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وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
قــرار وزاري
رقـم 2019/118
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة �سالمة الغذاء
ا�ستـنادا �إلـى قـانـون �سـالمــة الـغـذاء الـ�صــادر باملـر�ســوم ال�سـلـطــانــي رقم , 2008/84
و�إلـى الئـحة �سـالمة الـغذاء الـ�صادرة بالـقـرار الـوزاري رقـم , 2010/2
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة �سالمة الغذاء امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يجب على املرخ�ص لهم مبمار�سة �أي ن�شاط يتعلق بتداول الغذاء قبل تاريخ العمل بهذا
القرار  ،توفـيق �أو�ضاعهم طبقا لأحكام التعديالت املرفقة خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
العمل به .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا الق ــرار فـي اجلـريدة الر�سـمـيـة  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  23 :من �شعبـــــــــــــــان 1440هـ
املـوافــــق  29 :من ابريــــــــــــــــل 2019م

�أحمد بن عبداللـه بن حممد ال�شحــــي
وزيـ ــر البلدي ـ ــات الإقليميـ ــة ومـ ــوارد املي ـ ــاه
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تعديالت على بع�ض �أحكام الئحة �سالمة الغذاء
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )37من الئحـة �سالمـة الغـذاء امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" املــادة ( ) 37
مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة فـي قانون �سالمة الغذاء  ،تفر�ض غرامة �إدارية
على كل من يرتكب �إحدى املخالفات املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه
الالئحة  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة ذاتها خالل (� )2سنتني من تاريخ
املخالفة الأولى " .
املــادة ( ) 2
ي�ضاف ف�صل جديد �إلى الئحة �سالمة الغذاء على النحو الآتي :
" الف�صــل الرابــع مكــررا
نظام الرقابة الإلكرتوين على املن�ش�آت الغذائية
املــادة (  ) 23مكـ ـ ــررا
ت�سري �أحكام نظام الرقابة الإلكرتوين على املن�ش�آت الغذائية املعتمدة من وزارة البلديات
الإقليمية وموارد املياه  ،وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،ويجوز لوزارة
البلديات الإقليمية وموارد املياه تطبيق هذا النظام على �أي من�ش�أة غذائية �أخرى متى
اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
املــادة (  ) 23مكـ ـ ــررا ( ) 1
يلتزم م�س�ؤول املن�ش�أة الغذائية برتكيب �آالت ت�صوير (كامريات) داخل املن�ش�أة الغذائية
قبل مزاولة العمل ب�أي ن�شاط من �أن�شطة تداول الغذاء  ،وذلك وفقا لل�ضوابط املعتمدة
من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه .
املــادة (  ) 23مكـ ـ ــررا ( ) 2
يجب على املرخ�ص له متكني املوظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية من الدخول
�إلى املن�ش�أة الغذائية  ،واالطالع على كل ما يتعلق بنظام الرقابة الإلكرتوين  ،وتزويده
بكل ما يلزم لأداء عمله .
املــادة (  ) 23مكـ ـ ــررا ( ) 3
يحظر �إيقاف نظام الرقابة الإلكرتوين � ،أو القيام ب�أي فعل من �ش�أنه الت�أثري عليه " .
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امللحــق رقــم ( ) 1
املن�شــ�آت الغذائيــة
م

املن�شـــ�أة الغذائيــة

1

املطاعم واملقاهي ( الفئة الأولى )

2

مطاعم الوجبات ال�سريعة

3

املخابز الآلية /ون�صف الآلية

4

املطابخ العامة

5

م�صانع ت�صنيع املواد الغذائية واملطاحن
و�أماكن �إعادة تعبئة املواد الغذائية والبهارات الكبرية

6

م�سالخ املوا�شي

7

م�سالخ الدواجن

8

الربادات ومراكز الت�سوق

9

خمازن املواد الغذائية املربدة واملجمدة واملعلبة واجلافة
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امللحــق رقــم ( ) 2
املخالفــات والغرامــات الإداريــة
م

املخالفــة

الغرامة الإدارية
بالريال العماين

1

ت�صنيع مادة غذائية دون احل�صول
على موافقة اجلهات املخت�صة
فـيما يتعلق باملوا�صفات القيا�سية
لكل مادة غذائية

غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ،
وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف

2
3
4
5
6
7

8

غرامة ال تقل عن ( )200مائتني ،
تداول مواد غذائية مغ�شو�شة
وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف
غرامة ال تقل عن ( )200مائتني ،
تداول مادة غذائية �ضارة بال�صحة
وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف
وغري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي
غرامة ال تقل عن ( )300ثالثمائة ،
عدم مطابقة املياه امل�ستخدمة
فـي تداول الغذاء للموا�صفات القيا�سية وال تزيد على ( )3000ثالثة �آالف
غرامة ال تقل عن ( )100مائة ،
�إيقاف نظام الرقابة الإلكرتوين
�أو القيام ب�أي فعل من �ش�أنه الت�أثري عليه وال تزيد على (  ) 3000ثالثة �آالف
عدم اتخاذ الإجراءات اخلا�صة
غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ،
بتتبع وا�سرتداد الأغذية غري ال�صاحلة
وال تزيد على (� )2000ألفـني
لال�ستهالك الآدمي
غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ،
عدم تطبيق �إحدى الأنظمة
وال تزيد على (� )2000ألفـني
املعرتف بها دوليا لإدارة �سالمة الغذاء
ت�ضليل امل�ستهلكني من خالل بطاقة
البيانات الإي�ضاحية للغذاء ،
�أو الدعاية له � ،أو الإعالن عنه ،
غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ،
�أو �شكل عبوته � ،أو مظهرها ،
وال تزيد على (� )2000ألفـني
�أو طريقة ترتيبه وعر�ضه � ،أو املعلومات
التي تن�شر عنه ب�أي و�سيلة كانت
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تابع  :امللحــق رقــم (  : ) 2املخالفــات والغرامــات الإداريــة
م

9

املخالفــة

الغرامة الإدارية
بالريال العماين

عدم التعريف مبحتوى الغذاء ب�شكل
وا�ضح فـي بطاقة البيانات الإي�ضاحية غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ،
وال تزيد على (� )2000ألفـني
�إذا احتوى على كحول �أو مكونات �أ�صلها
من حيوان اخلنزير

عدم تخ�صي�ص �أماكن و�أدوات م�ستقلة
غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ،
 10فـي حالة بيع �أو طبخ �أو تخزين الأطعمة
وال تزيد على (� )2000ألفـني
غري احلالل
عدم مطابقة بطاقة البيانات الإي�ضاحية
 11للمادة الغذائية للموا�صفات القيا�سية
واال�شرتاطات ال�صحية

غرامة ال تقل عن ( )200مائتني ،
وال تزيد على (� )1000ألف

عدم االلتزام بتدريب العاملني
فـي املن�ش�أة الغذائية فـي املجاالت املتعلقة
12
ب�سالمة الغذاء و الربامج التي حتددها
اجلهات الرقابية

غرامة ال تقل عن ( )100مائة ،
وال تزيد على (� )1000ألف

بيع وتداول منتجات غذائية �أعدت
فـي �أماكن غري مرخ�صة ،
13
�أو مطبوخة وخمزنة من اليوم ال�سابق ،
�أو جمهولة امل�صدر

غرامة ال تقل عن ( )100مائة ،
وال تزيد على ( )500خم�سمائة

