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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــــرار وزاري
رقـــم 2022/185
ب�إ�صـــدار الئحــة تدعيـــم الأغذيــة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008 /84ب�إ�صدار قانون �سالمة الغذاء،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/92بتعديل م�سمى وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
�إلى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها
التنظيمي،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2010/2ب�إ�صدار الئحة �سالمة الغذاء،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2010/49ب�إ�صدار الالئحة الفنية لتدعيم الأغذية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تدعيم الأغذية ب�أحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2010/49امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1444 / 2 / ١٤ :هـ
املوافــــق 2022 / 9 / ١١ :م

د� .سعــود بن حمـــــود بــن �أحمـــد احلب�ســي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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الئحـــة تدعيــــم الأغذيـــة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون �سالمة الغذاء والئحته ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني
قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 - ١املغــــذي� :أي مادة ت�ستهلك عادة كمكون للغذاء ،بهدف �إمداد اجل�سم بالطاقة،
وتعوي�ض النق�ص فـي مادة كيميائية حيوية ال ينتجها اجل�سم بكميات
كافية ،ويحتاج �إليها من �أجل النمو والتكوين واالحتفاظ بحياة
�صحية.
 - ٢التدعيم� :إ�ضافة مغذ �أو �أكرث �إلى الغذاء بهدف حت�سني القيمة الغذائية للمنتج،
ووقاية املجتمع من الأعرا�ض الناجتة عن نق�ص املغذيات.
املــادة ( ) ٢
يحظر �إنتاج وا�سترياد وت�سويق �أي منتج غذائي يخالف �أحكام هذه الالئحة ،وال ي�شمل
ذلك املنتجات املعدة للت�صدير.
املــادة ( ) 3
مع عدم الإخالل مبتطلبات املوا�صفة القيا�سية العمانية (اخلليجية املوحدة) اخلا�صة
ببطاقات البيانات الإي�ضاحية املعب�أة ،واملوا�صفة القيا�سية العمانية (اخلليجية املوحدة)
اخلا�صة با�شرتاطات البيانات التغذوية على بطاقة البيانات الإي�ضاحية ،يجب تدوين
ا�سم م�صدر مادة التدعيم والكمية امل�ضافة منها �إلى املنتج فـي بطاقة البيانات الإي�ضاحية
اخلا�صة به �ضمن البيانات التغذوية املدونة بها.
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املــادة ( ) ٤
يجب �أن يكون م�صدر مادة التدعيم امل�ستخدم عند الإنتاج من الدرجة الغذائية.
املــادة ( ) ٥
مع مراعاة االلتزام باملوا�صفات القيا�سية العمانية (اخلليجية املوحدة) املتعلقة بعبوات
املواد الغذائية ،يجب �أن تكون العبوات امل�ستخدمة فـي املواد الغذائية م�صنعة من مواد
منا�سبة ال تتفاعل مع مادة التدعيم ،وحتافظ على ا�ستمرار بقائها فـي املنتج الغذائي املعب�أ.
الف�صـــل الثانـــي
تدعيـــم طحـــني القمــح
املــادة ( ) 6
يجب تدعيم طحني القمح با�ستخدام �أحد م�صادر التدعيم الواردة فـي امللحق رقم ()1
املرفق بهذه الالئحة.
املــادة ( ) 7
يجب �أال تتجاوز مدة �صالحية الطحني املدعم ( )12اثني ع�شر �شهرا.
الف�صـــل الثالـــث
تدعيــــم ملــــح الطعـــام
املــادة ( ) 8
يجب تدعيم ملح الطعام با�ستخدام �أحد م�صادر التدعيم الواردة فـي امللحق رقم ( )2املرفق
بهذه الالئحة.
املــادة ( ) 9
يجب �أال تتجاوز مدة �صالحية ملح الطعام املدعم ( )12اثني ع�شر �شهرا.
املــادة ( ) 10
ال ي�شمل تدعيم ملح الطعام امللح املخ�ص�ص لأغرا�ض الت�صنيع غري الغذائي.
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الف�صـــل الرابـــع
تدعيـــم احلليـــب ومنتجاتــه
املــادة ( ) 11
يجب تدعيم احلليب ومنتجاته با�ستخدام �أحد م�صادر التدعيم الواردة فـي امللحق رقم ()3
املرفق بهذه الالئحة.
الف�صـــل اخلامـــــ�س
تدعيم الزيوت والدهون النباتية امل�ستخدمة فـي الطهي
املــادة ( ) 12
تدعم الزيوت والدهون النباتية امل�ستخدمة فـي الطهي اختياريا با�ستخدام �أحد م�صادر
التدعيم الواردة فـي امللحق رقم ( )4املرفق بهذه الالئحة.
املــادة ( ) 13
يجب �أال تتجاوز مدة �صالحية الزيوت والدهون النباتية املدعمة (� )24أربعة وع�شرين �شهرا.
الف�صــل ال�ســـاد�س
املخالفــات واجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 14
تفر�ض على كل من يخالف �أيا من �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية قدرها (� )1000ألف
ريال عماين ،وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار.
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امللحــق رقــم ( ) 1
م�صــادر تدعيــم طحــني القمــح
ن�سبة
�صنف طحني
(دقيق) القمح اال�ستخال�ص

مادة
التدعيم

الأبي�ض الفاخر
ال يزيد على %74
الأبي�ض
%84 - 75
الأ�سمر(عادي)
%95 - 85
الكامل
%100 - 96

م�صادر
مادة التدعيم
�شيالت احلديد
()NaFeEDTA

فيومرات احلديدوز

منخف�ض

() Fumarate Ferrous

احلدي ــد

()Electrolytic Iron

�شيالت احلديد

مرتفع

()NaFeEDTA

حم�ض الفوليك
كافة �أ�صناف طحني القمح

احلديد الإلكرتوليتي

فيتامني (د) 3
فيتامني (ب) 12

الفوال�سني
Folacin

كولكال�سيفرول
Cholecalciferol

كوباالمني
Cobalamin

الكمية

الوحدة

44 - 40
٦٦ - ٦٠
٦٦ - ٦٠

جمم/كجم

44 - 40

 %10 ± 2.6جمم/كجم
 IUوحدة
550 - 500
دولية للكجم
 %10 ± 0.02جمم/كجم
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امللحــــق رقــــم ( ) 2
م�صـــادر تدعيـــم ملــــح الطعـــام
املادة الغذائية

مادة
التدعيم

ملح الطعام

اليــود

م�صادر
مادة التدعيم

الكميــة

الوحــدة

يوديد البوتا�سيوم
KI

66 - 34
يودات البوتا�سيوم
KIO3

جمم/كجم
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امللحــق رقــم ( ) 3
م�صــادر تدعيـــم احلليـــب ومنتجاتــه

املادة الغذائية

م�صادر
مادة
التدعيم مادة التدعيم
بامليتات الريتينيل

الكمية

 - 1حليب مب�سرت ومعقم فيتامني
Retinyl
وطويل ال�صالحية
(�أ)
Palmitate
 - 2الزبادي
 - 3اللنب
فيتامني كولكال�سيفرول
451 - 410
� - 4شراب اللنب
(دCholecalciferol ) 3

الوحدة

 IUوحدة
2387 - 2170
دولية للرت
 IUوحدة
دولية للرت
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امللحــق رقــم ( ) 4
م�صادر تدعيم الزيوت والدهون النباتية امل�ستخدمة فـي الطهي
مادة
املادة الغذائية
التدعيم

م�صادر
مادة التدعيم

الكمية

الوحدة

بامليتات الريتينيل
الزيوت
والدهون
النباتية
امل�ستخدمة
فـي الطهي

فيتامني
(�أ)

Retinyl Palmitate

خالت الريتينيل

 IUوحدة
33000 - 30000
دولية للرت

Retinyl Acetate

فيتامني
(د) 3

كولكال�سيفرول
Cholecalciferol

3300 - 3000

 IUوحدة
دولية للرت

