
مبرنامج تقيي
الدليل 
التعريفي



2

OUR COMPANY

هو برنامج يقيم املنشآت املحلية املستهدفة إلى
درجات ويحفزها لرفع جودة منتجاتها

تعريف البرنامج
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تعزيعععز رفعععع مسعععتوا التنافسعععية بععع   املنشعععآت و 
سمعة وجودة املنتج املحلي

تقيععععععيم الواععععععع العععععععاأ ومععععععدا ال عععععع اأ املنشعععععع ة
بتطبيق معاي ر الصحة والسالمة

اصععععععة اطععععععاله املسععععععتهلا تلععععععى نتععععععا ج التقيععععععيم ا  
ع باملنشعععععآت لسععععع  التعععععواريق املحعععععددة تبعععععر مو ععععع

الهيئة نهاية كل سنة ميالدية

زيادة ثقة املستهلا باملنتج املحلي دتم الصادرات غ ر النفطية

تقليععععععععععل املمارسععععععععععات ا  اطئععععععععععة دا ععععععععععل املنشعععععععععع ة 
ي واععععععما  التطبيععععععق اامسععععععل لبععععععرامج السععععععالمة  عععععع

املنشآت والعامل   فيها

أهداف البرنامج
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مخرجات البرنامج
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ممتاز
91 %-94%

مم  
95 %-100%

فئات التقييم

تكو  ُمعراة لإلغالق(  <٪٧٠)املنشآت ا حاصلة تلى تقييم  *

 
 
جيد جيدا

81 %-90%

جيد
71 %-80%
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ا حصول تلى أولوية  ي  دمة 
دتم ااتمال دو  حجز مسبق

ا حصول تلى شهادة تصدير من  الل 
واملياه املسار السريع ملصانع ااغذية 

والسلجاملعب ة 

إدراج اسم املنش ة  ي 
 ا مة املنشآت املتم  ة

إصداربطا ة للمنش ة تبرز ملراكز 
دتم االتمال  ي جميع فروه 

الهيئة

تقليل تدد الزيارات 
يةالتفتيشية الروتين

املكافآت 
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ا حصول تلى شهادة تصدير من  الل 
واملياه املسار السريع ملصانع ااغذية 

املعب ة والسلج

إدراج اسم املنش ة  ي 
 ا مة املنشآت املتم  ة

تقليل تدد الزيارات 
يةالتفتيشية الروتين

املكافآت 
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آلية تطبيق البرنامج
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املستهلا املصانع
الهيئة العامة للغذاء 

والدواء

العناصر االساسية
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مصانع املياه املعب ة

مصانع السلج

مصانع ااتالف

مصانع التجميل

مصانع ااغذية

املنشآت املستهدفة

املرللة االولى

املرللة السانية
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مصانع املياه املعب ة

مصانع السلج

مصانع ااتالف

مصانع التجميل

مصانع ااغذية

املتطلبات

ل منتجااللتعزاأ بجميع ما نصت تليه اللوا ح الفنية واملواصفات القياسية ا  اصة بك.

 الشروط الصحية في مصانع االغذية والعاملين بها: 21مواصفة ر م.

 املتعلقة ببطاقة املواد الغذائية املعبأة: 9مواصفة ر م .

 تطبيق اش راطاتGMP
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تقييم املنش ة

التحقق من ال را يص

تصحيح امل الفات

التحقق من 
اإلجراءات

٥ ٤ ٣ ٢

تفتيش املنش ة

١

آلية التقييم

بشكل دوري وتزويدها بالنتيجةللتأكد من التزام املنشأة بالتصحيحللتحقق من تداول وتصنيع املنتجات

للتأكد من صالحيتها ملزاولة النشاطحسب املواصفات واملقاييس املعتمدة
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٢٠٢١

الربع الرابع(٢٠٢٠)

نشر النتا ج
(السلج-املعب ة املياه -ااغذية )

٢٠١٩

أكتوبر٠١أكتوبر٠١

ا  ط الزمني للتطبيق

الربع الرابع(٢٠٢٠)

نشر النتا ج
(االتالف-التجميل )

تطبيق البرنامج
(السلج-املعب ة املياه -ااغذية )

تطبيق البرنامج
(االتالف-التجميل )

٢٠٢٠
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املنتج ال يحععععق للمنشعععع ة اسععععتخداأ الشععععهادة أو التصععععنيف وطباتتهععععا تلععععى امللصععععق ا  ععععا  بعععع
 انها مخالفة للمواصفات القياسية املعتمدة

 
.نظرا

سيتم  Aو ي ألد االرباه تحصل تلى تصنيف +Aاملنشآت التي تحصل تلى تصنيف 
.، أي يج  أ  يكو  التصنيف طوال السنة كاملة Aالتساب نسبة تقييمها 

.سيتم تزويد املنش ة بنتيجة التقييم ا  اصة بالزيارة( تفتيشية)بعد كل زيارة 

.التصنيف متى ما رأت الهيئة ذلاإلغاءيحق للهيئة 

الكاأ تامة
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معلومات التواصل

FFEP@sfda.gov.sa

SFDA.gov.sa

19999

@Saudi_FDA



 لكم
 
شكرا


