مرســــوم ســــلطاني
رقــم 2008/84
بإصـدار قانــون سالمــة الغــذاء
نحن قابوس بن سعيد

سلطان عمان

بعد االطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
، 96/101
وعلى المرسوم السلطاني رقم  78/1باختصاصات المديرية العامة
للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ،
وعلى المرسوم السلطاني رقـم  86/81بإصدار الئحة بلدية ظفار ،
وعلى المرسوم السلطاني رقـم  92/8بإصدار قانون بلدية مسقط ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم  99/9بإصدار القانون الخاص بتنظيـم مكـتب
تطويـر صحار ،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 2000/91
وعلى قانون تنظيم البلديات اإلقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
، 2000/96
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 2002/18
وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 2004/45
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنـــا بمـــا هـــو آت
المــادة األولـــــى
يعمل فـي شأن سالمة الغذاء بأحكام القانون المرافق .
المــادة الثانيــــة
يصــدر وزيــــر البلديـــات اإلقليميــة وموارد الميـــاه اللوائــح والقـــــرارات
الالزمة لتنفيذ أحكام هـذا القانـون بعـد التنسيـق مع الجهـات المختصة .
المــادة الثالثــة

يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة الرابعــة
ينشر هـــذا المـــرسوم فـي الجريدة الرسميـــة  ،ويعمـــل به بعد ستة أشهر
من تاريخ نشره .
صـدر فـي  2 :من رجــــــــــــب سنة 1429هـ
المـوافـــــق  5 :من يـــــوليــــــو سنة 2008م
قابوس بن سعيد
ســـلطان عـمـــان
قانون سالمة الغذاء
الفصل األول
تعريفات وأحكام عامة
المـــادة ( ) 1
فـي تطبيـق أحكــــام هـــذا القانــــون يكون للكلمـــــات والعبارات التاليـــة
المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الوزيــــر المختــــــص :
وزير البلديات اإلقليمية وموارد المياه .
الغــــــــذاء :
أيـــــــــة مـــــــادة نباتيـــــــــة أو حيوانيـــــــــة مصنعـــــة أو غير مصنعة
مهيأة لالستخدام اآلدمي وتشمل الشراب والعلك وأيضا ما يستخدم من مواد
فـي تصنيع أو معاملة أو تحضير الغذاء .
سالمــــــة الغــــــذاء :
تحقق كافة االشتراطات الصحية والمواصفــات القياسية المقررة فـي الغذاء
 ،وخلوه من أية مـــــادة قد تكــــــون مصـــدر خطــــــر على صحـــــــــــــة
المستهلك وأن يكون تداوله وفقا لذلك .
شـروط سالمة الغذاء :

جميع الشروط والتدابـيــر الالزمـة لضمــــان سالمــة األغذية فـي جميع
مراحل تداول الغذاء .
تلــــــوث الغــــــذاء :
احتـــــواء الغـــــذاء على أيـة مــــــــادة مـن شأنهــــا اإلضرار بالصحة
العامــة ويترتــــب عليهـــــــا أن يكون الغذاء غير صالح لالستهـالك اآلدمــي
.
تداول الغــــــذاء :
عمليـــــــــة أو أكـثــــــــر مـــــــــن عمليــــــــات تصنيــــــع أو تحضيـــــــر
أو تقديــــــم أو عرض أو تخزيـــــــن أو نقـل أو إعــادة تعبئــة أو استيـــــراد
أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
أماكــــــن تــــداول الغــــــــذاء :
أي مبني أو منطقة أو مكان مرخــــص يستخــدم فـي إنتاج أو نقل أو
تخزيــــن أو عــرض أو تقديــــــم المـــواد الغذائيــــــة  ،وتتوافر به كافة
االشتراطات الصحية المعمول بها .
متـــــداولـــــو الغـــذاء :
األشخاص الذيـــن يعملـون فـي عمليـــة أو أكثر من عمليات تداول الغذاء .
بطاقات البيانات اإليضاحية :
كل بيــان أو إيضــاح أو عالمــة وصفيـــة سواء كانت مكتوبة أو مطبوعة أو
محفورة أو بارزة ومتصـــلة اتصـاال ثابتا بالعبوة .
الـلجنـــــــــــة :
اللجنة الفنية لسالمة الغذاء .
الترخيــــــص :
الموافقة التي تصدرها الجهـات المختصــة ذات العــــــالقــــــــة
بسالمـــــــــــة وتـــــــــــداول المــــــــــواد الغذائيــــــة وتتضمــــــن
السمــــاح بممارسـة النشـــــــاط بعــــد التأكــــــــــد من تنفيذ جميع
االشتراطات الصحية المعمول بها .
الجهـات المختصــــة :
وزارة البلديات اإلقليمية وموارد الميــــاه  ،وزارة الزراعة  ،وزارة الثروة

السمكية  ،وزارة التجارة والصناعة  ،وزارة الصحة  ،بلدية مسقط  ،بلديـــة
ظفــــــار  ،مكتــــب تطوير صحار .
الجهــــات الرقابيــــة :
الجهــــات المسؤولــــة عن تطبيــــــق أحــكـــــام هذا القانون واللوائح
والقرارات المنفذة له وتتبـــــع الجهــــات المختصـــة وتختــص بالرقابة
على سالمة الغـــذاء .
المـــادة ( ) 2
يجـــــب تــداول الغــــــــذاء فـي الظـــــــروف الصحيـــــــة المالئمـــــة ،
وذلك وفقـــــا لالشتراطـات التي تحددها اللوائح والقرارات المنفذة لهذا
القانون .
المـــادة ( ) 3
يعتبر القائم على تداول األغذية مسؤوال مسؤوليـة كاملـــة عن سالمتهـا ما
لم يثبت خالف ذلك .
المـــادة ( ) 4
يحظر اإلعالن أو الترويج عن المواد الغذائيــــــــة إال بموافقـــــــة
الجهـــــــــــات المختصـــة كل فـي مجال اختصاصه .
المـــادة ( ) 5
ال يجـــوز تـــــــداول المــــــواد الغذائيــــــة إال إذا كانت مطابقـــــة
لالشتراطـــــــات والمواصفـات القياسية المعتمدة من الجهة المختصة .
المـــادة ( ) 6
يجب أن تكـون وسائــــل نقــــل المــــواد الغذائيــــة مستوفيــــــة
لالشتراطـــــــــات الــــواردة فـي المواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة
االشتراطات األخرى التي تحددها اللوائح والقرارات المعمول بها  ،وال يجوز
استخراج أو تجديــــــد الترخيـــــص الذي يصدر من جهــــــة المــــرور
المختصـــة إال بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الشأن .

المــادة ( ) 9
يجب أن يتــم تخـزيــن المــواد الغذائيــــة فـي ظــــــروف مالئمــــــة
لطبيعــة المـــادة الغذائية  ،وفقا لالشتراطات التي يحددها الصانع واللوائح
والقرارات المنفذة لهذا القانون وال يجوز تخزين مخلفات األغذية واألغذية
غير الصالحة لالستهالك اآلدمي فـي أماكن بيع األغذية .
المــادة ( ) 8
يصدر الوزير المختــص بعد موافقـــة وزارة الماليــة قرارا بتحديد الرســوم
التي تستحق مقابل الحصول على التراخيص والخدمات المتعلقة بتطبيق
أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ومدد هذه التراخيص
وغرامات التأخير عن عدم التجديد .
المــادة ( ) 9
لكل صاحب مصلحة أن يتظلم إلى مصدر القـــرار من القـرارات المتعلقـــة
بتطبيق أحكام هذا القانون خالل شهر من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني
ويجوز سحب أو تعديل أو إيقاف القرار فـي ضوء نتيجة فحص التظلم .
الفصل الثاني
استيراد وتصدير وعبور المنتجات الغذائية
المــادة ()10
ال يجوز استيـــــــــــراد أو تصديــــر أو عبـــور المنتجــــــات الغذائيـــــــة
المخالفـــــة ألحكـــــام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
المــادة ()11
ال يجـوز للمستــــورد بيـــــع السلعـــــة الغذائيـــــــــة دون سنــــــــد كتابـي
تحــــــــــدد فيـه البيانــات الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المشترية للمنتج
وكمية واسم السلع والحالة الفيزيائية لها  ،ويجب عليه االحتفاظ بكافة
المستندات المتعلقة بالسلع الغذائية التي قام باستيرادها لتقديمها عند الطلب
من قبل الجهات الرقابية .

المــادة ()12
يجب على سلطات الجمارك عدم اإلفـــراج عن شحنـــات المــــــواد
الغذائيـــــة إال بعد الحصول على تصريح صحي أو زراعي أو بيطري بحسب
األحوال من الجهة المختصة بوزارة الزراعة ووزارة الثروة السمكية .
المــادة ()13
يصـــدر الــوزير المختــص قــــرارا بتشكيـــل لجنـة برئاســــــة وكيــل
الـــــــــوزارة لشـــؤون البلديات اإلقليمية وممثلين عن كل من اإلدارة العامة
للجمارك والجهات المختصة  ،وتختص اللجنة بوضع الضوابط واالشتراطات
الخاصة بالتراخيص والسلع المستوردة بما يضمن سالمة وجودة المنتج
الغذائي ومطابقته للمواصفات والمقاييس المعتمدة  ،كما تختص باإلشراف
على المراقبة الحدودية وجمع وإرسال العينات الالزمة للمختبر المختص .
المــادة ()14
يصدر وزير الزراعة أو وزير الثروة السمكية أو وزير التجـارة والصناعــة
بحسب األحوال قرارا بحظر استيراد أية سلعة غذائية مؤقتا إذا ثبت خطرها
على الصحة العامـة بنـــاء على توصيــــة من اللجنـــــــــة أو استنــــــادا إلى
دالئـــل أو معلــــومـــــــات أو توصيـــات صــــادرة مـــن المنظمــــات
الـــــــــدوليـــة ذات العـالقـة وذلك طبقـــا لمعايير المنظمة العالميـة للصحة
الحيوانيــة ( )O I Eواتفــــاقيــــة اإلجـــراءات الصحيـة والصـحــة النباتيــة
( )S P Sفـي حـــاالت االستعجال بحسب األحوال إلى أن يتأكد زوال السبب .
الفصل الثالث
الرقابة على تداول الغذاء
المــادة ()15
يكون للمفتش واألشخاص الذين يصــدر بتحديدهــــم قـــــرار من وزيــــــــر
العــــــــدل باالتفــــاق مـــع الوزيـــــــر المختـــــص صفــــة الضبطيــــة
القضائيــــة فـــي تطبيـــــــق أحكـــــــام هــــذا القانـــــــون واللوائح

والقرارات المنفذة له .
المــادة ()16
تتولى الجهات الرقابية مراقبة كافة وسائل نقل المواد الغذائية والتفتيـش
على أماكن تداول الغذاء فـي أي وقت وسحب عينات مجانية من األغذية
واتخاذ اإلجراءات الالزمة فـي شأنها .
المــادة ()17
يتم التحفظ على أية مــــــــادة غذائيـــــــــة تقــــــــــوم الدالئــــــــل على
مخالفتهـــا ألحكـــــام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له فإذا ثبت
عدم سالمة المادة الغذائية فإنه يتعين سحبها من السوق وإعدامها دون
اإلخالل باإلجراءات األخرى الواجب اتخاذها وفقا للوائح والقرارات المعمول
بها  ،وال يجـــــــــوز التصـــــرف فـي المــــــــواد الغذائيــــة المتحفــــظ
عليها إال بنـــــــاء على تصريح من الجهات الرقابية  .ويجب على الجهات
الرقابية عرض الموضوع على اللجنة ألخذ رأيها .
المــادة ()18
على الجهات الرقابيـة فحص المنتجـــــات الغذائيــــة بشكــــل منتظـــم
وكلمــــــا اقتضت الضرورة ذلك وفقا لما تحدده اللوائح والقرارات المنفذة
لهذا القانون وذلك للتأكد من صالحيتها لالستهالك اآلدمي .
المــادة ()19
يجوز للجهات الرقابيـة االطـــــــالع على السجـــــالت والوثائــــــق
المتواجــــدة بأماكن تداول الغذاء والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون
وسحب نسخ منها ويجب الحفاظ على سرية المستندات المشار إليها .
المــادة ()20
يجب أن يتواجد بمكان تداول الغذاء على مــدار ساعـــات العمـــل موظــــف
تابع لمتداول الغذاء يلتزم بتقديم البيانات الصحيحة والمساعدة الالزمة للقيام
بأعمال الرقابة والتفتيش .
المــادة ()21
تتولى المختبرات الرئيسية بالجهات المختصة كل فـي مجـــال اختصاصــــه

بالتنسيق فيما بينها اإلشراف على المختبرات الفرعية وإصدار شهادات
سالمة المنتج الغذائي وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ،
وعلى المختبرات الرئيسية عقد اجتماعات دورية كل ثالثة أشهر لدراسة
معوقات العمل وتقديم تقارير حــــول النتائـــج التحليليـــــــة لما تم فحصــــه
من عينات إلى اللجنة .
ويجوز إنشاء مختبرات فرعية تابعة للمختبرات الرئيسية فـي المناطق
والمنافذ الحدودية .
الفصل الرابع
العقوبـــــــــــات
المــادة ()22
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليهــــا قانــــون الجـــــزاء
العمــــــاني أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون
واللوائح والقرارات المنفذة له بالسجن لمدة ال تزيد على سنـــة وغرامـــــــة
ال تزيـــــد على ( )10000عشرة آالف لاير عماني أو بإحدى هاتين
العقوبتين  ،وتضاعف العقوبة فـي حالة تكرار ذات المخالفة .

