومٌة الصحة مجال فً الكبٌرة

 منزل فً عمان تم ضبطه بالتعاون مع األمن العام



 منزل فً منطقة المقابلٌن



 سواء تزٌٌفها، تم األدوٌة أنواع وجمٌع

 أدوٌة أم تجارٌة علمات ذات أدوٌة أكانت

 تعالج التً األدوٌة ذلك وٌشمل جنٌسة،

 الجنٌسة والنسخ للحٌاة المهددة االعتلالت

 األلم مسكنات من الثمن والرخٌصة

   الهستامٌن ومضادات

 كمٌات أدوٌة مزورة عمان تم ضبطها فً منطقة الحزام



 عٌنات أدوٌة مزورة تم ضبطها فً عمان
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Tavanic 500 mg 

 

Original 
•    Zero active ingredient 

•             ( levofloxacin )  
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•Tavanic 500 mg 
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•Lipitor 10 mg 

Original Fake 
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•                                    Lipitor 10 mg 

Zero or low active ingredient 7.6 
mg  

      ( Atorvastatin )   
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                               Xenical 

Visual inspection  
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Cialis 20mg 

Original 

 
Fake 
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Cialis  20 mg 

Primary package not registered 
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Plavix 

Label 
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Zinnat 500 mg 

Original Fake 
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Avandia 4mg 

Original Fake 
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 التعاون فً مكافحة األدوٌة المزورة

 لألجهزة رئٌساً  هدفا ٌشكل المزورة األدوٌة ضبط مجال فً التعاون

 التفتٌش و للرقابة باإلضافة الجمارك و الفساد مكافحة و األمنٌة

 المواطن دور ننسى وال األصلً للدواء المستوردة الشركات و الدوائً

 . اإلعالم ووسائل الصحافة ودور الصٌدلٌات فً المسؤول الصٌدلً و
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 الدور الحكومً

 األدوٌة تسرٌب عملٌات ٌعٌق بشكل الحدودٌة النقاط مراقبة و المتابعة
 .المزورة

 .معها الشمولً والتعاطً الظاهرة من للحد المالئمة التشرٌعات سن
 واالعتراف الخاص و العام القطاع أجهزة بٌن الشفافٌة و الحوار
 المشكلة بحجم
 المشكلة لمواجهة اإلمكانات و الموارد توفٌر
 (WHO,FDA) الدولٌة المنظمات مع التعاون تعزٌز
 ضمن الدواء و للغذاء العامة المؤسسة فً المفتشٌن الصٌادلة تدرٌب

 .األردن وخارج داخل عمل ورشات
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 المؤسسة فً الحد من ظاهرة االدوٌة المزورة تطلعات 
 انشلبثخ يجبل فٍ وكجُشا هبيب رمذيب وانذواء نهغزاء انؼبيخ انًؤسسخ دممذ نمذ                

 ساليخ نضًبٌ خذيبرهب ثًسزىي نالسرمبء دويب رسؼً ونكُهب وانذواء انغزاء ػهً

 انًسزمجهُخ رطهؼبرُب فبٌ نزا ورًُض، ثكفبءح ثهب انًُبطخ انًهبو واَجبص اجشاءارهب ودلخ

  :َهٍ يب رزضًٍ

   .انىطٍ يذبفظبد يٍ كم فٍ نهًؤسسخ فشوع اَشبء ػهً انؼًم•

 .انالصيخ انفُُخ االخزصبصبد روٌ ثبنكىادس انًؤسسخ سفذ•

 ثساليخ َزؼهك يب كم ػٍ انًسؤونخ انىدُذح انىطُُخ انجهخ انًؤسسخ  رصجخ اٌ•

 .وانذواء انغزاء

 .ورجسُطهب االجشاءاد رىدُذ•

 .اػًبنهب نزطىَش انالصيخ ثبنًؤسسخ انخبصخ انزششَؼبد الشاس يزبثؼخ•
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 2013ضبوطات المؤسسة من االدوٌة لعام 

 انذواء نًذَشَخ انزبثؼخ انًفزشٍُ انصُبدنخ فشق رًكُذ اخشي َبدُخ يٍ•

 سُبنكس Cialis دجخ االف 5000 ضجظ يٍ انًبضٍ االسجىع خالل

 ثبنزؼبوٌ ػجذوٌ يُطمخ فٍ جُسٍ يمىٌ ػمبس ػٍ ػجبسح وهى يضوسح

 1500 ضجظ رى كًب ( انجُئُخ انًجبدث ) انجُئخ نذًبَخ انًهكُخ االداسح يغ

 سغبف نؼالج  Dectomax َىع يٍ يضوس ثُطشٌ دواء دمُخ

 انضسلبء يذبفظخ فٍ ويهشثخ يضوسح ادوَخ ضجظ انً اضبفخ االغُبو

 و Cialis ػمبس رشًم انجُئخ نذًبَخ انًهكُخ االداسح يغ وثبنزؼبوٌ

 .يهشثخ جُسُخ يسزذضشاد
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Outline: 

• Introduction 

• Pricing of Pharmaceuticals 

• Mechanisms of pharmaceutical pricing 

• Audit Bureau Role 
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Price: The amount of money charged for a product or 

service, or the sum of the values that consumers exchange 

for the benefits of having or using the product or service 

Price and the Marketing Mix:  

4 P’s: Product, Promotion, Place (distribution) and Price 

– Only element to produce revenues (all other marketing mix 

elements represent costs) 

– Most flexible element. Can be changed quickly (unlike 

features or distribution channels) 
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Introduction 



Price 
- Only one a company uses to achieve its marketing objectives 

- Price is the tool to establish pricing objectives and polices:  

• Market share 

• Increase sales volume 

• Product survival 

• Quality 

• Liquidation 

• Trial & error 

• Cash flow 

• Profit 

• Customer retention 

 - Major considerations when setting prices: 

• Product costs: no profits below (price floor) 

• Consumer perceptions of value: No demand above (ceiling) 
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Ex factory price (Ex- works): 

a) RPM: cost of raw material and packaging material 

b) Manufacturing cost: O.H. (over heads)  

c) Financial cost 

d) Depreciation of (building+ land+ machines+ equipment 

furniture+ cars …etc)  

e) Management cost 

f) Marketing + selling expenses 

• When local companies manufacture and distribute: 

Ex factory price will be by excluding   e)   &   f)   above  
5 
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2. Free On Board (FOB) price: 

a. EX factory price  

b. Cost of handling the goods and transporting them to the port  

c. Cost of documentation and legalization 

  Usually FOB price = EX factory price + 2 % (maximum)  

Cost, Insurance, Freight (cargo) (CIF) price:.  3 

a. FOB price                    

b. Insurance cost: usually 0.001- 0.003 of FOB price 

c. Shipment cost: usually 1-5% of FOB price depending on 
shipment by: ship, aircraft, train, van or truck and goods price, 
weight and size  

-  CIF = FOB price + cost of insurance + cost of freight 

-  C&F= FOB price + cost of freight i.e. no insurance 
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4. Whole sale price (Pharmacy price):  للصيدلي          البيع سعر  

a. CIF price 

b. Agent (distributer) markup        

 الخ .....وتعني ربح الوكيل ومصاريف البيع والتوزيع والتمويل

could be called: Gross profit 

5.  Retail Price (Public Price):  (             الصيدلي)سعر البيع للجمهور  

a. Pharmacy Price )Whole sale price ( 

 b. Pharmacy mark up (ربح الصيدلية) 
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Pricing of Pharmaceuticals 





 



   Mostly MoH or FDA is in charge for setting drug price for 

sale in community pharmacies and private hospitals, but not 

in the public sector (tenders)  

   Open markets (open economy) = free pricing e.g. USA 

   Open markets = free pricing but controlled e.g. UK   

 - Fund holding: 90s 

 - PPRS (1999-2004-2009-2014) = profit control 

 - CE / value based pricing: 2014 
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  Pricing countries: (e.g. Egypt, Australia, Jordan, Saudi Arabia,…) 

  The price of a new chemical entity (originator brand) is allocated 

based on the lowest price resulted from applying one or more of the 

following mechanisms:  

1. Cost, Insurance and Freight (CIF) basis = required price  

(cost +) e.g. Egypt 

2.  The selling price to the public in the country of origin (CoO): 
CoO:  - Country of registered manufacturer 

  - Country of approved site (plant) 

  - Country of MAH 

• Saudi Arabia: Ex-Factory, wholesale, or public price in the 
country of origin 11 
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3. Reference countries: The median price of the public price in the 

following reference countries (at least 4 ) e.g. in Jordan 2015: (UK, 

France, Spain, Italy, Belgium, Greece, Netherlands, Australia, 

Cyprus, Hungary, Ireland, New Zealand, Portugal, Check, Croatia 

and Austria) ....... Before (Feb 2012) were:  (UK, France, Spain, Italy, 

Germany, Greece, Netherlands) 

 4.     The export price to Saudi Arabia (better negotiating power) 

 If registered only in country of origin and 3 countries or less, 

drugs were priced based on lowest price resulted from: 

  - Mean price of those countries 

  - Cost-effectiveness 
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 Tiered pricing: 1st  generic 70% of originator, 2nd 65%, 3rd 60%, 4rth 55% 

and 5th and all the following generics 50%  

 Example: Saudi Arabia: 

• The price of innovative drug is decreased by 20% upon 1st generic 

registration  

• The 1st  generic price is 35% lower than the innovative drug. 

• The 2nd  generic price is 10% less than the 1st, the 3rd  generic drug price is 
10% lower than the 2nd  …. etc 

 Egypt: Generic:  

• 20% less than originator: for products manufactured locally or 
internationally certified e.g. FDA, EMEA 

• 40%: licensed 

• 60%: toll manufacturing 
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Mark ups:   over CIF or export price 

Generally international: 2-8% for each (whole sale and pharmacy) 

Qatar:   10% profit margin to importers &  30% to retailers 

Jordan:                  اداريةنسبة موحدة تضاف باعتبارها مصاريف حتساب ا  

     - Agent: (15% + 4%)  = 19 %   

-    Pharmacy: (15% + 6%)   = 21 % 

  i.e. = public price 

      + 4% of public price sales tax )ضريبة مبيعات( 
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 Prices were revised after 2 years of registration & 

prices of all products are reviewed upon registration 

renewal every 5 years (Egypt: 3 years) 

 Where there is a price reduction in the originator 

drug, all generics’ prices were reduced accordingly, 

EXCEPT where the price reduction is due to an 

exchange rate movement or at the request of the 

originator (This was cancelled in Jordan in 2017) 

Mechanisms of pricing pharmaceuticals 



Egypt: there are 2 prices for each drug.  

 Innovator pricing:  

• should be 10% less than the lowest price referenced country. 

• Annual price reduction by 1 % once first generic is approved.  

 The price changed when lower price is lowered in any reference 

country 

 Price revision: 3 years, new indications, currency exchange by 15% 

UAE: (Abu Dhabi) 

• Contract between pharmacies and insurance companies with discount 

range from 5-10%   

• Pharmacy Benefit Manager (PBM) since 2012 
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Percentage of pharmaceutical expenditure out of total health expenditure in Jordan 
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Percentage of pharmaceutical expenditure out of total health expenditure in Jordan 18 
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What we 

are looking 

for in 

Jordan? 



What we are looking for in Jordan? 
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What we 

are looking 

for in 

Jordan? 
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Role of Audit Bureau; discussion 

 CoO: public, wholesale, Ex factory !!!! 

 median versus mean !!!! 

 what if not priced in a reference country (open market or 

not considered a drug e.g. vitamin) !!!! 

• Local manufacturers protection and export = 2 prices!!!! 

• CIF Unification and Dollarization issue ???!!! 

• Professional fees ???!!! 

• Differential pricing (within country – between countries) 

• Tiered pricing 
23 
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THANK YOU 
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تشمل عملٌات الرقابة على الدواء كل ما ٌخص الدواء 

من بداٌة تسجٌله لدى الجهات المختصة حتى وصوله 

لدى المرٌض و سنتناول هذه العملٌات بالتفصٌل و دور 

الرقابة فٌها و هنا تجدر االشارة بأن كلمة الرقابة ال 

تقتصر على دٌوان المحاسبة فقط بل ان تكامل االدوار 

العامة للغذاء المؤسسة مع الجهات االخرى مهم جدا متل 
 و غٌرها  JFDAالدواء و 



 :تسجيل الدواء( 1

ٌقوم قسم التسجٌل التابع لمدٌرٌة الدواء بدور كبٌر جدا 

فً عملٌة الرقابة على الدواء حٌث ان عملٌة تسجٌل 

الدواء تمر بمراحل كثٌرة قبل السماح للدواء بالتداول و 

من خالل تطبٌق قانون  -ٌقع على عاتق قسم التسجٌل 
 –الدواء و الصٌدلة و األسس و التعلٌمات الصادرة 

التأكد من مواصفات الدواء و فعالٌته و جودته سواء أكان 

 الدواء محلٌا او مستوردا 



 :التسعير ( 2

اإلشراف على عملٌة تسعٌر األدوٌة والمواد التً تقرر اللجنة العلٌا تسعٌرها 

متابعة مراجعة أسعار األدوٌة فً بلد المعتمدة و وتطبٌق أسس التسعٌر 

  منشأها و فً السعودٌة

 

 

 :رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية قسم ( 3
ٌقوم القسم المعنً بمراقبة االتجار المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلٌة 

والسالئف الكٌماوٌة ، وذلك لضمان توافر هذه المواد لالغراض الطبٌة 

 .والعلمٌة واالحتٌاجات المشروعة ومنع تحوٌلها لالستعمال غٌر المشروع
 



 : قسم الرقابة والتفتيــــش -4

تقوم وجودته سالمة الدواء وفعالٌته لضمان 

والتفتٌش المؤسسة من خالل قسم الرقابة 

بالتفتٌش على الصٌدلٌات و المستودعات و 

 المصانع



نظراً للتحدٌات التً ٌواجهها االردن من ارتفاع كلفة الفاتوره الدوائٌه من 

ناحٌه و أهمٌة االرتقاء فً مستوى الخدمات الصحٌه العالجٌه من ناحٌه 

اخرى أدركت المؤسسه العامه للغذاء و الدواء أهمٌة انشاء قسم ٌعنى 

بالوصول الى المستوى األمثل فً الرعاٌه الصحٌه بتأمٌن الدواء االَمن 

الفّعال حسب الحاجه الطبٌه و بأقل التكالٌف لذلك قامت بانشاء قسم ترشٌد 

و ٌشرف هذا القسم على اصدار و  2005/ استهالك الدواء فً آب 
 تحدٌث قائمة االدوٌة الرشٌدة



من  سالمة و جودة وفعالٌة األدوٌة المتداولة بعد تسوٌقها تقوم بضمان 

منعها التقاط اآلثار الجانبٌة وتقٌٌمها ووضع الحلول التً تؤدي إلى  خالل

واتخاذ القرارات المناسبة حٌال مأمونٌة المستحضرات الصٌدالنٌة 
 المتداولة





هنا ٌكون لمندوب دٌوان المحاسبة دور كبٌر فً و 
 :عملٌة الدراسة الفنٌة للعطاء من حٌث 

تفضٌل االطباء للدواء االصٌل مرتفع الثمن عن 1.

الجنٌس بالرغم من فعالٌته اال ان االطباء 
 ٌرفضون استخدام البدٌل االرخص

 



وجود مندوب دٌوان المحاسبة و دراسته لالسعار 2.

تساعد بالحكم على السعر و مدى منطقٌته خاصة 

فً حال االرتفاع الشدٌد بالسعر عن العطاءات 

السابقة و مطالبة الشركات فً هذه الحالة بتقدٌم 
 F.o.cخصم او 

التدقٌق على الكمٌات المطلوبة و مقارنتها بالكمٌات 3.

المطلوبة للعطاءات السابقة و دراسة منطقٌة الزٌادة 
 و طلب التبرٌر فً حال الزٌادات الكبٌرة



دراسة عملٌات اتالف االدوٌة و ربطها 4.

كذلك االدوٌة فً العطاء و بالكمٌات المطلوبة 

قد ٌكون رصٌد الدواء صفر لكنه )الراكدة 

ٌساعد دراسة معدل لذلك ( باالصل كان راكدا
 صرف الدواء الشهري فً دراسة العطاء



استالم االدوٌة و مطابقتها لما ورد 

فً قرار االحالة من ناحٌة الكم و من 
 الناحٌة الفنٌة 



منع ازداوجٌة صرف المرٌض للدواء من اكثر من 1.

جهة طبٌة و قد ٌقوم ببٌعها او التخلص منها و فً 

 العامالحالتٌن هما هدر للمال 

 أتمتة عملٌة ادخال االدوٌة المرتجعة من مرضى ال 2.

In-patient   الى الصٌدلٌة 
 

 



الحد من كتابة الوصفات الوهمٌة من قبل  بعض 3.

االطباء او االفراد  من الجسم الطبً مما ٌؤدي 

للسٌطرة على عملٌة تهرٌب الدواء من 

المستشفٌات و المراكز الحكومٌة الى السوق 

المحلً حٌث تبٌن وجود ادوٌة للمستشفٌات و 
 تباع فً السوق فً الصٌدلٌات 

 



على عملٌات صرف الدواء فً الجهات المراقبة 

المستخدمة و مراقبة ركوده و ٌساعد هنا عمل فحوص 

فجائٌة على الصٌدلٌة او مستودع االدوٌة من قبل مندوب 

دٌوان المحاسبة و فً حال تم اٌجاد ادوٌة راكدة ٌكتب 

بها لالدارة لالستفسار عن سبب ركودها و تنبٌه االدارة 
مفعولهاانتهاء للتصرف  بها قبل   




