االسس والشروط الواجب توفرها في المختبرات الخاصة المعتمدة لفحوصات النباتية والحيوانية
اوالا :التعريفات

مع مراعاة أحكاـ المادة الثانية مف قانوف الزراعة رقـ ( )31لسنة  5132يكوف لمعبارات والكممات التالية المعاني
المخصصة إزاءىا في ىذا القرار ما لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ.
الو ازرة :و ازرة الزراعة

الوزير :وزير الزراعة
المؤسسة :مؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية
الوحدة :وحدة االعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية
المؤسسة الحكومية المعنية :مؤسسة المواصفات والمقاييس او و ازرة الصحة او المؤسسة العامة لمغذاء والدواء

المختبرات المعتمدة :المختبر المرخص مف المؤسسة الحكومية المعنية والمعتمد مف الوحدة.

المجنة :لجنة اعتماد المختبرات الخاصة لفحوصات المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والمشكمة بموجب ىذه االسس
والشروط
المجنة الفنية :ىي المجنة التي يتـ تشكيميا وفقا ليذه التعميمات لمكشؼ عمى المختبرات الخاصة
المطابقة :االعتراؼ الرسمي باستيفاء المختبرات الخاصة لمتطمبات مطابقة الفحوصات المخبرية لممنتجات الزراعية وفقا

ألحكاـ ىذه االسس والشروط

ثاني ا :لجنة مطابقة الشروط واالسس لممختبرات الخاصة المعتمدة

أ -يشكؿ الوزير لجنة دائمة تسمى لجنة اعتماد المختبرات الخاصة لفحص المنتجات النباتية والحيوانية برئاسة
مساعد االميف العاـ لمثروة النباتية او مف ينوب عنو وعضوية كؿ مف-:
.1

مساعد االميف العاـ لمثروة الحيوانية وينوب عف الرئيس في حالة غيابو.

.2

مساعد االميف العاـ لمتسويؽ والجودة

.3

مدير مختبرات الثروة النباتية.

.4

مدير مختبرات الثروة الحيوانية

.5

مدير وحدة الرقابة الداخمية او مف ينوب عنو عضو مراقب.

.6

مقر ار لمجنة يسميو رئيس المجنة مف موظفي الو ازرة

ب -تعقد المجنة اجتماعاتيا كمما دعت الحاجة عمى أف ال تزيد عف أربعة اجتماعات في الشير و يكوف اجتماعيا
قانونيا إذا حضر نصؼ األعضاء زائد واحد عمى أف يكوف رئيس المجنة او مف ينوب عنو أحدىـ.
ج -يحؽ لمجنة أف تدعو إلي اجتماعاتيا مف تراه مناسبا مف المختصيف لالستئناس بآرائيـ وخبراتيـ عمى أف ال يكوف
ليـ حؽ التصويت كما يحؽ لطالب المطابقة أو مف يمثمو حضور اجتماعات المجنة أثناء دراسة طمبو فقط بناء

عمى طمب مسبؽ يقدـ لمجنة.

د -تنظر المجنة في طمبات مطابقة الفحوصات المخبرية لممختبرات الخاصة لدى و ازرة الزراعة والغاء مطابقتيا.
ه -أية أمور أخرى تتعمؽ بالمختبرات الخاصة.

و -تتخذ المجنة توصياتيا بأغمبية أصوات األعضاء الحضور وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي
صوت معو الرئيس .
ز -يقوـ مقرر المجنة بمراجعة طمبات المطابقة لمتأكد مف اكتماؿ كافة الوثائؽ وفي حاؿ اكتماؿ الوثائؽ يتـ احالتيا
الى المجنة

ح -عمى مقرر المجنة توثؽ توصيات المجنة في نياية كؿ اجتماع في محضر خاص يوقع عمية مف قبؿ األعضاء
الحضور ويرفع رئيس المجنة ىذه التوصيات إلى الوزير التخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنيا.
ط -عمى مقرر المجنة إبالغ طالب المطابقة عمى عنوانو البريدي بالقرار المتخذ حياؿ طمبو خالؿ خمسة عشر يوماً
مف تاريخ اتخاذ القرار.

ثالث ا :الفحوصات

تشمؿ الفحوصات التي تجري عمى المنتجات النباتية والحيوانية الفحوصات التالية:


الفحوصات النباتية
أ-

فحوصات الخضار الطازجة:

 -1فحوصات صحة النبات وتشمل الفحوصات التالية:
-

فحص الحشرات

-

فحص الحمـ

-

فحص الفطريات

-

فحص الفيروسات

-

فحص البكتيريا

-

فحص النيماتودا

-

فحص المبيدات الحيوية

-

فحوصات البصمة الوراثية

 -2فحوصات متبقيات المبيدات
ب-

فحص متبقيات المبيدات

فحوصات تحميؿ المبيدات
 فحوص كيمياء المبيدات -فحوص فيزياء المبيدات

ج -



اية فحوصات اخرى تتعمؽ بالمنتجات النباتية

الفحوصات الحيوانية
أ-

فحوصات الدواجن
.1

الكشؼ عف فيروس انفمون از الطيور ()Real Time PCR )Avian Influenza Virus (Influenza

.2

فحص االجساـ المضادة النفمون از الطيور (H1 H5 or H9 )Avian Influenza Virus

.3

مرض النيوكاسؿ ()H1 ND )Newcastle Disease Virus (NDV

.4

مرض النيوكاسؿ ())Newcastle Disease Virus (NDV
5. FMD NSP Antibodies Detection

.6

الترايكومونس

ب -فحوصات االغنام والماعز واالبقار

1. PPR ELISA
2. Blue Tongue ELISA
3. Rif Valley Fever (RVF) Ig M ELISA
4. FMD Ab Serotype A
.5

البروسيال

ج -فحوصات الحيوانات الكبيرة

1. Abortion
2. Bacillus Anthracis

 د-

.3

الجبارديا

.4

الكربيتوسبوريديوـ

.5

التكسوبالزما

.6

طفيميات الدـ مثؿ البابيزيا واالنابالزما والتريبانوسوما

فحوصات الحيوانات الكبيرة والدواجن
.1

المكورات العنقودية والمكورات العقدية ،السالمونيال ،الكموستريديا ،السيدوموناس ،الباستيوريال وغيرىا ،البكتيريات المعوية
الضارة مثؿ االي كوؿ اي والبروتيس

.2

فطر البنسيميف ،فطر االسبيرجيممس فيوميجاتس ،فطر االسبيرجيممس فالفس ،فطر االسبيرجيممس نيجرالكاتديدا ،فطر الميكور

.3

الديداف بانواعيا

.5

الكوكسيديا

4. Mites/lice/fleas/ticks
 ه-

فحوصات البيض
.1

 و-

فحوصات الحميب
.1

ز -

السالمونيال
التياب الضرع

االغذية والمجمدات
.1

االيشيريشيا كوالي

.2

الستافيموكوكاس اوريوس

.3

االيكوالي الممرضة O157H7

.4

عدد بكتيريا الكوليفورـ

.5

عدد الستربتوكوكس فيكالس

.6

العدد الكمي لمبكتيريا

.7

السالمونيال

ح -االعالف
.1

االيشيريشيا كوالي

.2

الستافيموكوكاس اوريوس

.3

السالمونيال

.4

االفالتوكسيف

ط -اغذية الكالب
.1

االيشيريشيا كوالي

.2

الستافيموكوكاس اوريوس

.3

السالمونيال

.4

التموث الفطري

ي -صوف وجمود الحيوان
.1
ك -المصران
.1
 ل-

بكتيريا السالمونيال

العالجات
.1
.2

م -

بكتيريا االنثراكس (الجمرة الخبيثة)

الهرمون
.1
.2

ن -المطهرات
.1
.2

الفحص الفيزيائي (درجة الحموضة ،الكثافة ،الموف)
الفحص الكيميائي (مطابقة المنتج)

الفحص الفيزيائي (درجة الحموضة ،الكثافة ،الموف)
الفحص الكيميائي (مطابقة المنتج)
الفحص الفيزيائي (درجة الحموضة ،الكثافة ،الموف)
الفحص الكيميائي (مطابقة المنتج)

س -اية فحوصات اخرى تتعمق بالمنتجات الحيوانية

رابعا :شروط المطابقة

يجب اف يتوفر في المختبر الخاص الذي يرغب بمطابقة نتائج فحوصاتو المخبرية لدى و ازرة الزراعة الشروط التالية:
 -1اف يكوف شركة مسجمة لدى و ازرة الصناعة والتجارة ومف غاياتيا فحص المنتجات الزراعية والغذائية ومدخالتيا.
 -2اف يكوف مرخصا مف المؤسسة الحكومية المعنية بترخيص المختبر
 -3اف يكوف الفحص المطموب مطابقتو حاصؿ عمى شيادة اعتماد مف ىيئة االعتماد االردنية JAS
 -4اف ال تقؿ المواصفات الفنية لألجيزة المعتمدة في المختبر الراغب في الحصوؿ عمى المطابقة عف مواصفات
االجيزة المعموؿ بيا في مختبرات و ازرة الزراعة

 -5اف يتـ تثبيت اسماء الفنييف القائميف عمى الفحص في شيادة المطابقة وتثبيت تواقيعيـ لدى الو ازرة.
 -6يجب اف يقوـ المختبر طالب المطابقة بتزويد الو ازرة بنتائج الفحوصات المخبرية
 -7اف يتضمف طمب المطابقة الموافقة عمى الربط االلكتروني مع مديريات مختبرات الثروة النباتية والحيوانية بأية
طريقة تراىا الو ازرة مناسبة.

 -8اف تكوف اسعار الفحوصات المخبرية معمنة لمجميور وبشكؿ بارز في موقع المختبر.
خامس ا :طمب االعتماد

يقدـ المختبر الخاص طمب المطابقة لمفحوصات الواردة في المادة ( )4عمى النموذج الخاص.

يجب اف يتضمف الطمب الوثائؽ التالية:
 -1شيادة تسجيؿ لدى دائرة مراقبة الشركات واف تكوف مف غايات الشركة فحص المنتجات الزراعية والغذائية.
 -2رخصة المختبر سارية المفعوؿ صادرة عف المؤسسة الحكومية المعنية.

 -3شيادة االعتماد الصادرة عف ىيئة االعتماد االردنية  JASبالفحوصات المطموب اعتمادىا.
 -4كشؼ بأسماء الفنييف وتواقيعيـ المعتمدة ومؤىالتيـ وخبراتيـ
 -5المواصفات الفنية ألجيزة الفحص المطموب اعتمادىا

 -6تعيد خطي بتزويد الو ازرة بنتائج الفحوصات المخبرية حاؿ صدورىا بشكؿ ورفي والكتروني

 -7تقديـ الئحة بأسعار الفحوصات المخبرية التي سيتـ اعتمادىا
سادس ا :الكشف عمى المختبرات الخاصة

أ -تشكؿ بقرار مف االميف العاـ لجنة فنية مف الفنييف في مختبرات الثروة النباتية ومختبرات الثروة الحيوانية لمكشؼ عمى
المختبرات الخاصة وحسب طبيعة الفحص المطموب مطابقتو عمى اف ال يقؿ عدد اعضائيا عف ثالثة .وتتولى المجنة
المياـ التالية:

 -1الكشؼ عمى المختبرات الخاصة.
 -2معاينة االجيزة المستخدمة إلجراء الفحص المطموب اعتماده.
 -3مطابقة نتائج فحص االجيزة في المختبر الخاص مع نتائج مختبرات و ازرة الزراعة

 -4في حاؿ لـ تتوفر اجيزة الفحص في مختبرات الو ازرة يتـ المطابقة مع نتائج فحوصات المختبرات الحكومية.
 -5فحص اجراءات ضبط الجودة في المختبر والفحوصات المطموب اعتمادىا
ب -لمجنة الفنية الطمب مف المختبر الخاص القياـ بتعديؿ االجراءات او اية اجراءات تراىا مناسبة وتبمغ المختبر خالؿ
 32يوما مف تاريخ الكشؼ
ج -عمى المختبر اجراء التعديالت واالجراءات المطموبة خالؿ فترة اقصاىا  1شيور ويجوز لمجنة تمديدىا لمدة  1شيور
اضافية وفي حاؿ لـ يطمب المختبر فترة التمديد او انتيت فترة التمديد ولـ يتـ اجراء التعديالت واالجراءات المطموبة

يعتبر الطمب الغياً وعمى المختبر تقديـ طمب جديد اذا رغب بذلؾ.

د -عمى المجنة الفنية اعداد تقرير عف االجراءات التي قامت بيا حسب البنود السابقة ورفع توصياتيا الى المجنة.
سابع ا :قرار االعتماد لدى وزارة الزراعة

 -1تعقد المجنة اجتماعيا لمناقشة الطمبات المكتممة.
 -2تناقش المجنة تقرير المجنة الفنية وتوصياتيا.
 -3توصي المجنة ما تراه مناسبا بخصوص طمب مطابقة الفحص.

 -4اذا كاف قرار المجنة التوصية بالموافقة تنسب بقرارىا لموزير ويصدر الوزير ق ارره بمطابقة فحوصات المختبر لدى
و ازرة الزراعة
 -5يقوـ مديرية المختبرات المعنية بإصدار شيادة مطابقة لدى و ازرة الزراعة لمدة خمس سنوات بعد استيفاء بدؿ
الخدمات المقررة في تعميمات بدؿ الخدمات.
ثامنا :تجديد االعتماد لدى وزارة الزراعة

أ -عمى المختبر تقديـ طمب تجديد المطابقة قبؿ نياية شير ايموؿ مف السنة الخامسة.

ب -لمجنة الطمب مف المجنة الفنية تقديـ تقرير عف االجيزة وحالتيا وتطويرىا مع المحافظة عمى تحديثيا عمى اف تزيد
عف مواصفاتيا عف األجيزة المستخدمة في مختبرات و ازرة الزراعة في فترة الكشؼ عمى التجديد.
ج -تنسب المجنة الفنية بقرارىا الى المجنة.
د -توصي المجنة بقرارىا المناسب بخصوص تجديد المطابقة او الغائو.
تاسعا :الغاء المطابقة لدى وزارة الزراعة

تمغى مطابقة اي مختبر لدى و ازرة الزراعة في الحاالت التالية:
 -1اذا لـ يتقدـ بطمب تجديد المطابقة خالؿ الفترة المنصوص عمييا في ىذه االسس والشروط.
 -2اذا تب يف وجود عدـ مطابقة لنتائج فحص المختبر الخاص مع المواصفات القياسية لمفحص ويتـ انذار المختبر
لمعالجة المخالفة خالؿ شير واذا تكررت المخالفة لممرة الثانية يتـ ايقاؼ المطابقة لمدة سنة.

 -3اذا تكررت المخالفات في البند ( )5ألكثر مف ثالث مرات في السنة يتـ الغاء اعتماد الفحوصات وال يسمح
لممختبر التقدـ بطمب مطابقة جديد اال بعد مرور سنتيف مف تاريخ الغاء االعتماد
 -4اذا تـ توقيع النتائج مف اشخاص غير المخوليف في طمب المطابقة.
 -5اذا لـ يتـ تجديد ترخيص المختبر لدى المؤسسة الحكومية المعنية.
 -6اذا لـ يجدد اعتماد المختبر او الغى اعتماد المختبر لدى المؤسسة
عاشرا :تصديق نتائج الفحوصات

تتقاضى الو ازرة بدؿ تصديؽ نتائج الفحوصات المخبرية التي تـ اعتمادىا حسب قرار بدؿ الخدمات الزراعية النافذ.

وزيػ ػ ػ ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز ارعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الميندس خالد الحنيفات

