
 الهيئة القومية لسالمة الغذاء
 اإلدارة العامة للرقابة عىل المصانع

ي تصدر عن الهيئةهذا 
 دليل ارشادي وقد يتم التعديل بالحذف أو اإلضافة وفقا للقرارات الت 
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ن الهيئة ومصانع األغذية لتطبيق مفهوم الرقابة الحديث لتحقيق  يهدف هذا الدليل الي تعزيز التعاون بي 

جيل توضيح خطوات التسمتطلبات سالمة الغذاء وفقا لمعايي  ومرجعية علمية، ولتحقيق ذلك يجب 

 واالعتماد بشفافية كاملة. 

 2017لسنة  1هي هيئة عامة خدمية تم إنشاؤها بموجب القانون رقم  الهيئة القومية لسالمة الغذاء: 

ها، االختصاصات المقررة للوزارات والهيئات  بإصدار قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء لتتول، دون غي 

ي التش   فيما يخص الرقابة عىل تداول الغذاءة ووحدات اإلدارة المحلية العامة والمصالح الحكومي
ن
يعات ف

حات  ن واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقي  ي تلك القواني 
ن
ذات الصلة بسالمة الغـذاء أينما وردت ف

 تعديلها، وذلك باإلضافة إل االختصاصات المنصوص عليها بالقانون. 

 تعريفات

ي هذا أالغذاء وبيئة تداوله من خلو  سالمة الغذاء: 
ن
ي مصدر خطر وفقا للقواعد المنصوص عليها ف

ن ذات الصلة بسالمة الغذاء والقرارات الصادرة تنفيذا لها.   القانون والقواني 

اطات القانون او أالشخص الطبيعي  مشغل المنشأة:  و االعتباري المسؤول عن التأكد من تطبيق اشي 

يعات ذات الصلة بسالمة  ف عليها. التش  ي يش 
 الغذاء داخل المنشأة الغذائية الت 

 412من الالئحة التنفيذية للهيئة والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  12وفقا للمادة رقم 

 : 2019 لسنة

م المنشآت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول  -1 ن ن الهيئة م ترخيص تداول الغذاء عىلالحصول تلي 

ي هذا الشأن متضمنا الرسوم الواجب سدادها. 
ن
 وفقا للنظام الذي يعتمده مجلس إدارة الهيئة ف

م المنشآت الغذائية القائمة وقت العمل بأحكام هذه الالئحة  -2 ن ق بالتقدم بطلب لتوفيتلي 

 ارة الهيئة. الي الهيئة وفقا للقواعد واإلجراءات المعتمدة من مجلس إد أوضاعها

ي تحددها، بجميع المنشآت  -3
م مشغلو جميع المنشآت الغذائية بإخطار الهيئة بالطريقة الت  ن يلي 

ويد الهيئة دائما بالمعلومات  ن ي المنشآت الغذائية بي 
ن
م المسؤولون ف ن افها، ويلي  الواقعة تحت اش 

ي ال الُمحدثة الخاصة بهذه المنشآت، 
 
ي ذلك االخطار بأي تغيير جوهري ف

 
ي عمال البما ف

ت 

 و اغالق إحدى المنشآت القائمة. أتزاولها، 

 دليل مصانع الغذية
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 التسجيل والتواصل

 بالتسجيل عبر الموقع االلكتروني للهيئة. المنشأةتقوم  -1

يقوم قسم التسجيل بمراجعة نشاط المنشأة وتحديد اإلدارة التابع  -2

 لها.

م التسجيل بالهيئة عشرة آالف بسداد قيمة رسو المصنعيقوم  -3

 . يهجن

م وإعطاء رقالمرفقة  يقوم قسم التسجيل بمراجعة المستندات -4

للمصنع وارسال طلب للمصنع إلكمال باقي المستندات مسلسل 

 المطلوبة.

يقوم قسم التسجيل بإرسال مجموعة من المستندات )طلب  -5

 لمصنعالى ا التسجيل، استمارة التسجيل، نموذج بيانات المنشأة(

طلب التسجيل، استمارة ) إعادة ارسالو بمليء المصنعيقوم  -6

 اة مع ارفاقالمنشمنتجات  – التسجيل، نموذج بيانات المنشأة

 مع ارفاق صورة (امواصفات المصرية او الدولية للمنتج

 إيصال سداد الرسوم. رخصة التسجيل و

ديد متخصصة لتحمراجعة المستندات المرفقة بواسطة لجنة يتم  -7

بناء علي موريات أالملعدد  ة ووضع خطة مبدئيةأنشاط المنش

 –المنتج طبيعة  –ة أحجم المنش)علي  اعتمادا تقييم المخاطر

ات موريات الرقابية و سحب العينأنتيجة المثم  – المستهدفةالفئة 

 (ة مع متطلبات سالمة الغذاءأالمنش و مدي توافق

سيق المأموريات بالتواصل عبر الهاتف يقوم قسم تن -8

( لتوضيح المستندات المطلوبة وللتنسيق 01554049414)

 للمأمورية.

مورية أيتم ارسال بريد الكتروني ببيانات المنشأة وتاريخ الم -9

 األولي.

موريات الرقابية يتم تعديل خطة ألنتائج الموفقا  -10

 .مورياتأالم

و أيعه، و تصنأو انتاجه، أ ،الغذاء: أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز المنشأة الغذائية

أو  ،نقلهو أ ،تصديرهأو ، استيرادهأو ، توسيمهأو  ،تغليفهأو  ،تعبئتهتخزينه، او حفظه، او 

 ويشمل التعريف اخري، لمنشأةأو وعرضه للبيع للمستهلك النهائي  طرحهأو ، تسليمه

أو لعامة ا الربح،ال تهدف الي  التيأو ، التي تهدف الي لريح المتحركةأو المنشآت الثابتة 

 .لدواجنواكما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة  ،المؤقتةأو الدائمة  ،الخاصة

عمليات القيام ب : المنشأة التي تقوم بتداول الغذاء ابتداء من استالم المواد الخام ثمالمصنع

غيل رخصة تشي احداث تغيير في خصائص المادة الغذائية "مع وجود تصنيعية تؤدي ال

ج معبأ في عبوة نهائية "عليها جميع البيانات" وال يقدم إنتاج منتيتم و سجل صناعيو أو/

 منشأةو أوتقديمه في مطعم  اعدادهأو مباشرة للمستهلك "يجب عرضه في منفذ بيع المنتج 

 ".فندقيةأو سياحية ة أاخري مثل مطعم او منش

 

سداد رسوم التسجيل المقررة وفقا لقانون انشاء الهيئة وقرار مجلس اإلدارة : سداد الرسوم

 2018لسنة  35رقم 

 مختلفب الفروع او الرئيسي الهيئة مقر من المحاسبية الوحدة من دفع إذن على الحصول -1

 .المحافظات

 ابحس على الغذاء لسالمة القومية الهيئة لصالح الشأن هذا في المقررة الرسوم ايداع -2

 .المنشأة باسم اإليداع يتم أن على 9450786519 رقم

 مع للهيئة يالرئيس بالمقر المحاسبية الوحدة في السداد ايصال أصل بتسليم المنشأة تقوم -3

 ."مصنعمكتوب عليها " الهيئة بختم مختومة األصل طبق صورة استالم

 يتم التواصل مع الهيئة : التواصل

أوال: للتسجيل من خالل الموقع الرسمي للهيئة ثم من خالل البريد االلكتروني 

food.factory@nfsa.gov.eg   

 الرسمية من خالل األرقام التالية العمل خالل مواعيد ثانيا: للتواصل مع إدارة المصانع 

1- 01554049414  

2- 01023796790 

 عند الضرورة WhatsAppويمكن التواصل عبر الـ 

 التصنيع لدي الغير

 أوال: منشأة ال تقوم بأي تصنيع وتقوم بالتصنيع لدي الغير

 سداد نفس رسوم التسجيليجب ان تقوم بالتسجيل في الهيئة تحت مسمي )منشأة ...... تصنيع لدي ....، .....( مع  .1

 .موريةأو اطالع المفتش عليها اثناء المأ يجب ان يكون المصنع/او المصانع التي يتم التصنيع لديها مسجلة بالهيئة القومية لسالمة الغذاء مع تقديم التعاقدات .2

 تتم مأموريات الرقابة على المصنع/ المصانع التي تقوم بالتصنيع للمنشأة. .3

 ثانيا: منشأة تقوم بالتصنيع مع التصنيع لدي الغير

 .بالتسجيل كمصنع ةأالمنش تقوميجب ان  .1

 .موريةأو اطالع المفتش عليها اثناء المأ مع تقديم التعاقداتسالمة الغذاء يجب ان يكون المصنع/او المصانع التي يتم التصنيع لديها مسجلة بالهيئة القومية ل .2

 المصنع/ المصانع التي تقوم بالتصنيع له.المصنع وكذلك تتم مأموريات الرقابة على  .3

 .ك لتحقيق المصانع لمتطلبات الهيئة للمنتجات التي يتم تصنيعها لديهميتم اعتماد المصنع وفقا لتحقيق متطلبات الهيئة وكذل .4

 التشغيل ورخصة تسجيل اماكن التصنيع تحت نفس السجل الصناعي

 بصورة منفردة ولذلك بهدف:التشغيل رخصة والتابعة لنفس السجل الصناعي وتتيح الهيئة ان تقوم المصانع بتسجيل أماكن التصنيع 

 دون تأثر بأي منطقة تصنيعية اخري."منطقة تصنيع" مصنع استيفاء كل  -1

 عند االعتماد المناسبة البيضاء ادراج كل مصنع "منطقة تصنيع" بالقائمة  -2

 نيعاستيفاء باقي أماكن التص علىيتم على منطقة تصنيع محددة دون التأثير او تعليق للمصنع بالقائمة شهادة في حال اتخاذ قرار بوقف اصدار  -3
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لح لالستخدام نه غي  صاأتقوم الهيئة بالرقابة عىل تداول الغذاء واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية لمنع تداول أي غذاء ثبت 

ر للصحة أاآلدمي   و منتهي الصالحية. أو قد يسبب ضن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المأموريات الرقابية

 مراجعة "مأمورية اولي": –مأمورية معلنة أوال: 

 بهدف تتم بعد اكمال إجراءات التسجيل 

 إجراءات االعتماد.بدء  .1

 الوقوف على مدي استيفاء متطلبات سالمة الغذاء. .2

 متابعة: –ثانيا: مأموريات معلنة 

 ، حيث تتم مأموريةإتمام اإلجراءات التصحيحية تتم لمتابعة

ن يقوم مسؤول المنشأة بتوضيح اإلجراءات أكاملة مع ضرورة 

 التصحيحية التي تمت.

 تفتيش: –ثالثا: مأمورية غير معلنة 

تتم في حال تحقيق المنشأة نسب استيفاء متطلبات الهيئة في  .1

للتأكد من تطبيق متطلبات سالمة الغذاء  مأمورية معلنة

واتخاذ اجراء باقتراح االدراج في قوائم المنشآت التي 

 ةالقائماستوفت اشتراطات سالمة الغذاء الخاصة بالهيئة "

 البيضاء".

تتم لمتابعة منشأة بالقائمة البيضاء واتخاذ إجراءات وفقا  .2

دار و عدم اصأ –لنتيجة المأمورية )البقاء بالقائمة البيضاء 

 و تعليق بالقائمة البيضاء(.أشهادة الصالحية 

مر مباشر لمتابعة منشأة ويتم أو أتتم في حال وجود شكوى  .3

 اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة.

ت آالمنش حصربهدف رصد  –مأموريات غير معلنة رابعا: 

 :ت الغذائيةآالمنش

 تتم لحصر المنشآت الغذائية في منطقة محددة.

الرقابة التي تقوم بها الهيئة بغرض التحقق من االلتزام بالقانون والتشريعات اعمال الرقابة: 

 ذات الصلة بسالمة الغذاء.

كانت األنشطة والنتائج المرتبطة بها  إذاالفحص المنهجي والمستقل لتحديد ما المراجعة: 

حقيق كانت هذه الترتيبات تنفذ بكفاءة بما يتناسب وت إذاتتوافق مع الترتيبات الموضوعة، وما 

 األهداف المرجوة.

فحص أي جانب من جوانب الغذاء بقصد التحقق من استيفائه لالشتراطات القانونية التفتيش: 

 ذات الصلة بسالمة الغذاء. والتشريعات القانونالمنصوص عليها في 

و القياس بغرض الحصول أالقيام بإجراء سلسلة مخططة من عمليات المالحظة : المتابعة

والتشريعات ذات الصلة بسالمة  على نظرة عامة عن الوضع من حيث االلتزام بالقانون

 .الغذاء

تقوم الهيئة بوضع الخطط الالزمة لحصر وحدات : ت الغذائيةآالمنش حصربهدف الرصد 

اإلنتاج الغذائي غير المرخص بها، واقتراح الحلول المالئمة لمعالجة هذه الظاهرة، والعمل 

 علي توفيق أوضاعها.

 سحب العينات

يتم سحب العينات وفقا لخطة سحب العينات الموضوعة من 

د تتم و قأالعينات اثناء المأمورية الرقابية  بالهيئة وقد يتم سح

لسحب العينات ويجب على مسؤولي مأمورية رقابية مستقلة 

المنشأة التعاون مع فريق المأمورية في سحب العينات ويجب 

 .توقيع كافة النماذج الالزمة

. 

لتحليلها و أي مادة اخري )بما في ذلك بيئة العمل( أاخذ عينة من الغذاء : سحب العينات

 ذات الصلة بسالمة الغذاء. والتشريعاتبالقانون بغرض التحقق من االلتزام 
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)تقوم الهيئة  2019لسنة  412التنفيذية للهيئة والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  من الالئحة 8وفقا للمادة رقم 

ي يلزم فيها اخطار 
ي حاالت المراجعة الت 

ن
ي المسبعمليات الرقابة عىل المنشآت الغذائية دون انذار مسبق، اال ف

ن
ن ف ؤولي 

 . المنشأة الغذائية(

م الهيئة بالقيام بأعمال الرقابة بصفة دورية  ن  هذا القانون.  هدافألتحقيق  أساس المخاطر وبالتكرار المناسب عىلوتلي 

  المأموريات الدورية )معلنة وغي  معلنة( لكل مصنع بالعام بخالف مأموريات متابعة اإلجراءات التصحيحية

 حالة المصنع
 -معلنة 
 اولي 

معلنة متابعة 
وفقا للخطة 
 السنوية

عدد 
المأموريات 
المعلنة 
المخططة 
 بالعام

 االجراء عند  

غي  معلنة 
 مخطط

 االجراء عند  

استيفاء متطلبات 
الهيئة بمأمورية 

 المعلنة

عدم استيفاء 
متطلبات الهيئة 
 بالمأمورية المعلنة

استيفاء 
متطلبات الهيئة 
بمأمورية غي  

 المعلنة

عدم استيفاء متطلبات الهيئة 
 بالمأمورية غي  المعلنة

 مصنع جديد
مطلوب 

(1) 
 4 (3مطلوب )

عمل مأمورية غي  
 معلنة

تكرار المأمورية 
المعلنة بعد إتمام 

اإلجراءات 
 التصحيحية

مطلوب 
)لدخول القائمة 

 البيضاء(

دخول القائمة 
 البيضاء

حسب نتيجة المأمورية ووفقا 
 لتعليمات العمل

 تكرار المأمورية غي  المعلنة  -1

 او عمل مأمورية معلنة -2

مصنع جديد 
كة  معتمد  من ش 

منح متعاقدة مع 
 الهيئة

- - - - 
مطلوب 

)لدخول القائمة 
 البيضاء(

دخول القائمة 
 البيضاء

بعدم   CBأوال: افادة قسم ال 

استيفاء المصنع )التخاذ االجراء 

 وفقا لتعليمات العمل

ا المأمورية ووفقحسب نتيجة ثانيا: 
 لتعليمات العمل

 تكرار المأمورية غي  المعلنة  -1
 او عمل مأمورية معلنة -2

         

مصنع لم يتم 
اعتماده "غي  مدرج 
 بالقائمة البيضاء"

 3 (3مطلوب ) -
عمل مأمورية غي  

 معلنة

تكرار المأمورية 
المعلنة بعد إتمام 

اإلجراءات 
 التصحيحية

مطلوب 
)لدخول القائمة 

 البيضاء(

دخول القائمة 
 البيضاء

حسب نتيجة المأمورية ووفقا 
 لتعليمات العمل

 تكرار المأمورية غي  المعلنة  -1
 او عمل مأمورية معلنة -2

         

مصنع معتمد 
"مدرج بالقائمة 

 البيضاء"
- 

 (1مطلوب )
 متابعة سنوية

1 
استمرار المأموريات 

وفقا لخطة 
 المأموريات

تكرار المأمورية 
المعلنة بعد إتمام 

اإلجراءات 
 التصحيحية

 (1مطلوب )
البقاء بالقائمة 

 البيضاء

حسب نتيجة المأمورية ووفقا 
 لتعليمات العمل

 تكرار المأمورية غي  المعلنة  -3
 او عمل مأمورية معلنة -4
 او التعليق بالقائمة البيضاء -5

ي القائمة 
ن
 البيضاءالهيئة فقط هي المسؤولة عن اعتماد المنشآت وادراجها ف

كات المنح المتعاقدة بالهيئة باإلفادة بأن المنشآت الحاصلة عىل شهادة منها قد حققت استيفاء متطلبات الهيئة  تقوم ش 

 أنواع المأموريات لسحب العينات

 سحب العينات
مواد خام 
 غذائية

 مياه
مواد 
 تعبئة

بيئة 
 العمل

منتج 
ي 
 نهائ 

 سداد رسوم التحليالت المأمورية

 المنشأة قبل دخول القائمة البيضاء + + + + + 1عينات سحب 

 المنشأة مأموريات المتابعة للمصانع بالقائمة البيضاء +   +  2سحب عينات 

 + +   + 3سحب عينات 
مأمورية المتابعة السنوية للمصانع بالقائمة 

 البيضاء
 المنشأة

        

 +    + 4سحب عينات 
 غي  المدرج بالقائمةمأموريات المتابعة للمصانع 
 البيضاء

 المنشأة

 او امر مباش   شكوىمأمورية  الشكوى وطبيعةوفقا لرؤية المفتش  5سحب عينات 

 المنشأة  

ي حال ان نتيجة العينات إيجابية " –لمنشأة ا
ن
ع م ف

يعات وتعليمات العملوفقا جراءات اال اتخاذ   "للتش 
ي حال ان نتيجة العينات – الهيئة

ن
 سلبية ف

ي وفقا لتعليمات العملألعينات وفقا للجدول *قد يتم سحب ا
 و االكتفاء بسحب عينات المنتج النهائ 
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 متطلبات إتمام المأمورية الرقابية

 يجب ان يقوم المصنع بااللتزام القيام بما يلي إلتمام المأمورية:

  توفير وسيلة انتقال مناسبة لنقل فريق المأمورية )في حال المأمورية

 المعلنة(.

 دد والتوقيت المحدد مع فريق المأمورية )في حالحضور في المكان الم

 المعلنة(.حال المأمورية 

  و تكليفأبطاقة الهوية لفريق المأمورية الرقابية  علىاالطالع فقط 

بطاقة الهوية  علىالعمل المختوم من الهيئة )يتم االكتفاء باالطالع 

 حد أعضاء فريق التفتيش(.ألالخاصة 

 السماح لفريق المأمورية بدخول المنشاة 

 رقابيةالتعاون مع فريق المأمورية لتسهيل قيامه بالمهام ال. 

 دخول جميع المناطق الواقعة للتمكن من المأمورية  مع فريق التعاون

 تحت إدارة المنشأة.

  عدم تعطيل فريق المأمورية والسماح له بدخول أماكن تداول الغذاء في

 دقيقة في حال المأمورية غير المعلنة(.  15وقت )ال يتجاوز  أسرع

 ورية. السماح لفريق المأمورية بالتصوير خالل المأم 

  (.االقتضاءبسحب العينات )حسب  المأموريةيجب السماح لفريق 

  و لالجتماع مع أتوفير مكان مناسب الجتماع فريق المأمورية معا

 مسؤولي المنشأة.

  توفير جميع اإلجراءات والسجالت بحيث يكون من السهل علي فريق

 المأمورية االطالع عليها.

  توفير  –)عدد المرافقين فبما يخص االلتزام بتعليمات فريق المأمورية

 .المستندات(

  يق انصراف فر وحتىااللتزام بتواجد المسؤولين خالل فترة المأمورية

 المأمورية.

 .يجب الحفاظ علي سالمة فريق المأمورية وعدم تعريضه للخطر 

   التعامل بصورة الئقة مع فريق المأمورية وعدم اظهار أي عدائية في

 اللفظية. التعامل وعدم اإلساءة

  أي مستند او نموذج يقوم فريق المأمورية بطلب التوقيع  علىالتوقيع

 عليها

 التزام المنشأة بهذه المتطلباتما يجب علي فريق المأمورية عمله عند 

توضيح السند القانوني للقائمين على المنشأة إلجراء اعمال الرقابة وبأحقية  .1

 .التفتيشفريق المأمورية في إجراء عملية 

فريق المأمورية من أداء المهام توضيح العواقب القانونية لرفض أو أعاقة  .2

  .المكلف بها.

 .يجب أن يتم ذلك التوضيح بهدوء وبطريقة مناسبة من قبل فريق المأمورية .3

االنصراف بهدوء إذا أصر القائمين على المنشأة على رفض أو إعاقة عمل  .4

رئيس فريق المأمورية باتخاذ كافة اإلجراءات فريق المأمورية وقد يقوم 

 .القانونية

يقوم رئيس فريق المأمورية بتسجيل تفاصيل الرفض أو اإلعاقة في تقرير  .5

 التفتيش.

اإلجراءات المتخذة في حال الغاء المأمورية الرقابية او عدم استيفاء متطلبات 

 لمصنع ُمدرج بالقائمة البيضاءالهيئة 

اصدار شهادات الصالحية الي حين الرد الرسمي )لتوضيح أسباب عدم وقف  .1

الرد باإلجراءات  – إلتمام المأمورية الرقابية االلتزام بمتطلبات الهيئة

 .التصحيحية الستيفاء متطلبات الهيئة(

 .التعليق بالقائمة البيضاء في حال عدم االستجابة السريعة .2

قد تصل الي )وقف تداول الغذاء او اغالق اتخاذ إجراءات من إدارة الهيئة  .3

 المنشأة(.

 ُمدرج بالقائمة البيضاءاإلجراءات المتخذة في حال الغاء المأمورية الرقابية 

وقف المأموريات الرقابية المعلنة وبالتالي وقف إجراءات  .1

د الي حين الروبالتالي عدم االدراج بالقائمة البيضاء  االعتماد

تمام إل أسباب عدم االلتزام بمتطلبات الهيئة الرسمي )لتوضيح

 المأمورية الرقابية

ارسال مأموريات رقابية غير معلنة تفتيش )مفتش يحمل صفة  .2

 .الضبط القضائي( مع اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية المناسبة

اتخاذ إجراءات من إدارة الهيئة قد تصل الي )وقف تداول الغذاء  .3 

 او اغالق المنشأة(.

 يجب ان يقوم فريق المأمورية االلتزام بالقيام بما يلي إلتمام المأمورية:

 اظهار بطاقة الهوية او تكليف المأمورية عند الوصول للمنشأة. .1

 طلب مقابلة مسؤول سالمة الغذاء بالمنشأة.  .2

عمل اجتماع افتتاحي )قد يتم عند مدخل أماكن تداول الغذاء( بحيث  .3

 يتم توضيح الهدف من المأمورية )في حال المأمورية غير المعلنة(.

التعامل بصورة الئقة مع المسؤولين والعاملين بالمنشأة وعدم اظهار  .4

 أي عدائية في التعامل وعدم اإلساءة اللفظية.

 سة الزائرينة المهنية وتعليمات سياإتباع إجراءات السالمة والصح .5

 .المأموريةالمنشأة أثناء 

 بهذه المتطلبات فريق المأموريةالتزام عدم عند المنشأة عمله  علىما يجب 

ن هذا مخالف لمتطلبات الهيئة إلتمام أتوضيح لفريق المأمورية  -1 

 المأمورية.

 قط.من مسؤول المنشأة فيجب أن يتم ذلك التوضيح بهدوء وبطريقة مناسبة  -2

 المهام المكلف بها. إلتمامالتعاون مع فريق المأمورية ا-3

 ارسال بريد الكتروني الي إدارة المصانع مع توضيح ما تم بالتفصيل.-4
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إتمام المأمورية الرقابية لمراح  

 مالحظات عامة

يقوم فريق المأمورية بإبالغ مسؤول المنشأة المرافق لهم  .1

بالمالحظات اثناء المأمورية ويقوم مسؤول المنشأة 

أي بتوضيح وجهة نظره لفريق المأمورية بخصوص 

مالحظة دون الدخول في حالة جدلية تعطل عمل فريق 

 المأمورية.

يقوم مسؤول المنشأة بالرد على جميع تساؤالت فريق  .2

 المأمورية.

اهم  علىيقوم فريق المأمورية باطالع مسؤولي المنشأة  .3

مسؤولي المنشأة  ويقومالمالحظات باالجتماع الختامي 

بتوضيح وجهة نظرهم لفريق المأمورية بخصوص أي 

 مالحظة دون الدخول في حالة جدلية.

تقوم المنشأة بالرد على أي مالحظة فنية من خالل ملف  .4

اإلجراءات التصحيحية )في خانة رأي المنشأة( مع 

 االحتفاظ بحقها في ارسال توضيح إلدارة المصانع

التنسيق للمأمورية  .1

 المعلنة

 

 مراجعة وفحص المستندات. 5

 
 دخول فريق المأمورية المنشأة .2

 
 اجتماع الفريق. 6

 
 االجتماع االفتتاحي .3

 
 االجتماع الختامي. 7

 
 الجولة الميدانية .4

 

 القائمة البيضاء

 متطلبات االدراج بالقائمة البيضاء

 التسجيل بالهيئة .1

سداد رسوم التسجيل المقررة وفقا لقانون انشاء  .2

لسنة  35الهيئة وقرار مجلس اإلدارة رقم 

2018 

ن تكون المنشأة قد حققت نتيجة "مستوفي أ .3

 :التالي متطلبات الهيئة" في

 وجود تصنيعبشرط و )معلنة( مأمورية رقابيةأ.  

 .أثناء المأمورية

على األقل  (معلنةغير )مأمورية رقابية واحدة  .ب

 ووفقا للقواعد المنظمة بالهيئة.

 

 متابعة المنشآت بالقائمة البيضاء

 المصانع المدرجة بالقائمة البيضاءتتم مأموريات رقابية لمتابعة  .1

في حال عدم تحقيق نسب االستيفاء لمتطلبات الهيئة يتم اتخاذ إجراءات ضد  .2

 .المنشأة

 وقف اصدار شهادات الصالحية. .1

 أيام. 10توقيع تعهد باستيفاء متطلبات الهيئة خالل فترة زمنية ال تتجاوز  .2

 ائها عند الضرورة.القدرة على تمييز وتتبع المنتجات والقدرة على استدع .3

 في حال عدم االستجابة يتم التعليق بالقائمة البيضاء. .4

في حال استمرار عدم االستجابة ووجود خطر على صحة المستهلك قد تقوم  .5

و إيقاف اإلنتاج وغلق األماكن أإدارة الهيئة باتخاذ إجراءات وقف التراخيص 

 وإعادة التصدير

 متطلبات عامة

 ةالفني المالحظات علىيستطيع المصنع ابداء الرأي  -1

رأي المنشأة بملف  موضعة بالتقرير في دالوار

 اإلجراءات التصحيحية.

دارة إ رئيس مجلس الي بشكوىالتقدم يستطيع المصنع  -2

 .مالحظة غير مرتبطة بالتقرير الفنيأي عن  الهيئة

 

ال يحق للمصنع وضع شعار الهيئة على أي مستند او اعالن او موقع او وسيلة تواصل 

 اجتماعي دون الرجوع الي الهيئة واخذ موافقة بذلك.


