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الفصل األول

 أحكام عامة

املادة الأولى: 
يق�صد بالألف���اظ و�لعبار�ت �لآتية �أينما 
وردت يف ه���ذ� �لنظام �ملعاين �ملبينة �أمام 
كل منه���ا، م���ا مل يقت����ض �ل�صياق خالف 

ذلك:
1-النظام: نظام �لغذ�ء.

للغ���ذ�ء  �لعام���ة  �لهيئ���ة  2-الهيئ��ة: 
و�لدو�ء.

3-املجل�س: جمل�ض �إد�رة �لهيئة.
4-الرئي�س: �لرئي�ض �لتنفيذي للهيئة.

�لتنفيذية لهذ�  �لالئح���ة  5-الالئح��ة: 
�لنظام.

6-الغ��ذاء: كل ما هو معد لال�صتهالك 
�لآدم���ي، �صو�ء �أكان خاماً، �أم طازجاً، �أم 
م�صنعاً، �أم �صب���ه م�صنع. ويعد يف حكم 

�لغذ�ء �أي م���ادة تدخل يف ت�صنيع �لغذ�ء 
�أو حت�صريه �أو معاجلته.

7-امل��ادة امل�ض��افة: �أي م���ادة ت�صاف 
ق�ص���د�ً للغذ�ء ولي�ص���ت مكوناً له، وذلك 
�أو  �لغ���ذ�ء  �صف���ات  عل���ى  للمحافظ���ة 
حت�صينه���ا، وت�ص���اف لأغر�����ض تقني���ة �أو 
لأغر�����ض �لتغذية �صو�ء �أثن���اء �لت�صنيع، 
�أو �لتح�ص���ري، �أو �ملعاجل���ة، �أو �لتعبئة، �أو 
�لتغلي���ف، �أو �لنق���ل، �أو �لتخزين. وقد 
ت�صبح هذه �ملادة نف�صها �أو نو�جتها �لثانوية 
جزء�ً م���ن �لغذ�ء ب�صورة مبا�رشة، �أو غري 

مبا�رشة.
8-�ض��المة الغ��ذاء: ماأموني���ة �لغذ�ء 
وخلوه م �أي م�صدر خطر �أو م�رش خالل 
مر�ح���ل �ل�صل�صلة �لغذ�ئي���ة �إلى �أن ي�صل 

�إلى �مل�صتهلك.
9-املمار�ض��ات ال�ض��حية للغذاء: 
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�ل�رشوري���ة  و�لتد�ب���ري  �ل�صرت�ط���ات 
للتحكم باملخاطر ل�صمان �صالحية �لغذ�ء 
لال�صته���الك �لآدم���ي يف جمي���ع مر�حل 
�ل�صل�صلة �لغذ�ئية، مع �لأخذ يف �لعتبار 

�ل�صتخد�م �ملتوقع للغذ�ء.
10-جودة �لغذ�ء: درجة متيز �لغذ�ء �أو 
خ�صائ�صه �لالزمة لتلبية حاجة �مل�صتهلك 
وترغيب���ه فيه �أو جعل���ه مقب���وًل لديه، �أو 
�لقيا�صية  �لتي حتقق متطلبات �ملو��صفات 
�أو �لقو�عد �لفنية للج���ودة �لتي تعتمدها 

�لهيئة.
11-امل�ض��تهلك: من ي�صتهلك �لغذ�ء 

بنف�شه ول ي�شتخدمه لأي ن�شاط جتاري.
�ملر�ح����ل  الغذائي��ة:  12-ال�ضل�ض��لة 
�لت����ي مير به����ا �لغذ�ء م����ن �لإنت����اج �لأويل 
حتى و�صول����ه �إلى �مل�صتهل����ك، مبا يف ذلك 
��صتري�ده، وت�صديره، وت�صنيعه، وحت�صريه، 
ومعاجلت����ه، وتعبئت����ه، وتغليف����ه، وجتهيزه، 
وتخزين����ه، ونقل����ه، وحيازت����ه، وتوزيع����ه، 

وعر�صه للبيع، وبيعه، وتوزيعه باملجان.

13-تداول الغ��ذاء : �ملمار�صات �لتي 
مير بها �لغذ�ء خالل �ل�صل�صلة �لغذ�ئية.

14-املرخ�س له: ال�شخ�ص ذو ال�شفة 
�لطبيعي���ة �أو �ملعنوي���ة �ل���ذي يرخ�ض له 
مبمار�شة ن�ش���اط غذائي يف اأي مرحلة من 

�ل�صل�صلة �لغذ�ئية.
15- املن�ض��اأة الغذائي��ة: �أي كي���ان 
نظامي يقوم بعم���ل يتعلق بتد�ول �لغذ�ء 
خالل مر�حل �ل�صل�صلة �لغذ�ئية، وي�صتثنى 

من ذلك �ملطابخ �ملنزلية لالأ�رشة.
16-مرفق الغذاء: مقر �أو بناء د�ئم �أو 
موؤقت �أو ثابت �أو متحرك، �أو و�صيلة نقل 

ت�شتخدمها املن�شاأة الغذائية.
17-البطاق��ة الغذائي��ة: �أي بيان �أو 
رمز �أو عالم���ة جتارية �أو �أي �صيء م�صور 
�أو و�صفي �صو�ء كان مكتوباً �أو مطبوعاً �أو 
مر�صوماً �أو معلماً �أو مل�صقاً �أو حمفور�ً �أو 
م�صغوطاً على حاوي���ة �أو غطاء �أو غالف 
لأي غذ�ء، �أو عبوت���ه، �أو مر�فقاً لأي من 

ذلك.
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18- البيانات الإي�ضاحية: �أي معلومة 
مكتوبة �أو مطبوع����ة �أو مر�صومة �أو م�صورة 
ع����ل �لبطاقة �لغذ�ئية �مل�صاحب����ة للغذ�ء، �أو 
معرو�شة بالقرب من الغذاء، وي�شمل ذلك 

�لرتويج لبيعه، �أو �لت�رشف فيه.
19- اللوائح الفني��ة: وثائق �إلز�مية 
ت�صف خ�صائ�ض �لغ���ذ�ء �أو طرق �إنتاجه 
وت�صنيعه، و�لتعليمات �ملنظمة لذلك، مبا 
فيها �مل�صطلح���ات �أو �لرموز �أو �لتعبئة �أو 
�لبطاقة �خلا�صة  �أو  �لإي�صاحي���ة،  �لبيانات 

باملنتج، �أو طريقة �إنتاجه.
القيا�ض��ية  املوا�ض��فات   –  20
للغذاء: وثيقة غري �إلز�مية تقرها �لهيئة، 
وتن�ض على قو�عد �أو مبادئ توجيهية، �أو 
خ�صائ�ض �لغ���ذ�ء ومنتجاته، �أو عمليات 
�أو �أ�صالي���ب �لإنت���اج �ملرتبط���ة به���ا، وقد 
ت�شمل امل�شطلح���ات اأو الرموز اأو التعبئة 
�أو متطلبات �لبطاق���ة �لغذ�ئية، و�لبيانات 
�أو طريقة  �لإي�صاحي���ة �ملتعلق���ة باملنت���ج، 

�إنتاجه.

21- املوا�ضفات القيا�ضية الدولية 
للغذ�ء  �لقيا�صي���ة  �ملو��صفات  للغ��ذاء: 
�لتي ت�صدره���ا منظمات وهيئات معرتف 

بها دولياً.
البيئي��ة  ال�ض��راطات   -22
وال�ض��حية: �لتعليم���ات �أو �ل�صو�ب���ط 
�أو �لإ�صاد�ت �لبيئي���ة و�ل�صحية �لإلز�مية 
�لتي يجب �لأخ���ذ بها يف تد�ول �لغذ�ء، 
وفقاً لل����روط والإجراءات التي حتددها 

�للو�ئح �لفنية.
23- الإع��الن: �أي بي���ان �ص���و�ء كان 
مكتوباً، �أو مقروء�ً، �أو م�صموعاً، �أو مرئياً، 
�أو غري ذلك، يق�صد منه �لرتويج �ملبا�رش �أو 
غري �ملبا�رش لبيع �أو ت�رشيف �أي غذ�ء، �أو 

مادة مقدمة بو�صفها غذ�ء.
م���ادة  �أو  وع���اء  �أي  العب��وة:   -24
يو�ص���ع فيها �لغ���ذ�ء، �أو يعب���اأ �أو يغلف 
به���ا ك�صندوق، �أو زجاج���ة، �أو علبة، �أو 
�صفيحة، �أو برمي���ل، �أو كي�ض، �أو حقيبة، 

�أو غالف.
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25- الإنت��اج الأويل: �إنت���اج وتربي���ة 
حيو�ن���ات �ملزرعة قب���ل �لذب���ح وزر�عة 
�ملنتج���ات �لأولي���ة، مبا يف ذل���ك �حللب 
واحل�شاد، وي�شمل ذلك �شيد احليوانات، 
و�شي���د الأ�شماك والق�ري���ات واإنتاجها، 

وح�صاد �ملنتجات �لربية وجمعها.
26- امللوث��ات: �أي مادة ت�صل للغذ�ء 
عر�صاً �أثن���اء مر�حل �ل�صل�صل���ة �لغذ�ئية، 

وتوؤثر �صلباً على �صالمته و�صالحيته.
27- املخاط��ر: درجة �حتمال حدوث 
تاأثري �صلب���ي على �صحة �لإن�ص���ان و�صدة 
ذلك �لأثر نتيجة تعر�صه مل�صادر �خلطر يف 

�لغذ�ء.
28- م�ض��در اخلطر: عامل بيولوجي 
�أو كيميائ���ي �أو فيزيائي يوجد يف �لغذ�ء، 
�أو حال���ة قد جتعل �لغذ�ء �ص���ار�ً، �أو يوؤثر 

�صلباً على �صحة �لإن�صان.
29-حتلي��ل املخاط��ر: نه���ج علم���ي 
يهدف �إل���ى تقومي مدى خط���ورة �لغذ�ء 
وطريق���ة �لتحكم يف �ملخاط���ر من خالل 

ثالث���ة عنا�رش مرت�بطة م���ع بع�صها: تقومي 
�ملخاط���ر، و�إد�رة �ملخاط���ر، و�لإبالغ عن 

�ملخاطر.
�لإج���ر�ء�ت  الغ��ذاء:  30-تتب��ع 
و�لتد�بري �لتي متكن من �قتفاء �أثر �لغذ�ء، 
�أو �أي م���ن م�ص���ادره، �أو �أي مادة تدخل 
عليه يف �أي مرحل���ة من مر�حل �ل�صل�صلة 

�لغذ�ئية.
31-�ض��حب الغذاء: �لإج���ر�ء�ت �أو 
�لتد�بري �لتي تتخذ ل�صتعادة حيازة �لغذ�ء 
غري �ملاأم���ون للم�صتهلك �أو �ملخالف لهذ� 

�لنظام، ومنع توزيعه، �أو عر�صه.
�لغ���ذ�ء  فح����ض  التفتي���س:   -32
و�لرقابة علي���ه يف تد�وله خ���الل مر�حل 
�ل�صل�صل���ة �لغذ�ئية للتحقق من تو�فقه مع 

�ملتطلبات �لنظامية.
تاأهياًل  املوؤهل  ال�شخ�ص  33-املفت�س: 
منا�صب���اً وفقاً لطبيع���ة �ملهم���ة �ملكلف بها 

�صمن �أعمال �لرقابة على �لغذ�ء.
34- �لتد�بري �ل�صحية ل�صالمة �لغذ�ء: �أي 
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�إجر�ء�ت تطبق حلماية حياة �لإن�صان و�صحته 
م����ن �ملخاطر �لناجتة من �مل�صاف����ات �لغذ�ئية 
�مل�صببة  و�جلر�ثي����م  و�ل�صم����وم  و�مللوث����ات 
لالأمر��ض يف �لغ����ذ�ء، �أو لوقاي����ة �لإن�صان 
م����ن �لأمر��ض �ل�صحي����ة �ملنقول����ة بو�صاطة 
�لنباتات، �أو �ملنتجات �لنباتية، �أو �حليو�نية. 
وت�شمل التداب����ر اأي تنظيمات اأو متطلبات 
�أو �صيا�ص����ات �أو ق����ر�ر�ت �أو �إجر�ء�ت ذ�ت 

عالقة مبا�رشة ب�صالمة �لغذ�ء.
املادة الثانية:

يهدف هذ� �لنظام �إلى �لآتي:
1-�صمان �صالمة �لغذ�ء، و�لعمل على 

حت�صني جودته.
�لعام���ة للم�صتهك  2-حماي���ة �ل�صحة 
من خالل تقليل �ملخاطر �ملرتبطة بالغذ�ء، 

ون�ر التوعية الغذائية ال�شليمة.
3-حماي���ة �مل�صتهلك من �لغذ�ء �ل�صار 
اأو املغ�شو����ص اأو امل�شل���ل اأو غر ال�شالح 

لال�صتهالك.
4-عدم �إعاقة حركة جتارة �لغذ�ء.

املادة الثالثة:
ت�رشي �أح���كام هذ� �لنظام على جميع 

مر�حل �ل�صل�صلة �لغذ�ئية.

الفصل الثاني

لوائح ومواصفات الغذاء
 

املادة الرابعة:
�لفني���ة  �للو�ئ���ح  �لهيئ���ة  ت�ص���در 
و�ملو��صف���ات �لقيا�صية للغذ�ء، ومر�فقه، 

و�لعاملني فيها.
املادة اخلام�ضة:

تر�عي �لهيئة – عند �إ�صد�ر �للو�ئح �لفنية 
و�ملو��صفات �لقيا�صي����ة للغذ�ء وحتديثها – 

�ملو��صفات �لقيا�صية �لدولية للغذ�ء.
املادة ال�ضاد�ضة:

تتبنى �لهيئة – يف �صبيل �عتماد �للو�ئح 
�لفني���ة و�ملو��صف���ات �لقيا�صي���ة للغ���ذ�ء 

وحتديثها – مبد�أ حتليل �ملخاطر.
املادة ال�ضابعة:

ل يجوز ف�صح �لغذ�ء �مل�صتورد �إل بعد 
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لل����روط واملتطلبات  الهيئة وفقاً  موافقة 
و�لإج���ر�ء�ت �لت���ي حتدده���ا �لالئح���ة، 
وت�صدر �لهيئة �للو�ئح �ملنظمة لإجر�ء�ت 
�لإذن بف�صخ �لغذ�ء �مل�صتورد �إلى �ململكة.

الفصل الثالث

التسجيل

املادة الثامنة:
الت�شجي���ل  الغذائي���ة  املن�ش���اآت  عل���ى 
لدى �لهيئ���ة، مبا يف ذلك مر�ف���ق �لإنتاج 
الأولية، وحت���دد الالئحة �روط الت�شجيل 

و�إجر�ء�ته.
املادة التا�ضعة:

الغذائية ت�شجيل منتجاتها  املن�شاأة  على 
�لغذ�ئي���ة ل���دى �لهيئ���ة، وحت���دد �لالئحة 
����روط الت�شجي���ل، واإجراءات���ه، واملواد 

�لتي ت�صتنثى من �لت�صجيل.
املادة العا�ضرة:

على �ملخترب�ت �لتي تتعامل مع �لغذ�ء 
�لت�صجي���ل ل���دى �لهيئة، وحت���دد �لالئحة 

�روط الت�شجيل، واإجراءاته.

الفصل الرابع

الرتاخيص

املادة احلادية ع�ضرة:
ل يجوز �لإعالن عن �لغذ�ء �إل مبو�فقة 
من الهيئة وف���ق ال�روط واملتطلبات التي 

حتددها �لالئحة.
املادة الثانية ع�ضرة:

ل يجوز لأي خمترب �لتعامل مع �لغذ�ء 
قبل �حل�صول على ترخي�ض من �لهيئة وفق 
ال�روط واملتطلبات التي حتددها الالئحة.

املادة الثالثة ع�ضرة:
ل يج���وز لأي من�ش���اأة غذائي���ة تداول 
�لغذ�ء قبل �حل�ص���ول على ترخي�ض فني 
من الهيئ���ة، وفقاً للمتطلب���ات وال�روط 

و�لإجر�ء�ت �لتي حتددها �لالئحة.
املادة الرابعة ع�ضرة:

ل يجوز ت�شدير الغ���ذاء اإل من من�شاأة 
ترخ�ض لها �لهيئة بذلك.
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املادة اخلام�ضة ع�ضرة:
ل يج���وز لأي ف���رد �لعم���ل يف تد�ول 
�لغ���ذ�ء �إل بع���د �حل�صول عل���ى رخ�صة 
املتعلق���ة  الأن�شط���ة  يف  العم���ل  ممار�ش���ة 
بالغذاء، وحتدد الالئحة متطلبات و�روط 

�حل�صول على تلك �لرخ�صة.

الفصل الخامس

تداول الغذاء

املادة ال�ضاد�ضة ع�ضرة:
ل يجوز تد�ول �لغذ�ء يف �حلالت �لآتية:
1-اإذا كان خمالف���اً لأح���كام ال�ريعة 

�لإ�صالمية.
2-�إذ� كان �صار�ً بال�صحة �أو غري �صالح 

لال�صتهالك.
3-�إذ� كان خمالف���اً للو�ئ���ح �لفني���ة �أو 

�ملو��صفات �لقيا�صية للغذ�ء.
4- اإذا كان مغ�شو�شاً، اأو يحتوي على 
طرق اأو و�شائل خمادعة اأو ممار�شة ت�شلل 

�مل�صتهلك.

5-�إذ� مل يك���ن معب���اأ بالطريق���ة �لت���ي 
حتدده���ا �للو�ئ���ح �لفني���ة، ع���د� م���ا يتم 

��صتثناوؤه يف �لالئحة.
6-�إذ� مل ترفق به �لبطاقة �لغذ�ئية و�لبيانات 
�لإي�صاحية، عد� ما يتم ��صتثناوؤه يف �لالئحة.

7-�إذ� مل يكن م�صجاًل لدى �لهيئة.
املادة ال�ضابعة ع�ضرة:

تك���ون املن�ش���اأة الغذائي���ة م�شوؤولة عن 
�صمان تطبيق �أحكام هذ� �لنظام ولو�ئحه 
�شم���ن الن�ش���اط الغذائ���ي الواق���ع حتت 

م�صوؤولياتها.

الفصل السادس

مسؤوليات املنشآت الغذائية 

املادة الثامنة ع�ضرة:
يج���ب على املن�ش���اأة الغذائية اأن تكون 
ق���ادرة على �لتعرف عل���ى م�صدر �لغذ�ء 
املن�شاآت  اإ�رافها، وحتدي���د  الذي حت���ت 
�لغذ�ئي���ة �لتي متده���ا به، وتزوي���د �لهيئة 
باملعلومات �ملطلوبة �إذ� تطلب �لأمر ذلك.
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املادة التا�ضعة ع�ضرة:
م �لغذ�ء قب���ل ت�صويقه  للهيئ���ة �أن تق���وِّ
ويف �أثنائه وبعد �لت�صويق �إذ� تطلب �لأمر 
ذل���ك، ولها – يف �صوء  نتيجة �لتقومي – 

�تخاذ �لإجر�ء�ت �لتي حتددها �لالئحة.
املادة الع�ضرون:

اإذا علمت اأو �شّكت املن�شاأة الغذائية اأن 
�لغذ�ء غري مطابق لال�صرت�طات و�ملتطلبات 
�لت���ي تفر�صها �لهيئة؛ وج���ب عليها �إبالغ 
�لهيئة بذلك، و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة 

ل�صحب �لغذ�ء وفقاً ملا حتدده �لالئحة.

الفصل السابع

الرقابة على الغذاء 

املادة احلادية والع�ضرون:
تن�شئ الهيئة وتدير نظ���ام اإنذار �ريع 
للتبليغ ع���ن �أي خطر مبا�رش �أو غري مبا�رش 
عل���ى �صح���ة �لإن�ص���ان يك���ون م�صدره 
�لغذ�ء، وتوعية �مل�صتهلك بالو�صائل �لتي 
تر�ها منا�صب���ة، وذلك وفق���اً لالإجر�ء�ت 

�لتي حتددها �لالئحة.
املادة الثانية والع�ضرون:

الهيئة ه���ي اجلهة املخولة نظاماً بتفتي�ص 
املن�ش���اآت واملراف���ق الغذائي���ة فيما يخ�ص 
تطبيق �أحكام ه���ذ� �لنظام ولو�ئحه، ولها 

�ل�صتعانة باجلهات �لأمنية عند �حلاجة.
املادة الثالثة والع�ضرون:

يتولى مفت�ش���ون – ي�ص���در بت�صميتهم 
قر�ر من �لرئي�ض – اأعمال الرقابة والتفتي�ص 
و�صبط �ملخالفات، وتكون لهم �صالحيات 

و�صلطات ماأموري �ل�صبط �جلنائي.
املادة الرابعة والع�ضرون:

اإب���رازه بطاق���ة هويته  للمفت����ص عن���د 
واملراف���ق  املن�ش���اآت  دخ���ول  الوظيفي���ة 
الغذائي���ة لغر�ص التفتي����ص، وله الطالع 
على �مل�صتن���د�ت و�ل�صجالت و�لحتفاظ 
بن�صخ���ة منها �إذ� ل���زم �لأم���ر، كما ميكنه 
�صح���ب عينات م���ن �لأغذي���ة لتحليلها. 
وعلى املن�شاأة اأو املرفق الغذائي متكينه من 

ذلك، وعدم �إعاقته.
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املادة اخلام�ضة والع�ضرون:
اإذا ظهر للمفت�ص وجود غذاء خمالف 
لأحكام هذ� �لنظام �أو لو�ئحه؛ فله حجزه 
و�تخ���اذ �لتد�بري �لالزمة وفقاً لالإجر�ء�ت 
�لت���ي حتددها �لالئح���ة، عل���ى �أن يكون 
�حلجز وجوبياً �إذ� كان �لغذ�ء غري ماأمون.

املادة ال�ضاد�ضة والع�ضرون:
يلتزم املفت�ص بالآتي:

1-ع���دم الك�ش���ف ع���ن اأي معلوم���ة 
ح�ص���ل عليها ب�صبب عمل���ه، ما مل تطلب 

منه ذلك �لهيئة �أو �ملحكمة �ملخت�صة.
و�لإج���ر�ء�ت  بالأح���كام  2-�لتقي���د 
�ملن�صو�ض عليها يف هذ� � لنظام ولو�ئحه.

3-حترير حم�رش �صبط �إذ� كانت هناك 
خمالفة لأح���كام هذ� �لنظ���ام ولو�ئحه، 

ت�صلم ن�صخة منه للمخالف.
الفصل الثامن 

سحب وتحليل العينات 

املادة ال�ضابعة والع�ضرون:
للهيئ���ة حق �صحب عين���ات من �لغذ�ء 

دون مقاب���ل؛ للتحقق من م���دى مطابقتها 
لأح���كام هذ� �لنظام ولو�ئح���ه، وحتليلها 
�أو يف  �لأم���ر يف خمترب�ته���ا،  ل���زم  �إذ� 

�ملخترب�ت �مل�صجلة لديها.
املادة الثامنة والع�ضرون:

اإذا اأظهرت نتائج حتلي���ل العينة وجود 
خمالف���ة لأحكام هذ� �لنظ���ام ولو�ئحه؛ 
فت�ص���در �لهيئة تقري���ر�ً بذل���ك، وللهيئة 
�تخ���اذ �لإج���ر�ء�ت �لالزم���ة يف �ص���وء 
نتائ���ج التقرير، مبا يف ذل���ك اإبالغ املن�شاأة 

�لغذ�ئية.

الفصل التاسع 

اإلجراءات الوقائية والتدابري االحرتازية

املادة التا�ضعة والع�ضرون:
�لوقائ����ي  �ملنه����ج  �عتم����اد  للهيئ����ة 
�ملنا�صب ل�صمان �صالمة �لغذ�ء خالل 
مر�حل �ل�صل�صل����ة �لغذ�ئية، ولها يف 
�صبيل ذلك فر�ض �لنظم �لفنية �لكفيلة 

بتحقيقه.
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املادة الثالثون:
�إذ� تو�ف���ر للهيئة ما يدعوه���ا لالعتقاد 
ب���اأن �لغذ�ء قد ي�صبب �أ�رش�ر�ً على �صحة 
�مل�صتهلك �أو �ل�صح���ة �لعامة، ومل يتو�فر 
دلي���ل علمي قاط���ع يوؤكد ذل���ك؛ فيجوز 
لها �أن تتخذ �لتد�ب���ري �لحرت�زية �لالزمة 
للتحك���م يف �ملخاطر، م���ع مر�عاة حجم 
�ل����رشر �ملحتمل، وتفادي فر�ض قيود غري 
�رشورية، ومر�جعة تل���ك �لتد�بري خالل 
مدة معقولة يف �صوء نتائج تقومي �ملخاطر.

املادة احلادية والثالثون:
للهيئة �إذ� كان هناك خطر حمتمل يهدد �صحة 
امل�شتهلك اأو ال�شحة العامة يف من�شاأة غذائية، 
�أو مر�فقه����ا، �أو �أيِّ حمتوياته����ا، �أو منتجاتها؛ 
اأن ت�شدر اأمراً باإغالق ه����ذه املن�شاأة اأو اأي من 
مر�فقها وفقاً لالإجر�ء�ت �لتي حتددها �لالئحة.

املادة الثانية والثالثون:
اإذا ظهر للهيئة اأن الغذاء ي�شكل خطراً على 
�صحة �مل�صتهلك �أو �ل�صحة �لعامة، ول ميكن 
تفادي���ه بالتد�بري و�لإج���ر�ء�ت �ملتاحة؛ فلها 

�لأمر ب�صحب �لغ���ذ�ء، �أو �تخاذ �لإجر�ء�ت 
�ملنا�صبة وفقاً ملا تقت�صيه طبيعة �حلالة.

الفصل العاشر

سحب املنتج الغذائي

املادة الثالثة والثالثون:
�إذ� تو�ف���ر للهيئ���ة دليل عل���ى �أن هناك 
منتجاً غذ�ئياً قد ي�صبب �رشر�ً على �صحة 
�مل�صتهل���ك، �أو �ل�صحة �لعامة؛ فلها �لأمر 
ب�صحب �ملنتج، �أو ��صرتجاعه ومنع تد�وله 

وفقاً لالإجر�ء�ت �لتي حتددها �لالئحة.
املادة الرابعة والثالثون:

للهيئة �أن تاأمر �إد�ري���اً باإتالف �أي منتج 
غذ�ئ���ي خمال���ف لأح���كام ه���ذ� �لنظام 
ولو�ئح���ه متى كان تد�ول���ه ي�صبب �رشر�ً 
على �صح���ة �مل�صتهلك �أو �ل�صحة �لعامة، 

وحتدد �لالئحة �إجر�ء�ت �لإتالف.
املادة اخلام�ضة والثالثون:

ل يج����وز ت����د�ول �أي منت����ج غذ�ئ����ي 
قررت �لهيئ����ة �صحب����ه �أو ��صرتجاعه من 
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�ل�صوق، �أو حظر تد�وله.

الفصل الحادي عشر

العقوبات 

املادة ال�ضاد�ضة والثالثون:
�أوًل: �أ-مع ع���دم �لإخالل باأي عقوبة 
ين�ض عليها �أي نظام �آخر؛ يعاقب مرتكب 
�أي خمالفة لأحكام هذ� �لنظام �أو لو�ئحه 

بو�حدة �أو �أكرث من �لعقوبات �لآتية:
1-غر�مة ل تزيد على مليون ريال.

2-من���ع املخالف م���ن ممار�شة اأي عمل 
غذ�ئي، وذلك ملدة ل تتجاوز مائة وثمانني 

يوماً.
3-تعليق �لرتخي�ض ملدة ل تتجاوز عاماً.

4-�إلغاء �لرتخي�ض.
ب- جت���وز م�شاعف���ة العقوبة يف حال 

تكرار ارتكاب املخالفة.
تتمث���ل يف  �ملخالف���ة  كن���ت  – �إذ�  ج 
�لت�صبب عمد�ً بت���د�ول مادة غذ�ئية �صارة 
بال�شحة اأو مغ�شو�ش���ة اأو ممنوعة؛ فتكون 

العقوبة بال�شجن م���دة ل تزيد على ع�ر 
�شن���وات، اأو بغرامة ل تزي���د على ع�ر 
ماليني ريال، �أو بهما مع���اً، بالإ�صافة �إلى 
تطبيق �أي من �لعقوبات �ملن�صو�ض عليها 
يف �لفق���ر�ت )2( و)3( و)4( م���ن �لبند 

)�أوًل/�أ( من هذه �ملادة.
ثاني����اً: تتول����ى �لهيئ����ة توقي����ع �لعقوبات 
�ملن�صو�ض عليه����ا يف �لفقر�ت )1( و )2( 
و)3( و)4( م����ن �لبن����د )�أوًل/�أ( من هذه 
�مل����ادة، وفقاً لت�صني����ف للمخالفات وحتديد 
للعقوب����ات يعتم����ده �ملجل�����ض، ول تكون 
�لعقوبات نافذة �إل بعد �عتمادها من �لرئي�ض 
�أو م����ن يفو�صه، وحتدد �لالئحة لهذ� �لنظام 
�ل�صو�بط و�لإجر�ء�ت �ملتعلقة بذلك، ول 
يخل ذل����ك بقيام �لهيئة باتخ����اذ ما تر�ه من 

تد�بري �حرت�زية �إذ� ر�أت �رشورة لذلك.
ثالث���اً: �إذ� كان���ت �ملخالف���ة ت�صتوجب 
عقوبة �ل�صجن، فتحال �إلى هيئة �لتحقيق 
و�لدعاء �لع���ام؛ للتحقيق فيها، و�إحالتها 

�إلى �ملحكمة �ملخت�صة �إذ� ر�أت ذلك.
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رابعاً: ن�ر احلك���م اأو القرار املكت�شب 
للقطعي���ة عل���ى نفقة �ملخال���ف يف ثالث 
�صحف حملي���ة، ير�عى يف حتديدها مقر 

املن�شاأة الغذائية، ومكان وقوع املخالفة.
خام�ص���اً: يجوز مل���ن �أ�ص���درت �لهيئة 
يف حق���ه ق���ر�ر�ً بالعقوب���ة؛ �لتظل���م منه 
�أمام �للجن���ة �ملن�صو�ض عليه���ا يف �لبند 
)�صاد�صاً( من ه���ذه �ملادة خالل )ثالثني( 

يوماً من تاريخ تبليغه بالقر�ر.
�شاد�ش���اً: يكّون املجل�ص جلنة – �أو �أكرث 
– ل يقل عدد �أع�صائها عن ثالثة، يكون 
من بينه���م م�شت�ش���ار نظام���ي، وتخت�ص 

�للجنة بالنظر فيما ياأتي:
1-�ملخالفات وتوقيع �أي من �لعقوبات 
�ملن�صو�ض عليها يف �لفقرة )ج( من �لبند 
)�أوًل( من هذه �ملادة عد� عقوبة �ل�صجن، 
و�إ�صد�ر �لق���ر�ر �ملنا�صب لذلك، ويجوز 
�لتظلم منه �أم���ام  �ملحكمة �لإد�رية خالل 

)�صتني( يوماً. من تاريخ �إبالغه به.
2-تظل���م ذي ال�شاأن من ق���رار العقوبة 

�لذي ت�صدره �لهيئة يف حقه، على �أن تبت 
�للجن���ة يف �لتظلم خالل م���دة ل تتجاوز 
)�صتني( يوم���اً. ويف حالة �نتهاء هذه �ملدة 
دون �لب���ت يف �لتظل���م، �أو ع���دم قب���ول 
�ملخال���ف لقر�ر �للجنة؛ يج���وز له �لتظلم 

من قر�ر �لعقوبة �أمام �ملحكمة �لإد�رية.
ويف حال �إلغ����اء �ملحكمة �لإد�رية لقر�ر 
�لعقوبة �ل�صادر من �للجنة �أو �لهيئة؛ تتولى 
�ملحكمة �لنظر يف �ملخالفة و�إيقاع �لعقوبة 

�ملنا�صبة �ملن�صو�ض عليها يف هذه �ملادة.
املادة ال�ضابعة والثالثون:

للمت����رشر من �أي خمالفة لأحكام هذ� 
�لنظام، �حل���ق يف �ملطالبة بالتعوي�ض عن 
�لأ�رش�ر �لت���ي ت�صببت بها تلك �ملخالف، 

وذلك �أمام �ملحكمة �ملخت�صة.

الفصل الثاني عشر

أحكام ختامية

املادة الثامنة والثالثون:
�تفاقيات �عرت�ف متبادلة  �إجر�ء  للهيئة 
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�أو مذكر�ت تفاهم �أو طرق و�آليات �أخرى 
للتعاون �لثنائي �أو متع���دد �لأطر�ف فيما 
يخ�ض جمال �لغذ�ء، وهي �جلهة �ملخولة 

نظاماً بتنفيذ هذه �لتفاقيات.
املادة التا�ضعة والثالثون:

يحدد �ملجل�ض �ملقابل �ملايل نظري �خلدمات 
�لتي تقدمها �لهيئة، و�لرت�خي�ض و�صهاد�ت 

�لت�صجيل و�ملو�فقات �لتي ت�صدرها.
املادة الأربعون:

يجوز منح مفت�شي الهيئة مكافاآت مالية 
بقر�ر م���ن �ملجل�ض نظري م���ا يقدمونه من 
�أعمال توؤدي �إلى تفادي وقوع �رشر على 

�مل�صتهلك، �أو على �ل�صحة �لعامة.
املادة احلادية والأربعون:

يج���وز منح مكاف���اأة ت�شجيعية بن�شبة ل 
تزي���د عل���ى )25%( من مق���د�ر �لغر�مة 
�مل�صتحقة بقر�ر م���ن �ملجل�ض؛ ملن ي�صاعد 
– من غر مفت�شي الهيئة اأو اجلهات التي 
ت�صتع���ني بها – يف الك�ش���ف عن خمالفة 

لأحكام هذ� �لنظام ولو�ئحه.

املادة الثانية والأربعون:
تعر����ص الهيئة م�شاري���ع اللوائح الفنية 
عل���ى   للغ���ذ�ء  �لقيا�صي���ة  و�ملو��صف���ات 
ت���راه منا�شباً  اجلمه���ور بالأ�شلوب الذي 
قبل �عتماده���ا �أو �إ�صد�رها؛ وذلك لتلقي 

امللحوظات واملقرتحات.
املادة الثالثة والأربعون:

للهيئ���ة �ل�صتعان���ة باأي جه���ة حكومية 
�أخ���رى �أو بالقط���اع �خلا����ض؛ للقيام باأي 
مهمة م�صن���دة �إليها مبوجب ه���ذ�  �لنظام 

ولئحته.
املادة الرابعة والأربعون:

ي�ص���در �ملجل�ض �لالئحة خ���الل )مائة 
وثمان���ن( يوماً من تاريخ ن�ر هذا النظام 
يف �جلري���دة �لر�صمية، ويعم���ل بها �بتد�ًء 

من تاريخ �لعمل به.
املادة اخلام�ضة والأربعون:

يعمل بهذ� �لنظ���ام بعد )مائة وثمانني( 
يوماً من تاريخ ن�ره يف اجلريدة الر�شمية، 

ويلغي كل ما يتعار�ض معه من �أحكام.


