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مخرجات
البرنامـج
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فئات التقييم

جيـــد جـدامميــــز

A ����

%91-%94
A+ ����

%95-%100
C �������� B ا ��� ���

%81-%90%71-%80

جيــــــدممتـــاز
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آلية تطبيق
البرنامج
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الهيئة العامة
المستهلكالمصانــــــــع للغذاء والدواء

العناصر االساسية
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المصانع المستهدفة

مصانــع
األغذية

مصانــــــع
األعالف

مصانــــــع
التجميـل

مصانع المياه
المعبأة والثلــــــج
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مصانع األغذية

مصانع التجميل

مصانع األعالف

مصانع
الميـاه المعبأة

مصانــع الثلـــــج

المتطلبـــات

واللوائـــح  النظمـــة  عليـــة  مانصـــت  تطبيـــق 
والتشريعات للمصانع الخاضعة لرقابة الهيئة
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تفتيـــش المنشـــأة
للتحقق من تداول 
وتصنيــــع المنتجــــــات

تقييــــــم المنشـــــأة
بشكــــــل دوري 

وتزويدهــــــــا بالنتيجــــــة

التحقق من اإلجـراءات
حســـب المواصفات 
والمقاييس المعتمدة

التحقق من التراخيص
للتـــأكد من صالحيتهــــــا 

لمزاولة النشاط

آلية التقييم
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أحكـام عامـــة

ال يحق للمنشـــأة اســـتخدام الشهادة أو 
التصنيف وطباعتها على الملصق الخاص 
بالمنتـــج نظرًا ألنها مخالفـــة للمواصفات 

القياسية المعتمدة

المنشـــآت التي تحصل على تصنيف A+ وفي 
أحـــد االربـــاع تحصـــل علـــى تصنيـــف A  ســـيتم 
احتساب نسبة تقييمها A  ، أي يجب أن يكون 

التصنيف طوال السنة كاملة

بعـــد كل زيـــارة (تفتيشـــية) ســـيتم تزويـــد 
المنشأة بنتيجة التقييم الخاصة بالزيارة

يحـــق للهيئـــة إلغـــاء التصنيـــف متـــى مـــا رأت 
الهيئة ذلك


