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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2008/84

باإ�سـدار قانــون �سالمــة الغــذاء 

نحن قابو�س بن �سعيد                          �سلطان عمان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 78/1 باخت�سا�سات املديرية العامة للموا�سفات واملقايي�س 

بوزارة التجارة وال�سناعة ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقـم 86/18 باإ�سدار لئحة بلدية ظفار ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقـم 92/8 باإ�سدار قانون بلدية م�سقط ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/9 باإ�سدار القانون اخلا�س بتنظيـم مكـتب تطويـر �سحار ،

وعلى قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/91 ،

وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/96 ،

وعلى قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/81 ،

وعلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن �سالمة الغذاء باأحكام القانون املرافق . 

املــادة الثانيــــة 

ي�ســدر وزيــــر البلديـــات الإقليميــة وموارد امليـــاه اللوائــح والقـــــرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام 

هـذا القانـون بعـد التن�سيـق مع اجلهـات املخت�سة .

املــادة الثالثــة

يلغى كل ما يخالف هذا القانون اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة

ين�سر هـــذا املـــر�سوم فـي اجلريدة الر�سميـــة ، ويعمـــل به بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 2 من رجــــــــــــب �سنة 1429هـ

املـوافـــــق : 5 من يـــــوليــــــو �سنة 2008م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان 
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قانون �سالمة الغذاء

الف�سل الأول

تعريفات واأحكام عامة

املـــادة )  1 (   

فـي تطبيـق اأحكــــام هـــذا القانــــون يكون للكلمـــــات والعبارات التاليـــة املعنى املبني قرين كل 

منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

الوزيــــر املختــــــ�س :  

وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه .

الغــــــــذاء : 

الآدمي  اأو غري م�سنعة مهياأة لال�ستخدام  اأو حيوانيـــــــــة م�سنعـــــة  نباتيـــــــــة  مـــــــادة  اأيـــــــــة 

اأو حت�سري  اأو معاملة  ت�سنيع  فـي  ي�ستخدم من مواد  ما  واأي�سا  والعلك  ال�سراب  وت�سمل 

الغذاء .

�سالمــــــة الغــــــذاء : 

حتقق كافة ال�سرتاطات ال�سحية واملوا�سفــات القيا�سية املقررة فـي الغذاء ، وخلوه من اأية 

مـــــادة قد تكــــــون م�ســـدر خطــــــر على �سحـــــــــــــة امل�ستهلك واأن يكون تداوله وفقا لذلك .

�سـروط �سالمة الغذاء : 

تداول  فـي جميع مراحل  الأغذية  �سالمــة  الالزمـة ل�سمــــان  والتدابـيــر  ال�سروط  جميع 

الغذاء .

تلــــــوث الغــــــذاء : 

احتـــــواء الغـــــذاء على اأيـة مــــــــادة مـن �ساأنهــــا الإ�سرار بال�سحة العامــة ويرتتــــب عليهـــــــا اأن 

يكون الغذاء غري �سالح لال�ستهـالك الآدمــي .

 تداول الغــــــذاء : 

عمليـــــــــة اأو اأكـثــــــــر مـــــــــن عمليــــــــات ت�سنيــــــع اأو حت�سيـــــــر اأو تقديــــــم اأو عر�س اأو تخزيـــــــن 

بطريقة  الغذائية  املواد  ت�سدير  اإعادة  اأو  ت�سدير  اأو  ا�ستيـــــراد  اأو  تعبئــة  اإعــادة  اأو  نقـل  اأو 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة .

اأماكــــــن تــــداول الغــــــــذاء : 

اأي مبني اأو منطقة اأو مكان مرخــــ�س ي�ستخــدم فـي اإنتاج اأو نقل اأو تخزيــــن اأو عــر�س اأو 

تقديــــــم املـــواد الغذائيــــــة ، وتتوافر به كافة ال�سرتاطات ال�سحية املعمول بها .

متـــــداولـــــو الغـــذاء : 

الأ�سخا�س الذيـــن يعملـون فـي عمليـــة اأو اأكرث من عمليات تداول الغذاء .
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بطاقات البيانات الإي�ساحية : 

كل بيــان اأو اإي�ســاح اأو عالمــة و�سفيـــة �سواء كانت مكتوبة اأو مطبوعة اأو حمفورة اأو بارزة 

ومت�ســـلة ات�سـال ثابتا بالعبوة .

الـلجنـــــــــــة : 

اللجنة الفنية ل�سالمة الغذاء .

الرتخيــــــ�س : 

املــــــــــواد  وتـــــــــــداول  ب�سالمـــــــــــة  العــــــالقــــــــة  ذات  املخت�ســة  اجلهـات  ت�سدرها  التي  املوافقة 

جميع  تنفيذ  من  التاأكــــــــــد  بعــــد  الن�ســـــــاط  مبمار�سـة  ال�سمــــاح  وتت�سمــــــن  الغذائيــــــة 

ال�سرتاطات ال�سحية املعمول بها .

اجلهـات املخت�ســــة :

وزارة   ، ال�سمكية  الرثوة  وزارة   ، الزراعة  وزارة   ، امليــــاه  وموارد  الإقليمية  البلديات  وزارة 

التجارة وال�سناعة ، وزارة ال�سحة ، بلدية م�سقط ، بلديـــة ظفــــــار ، مكتــــب تطوير �سحار .

اجلهــــات الرقابيــــة : 

اجلهــــات امل�سوؤولــــة عن تطبيــــــق اأحــكـــــام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له وتتبـــــع 

اجلهــــات املخت�ســـة وتختــ�س بالرقابة على �سالمة الغـــذاء .

املـــادة )  2 (   

، وذلك وفقـــــا لال�سرتاطـات  الظـــــــروف ال�سحيـــــــة املالئمـــــة  الغــــــــذاء فـي  تــداول  يجـــــب 

التي حتددها اللوائح والقرارات املنفذة لهذا القانون .

املـــادة )  3 (   

يثبت  مل  ما  �سالمتهـا  عن  كاملـــة  م�سوؤوليـة  م�سوؤول  الأغذية  تداول  على  القائم  يعترب 

خالف ذلك .

املـــادة )  4 (   

يحظر الإعالن اأو الرتويج عن املواد الغذائيــــــــة اإل مبوافقـــــــة اجلهـــــــــــات املخت�ســـة كل فـي 

جمال اخت�سا�سه .

املـــادة )  5 (   

واملوا�سفـات  لال�سرتاطـــــــات  مطابقـــــة  كانت  اإذا  اإل  الغذائيــــــة  املــــــواد  تـــــــداول  يجـــوز  ل 

القيا�سية املعتمدة من اجلهة املخت�سة . 
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املـــادة )  6 (   

فـي  الــــواردة  لال�سرتاطـــــــــات  م�ستوفيــــــة  الغذائيــــة  املــــواد  نقــــل  و�سائــــل  تكـون  اأن  يجب 

اللوائح  حتددها  التي  الأخرى  ال�سرتاطات  مراعاة  مع  املعتمدة  القيا�سية  املوا�سفات 

والقرارات املعمول بها ، ول يجوز ا�ستخراج اأو جتديــــــد الرتخيـــــ�س الذي ي�سدر من جهــــــة 

املــــرور املخت�ســـة اإل بعد موافقة اجلهات الرقابية ذات ال�ساأن .

املــادة ) 7 (

 ، الغذائية  املـــادة  فـي ظــــــروف مالئمــــــة لطبيعــة  الغذائيــــة  املــواد  تخـزيــن  يتــم  اأن  يجب 

ول  القانون  لهذا  املنفذة  والقرارات  واللوائح  ال�سانع  يحددها  التي  لال�سرتاطات  وفقا 

اأماكن  ال�ساحلة لال�ستهالك الآدمي فـي  يجوز تخزين خملفات الأغذية والأغذية غري 

بيع الأغذية .

املــادة ) 8 (

ت�ستحق  التي  الر�ســوم  بتحديد  قرارا  املاليــة  وزارة  موافقـــة  بعد  املختــ�س  الوزير  ي�سدر 

مقابل احل�سول على الرتاخي�س واخلدمات املتعلقة بتطبيق اأحكام هذا القانون واللوائح 

والقرارات املنفذة له ومدد هذه الرتاخي�س وغرامات التاأخري عن عدم التجديد .

املــادة ) 9 (

لكل �ساحب م�سلحة اأن يتظلم اإىل م�سدر القـــرار من القـرارات املتعلقـــة بتطبيق اأحكام 

اأو  اأو تعديل  اليقيني ويجوز �سحب  اأو علمه  اإخطاره  تاريخ  �سهر من  القانون خالل  هذا 

اإيقاف القرار فـي �سوء نتيجة فح�س التظلم .

الف�سل الثاين 

ا�سترياد وت�سدير وعبور املنتجات الغذائية 

املــادة )10(

هذا  لأحكـــــام  املخالفـــــة  الغذائيـــــــة  املنتجــــــات  عبـــور  اأو  ت�سديــــر  اأو  ا�ستيـــــــــــراد  يجوز  ل 

القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .

املــادة )11(

البيانــات  فيـه  كتابـي حتــــــــــدد  �سنــــــــد  دون  الغذائيـــــــــة  ال�سلعـــــة  بيـــــع  للم�ستــــورد  يجـوز  ل 

اخلا�سة باجلهة امل�سدرة واجلهة امل�سرتية للمنتج وكمية وا�سم ال�سلع واحلالة الفيزيائية 

لها ، ويجب عليه الحتفاظ بكافة امل�ستندات املتعلقة بال�سلع الغذائية التي قام با�ستريادها 

لتقدميها عند الطلب من قبل اجلهات الرقابية .
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املــادة )12(

يجب على �صلطات اجلمارك عدم االإفـــراج عن �صحنـــات املــــــواد الغذائيـــــة اإال بعد احل�صول 

على ت�صريح �صحي اأو زراعي اأو بيطري بح�صب االأحوال من اجلهة املخت�صة بوزارة الزراعة 

ووزارة الرثوة ال�صمكية .

املــادة )13(

ي�صـــدر الــوزير املختــ�ص قــــرارا بت�صكيـــل جلنـة برئا�صــــــة وكيــل الـــــــــوزارة ل�صـــوؤون البلديات 

االإقليمية وممثلني عن كل من االإدارة العامة للجمارك واجلهات املخت�صة ، وتخت�ص اللجنة 

بو�صع ال�صوابط واال�صرتاطات اخلا�صة بالرتاخي�ص وال�صلع امل�صتوردة مبا ي�صمن �صالمة 

وجودة املنتج الغذائي ومطابقته للموا�صفات واملقايي�ص املعتمدة ، كما تخت�ص باالإ�صراف 

على املراقبة احلدودية وجمع واإر�صال العينات الالزمة للمخترب املخت�ص .  

املــادة )14(

ي�صدر وزير الزراعة اأو وزير الرثوة ال�صمكية اأو وزير التجـارة وال�صناعــة بح�صب االأحوال 

اإذا ثبت خطرها على ال�صحة العامـة بنـــاء  قرارا بحظر ا�صترياد اأية �صلعة غذائية موؤقتا 

�صــــادرة  تو�صيـــات  اأو  معلــــومـــــــات  اأو  دالئـــل  اإىل  ا�صتنــــــادا  اأو  اللجنـــــــــة  من  تو�صيــــة  على 

لل�صحة  العامليـة  املنظمة  ملعايري  طبقـــا  وذلك  العـالقـة  ذات  الـــــــــدوليـــة  املنظمــــات  مـــن 

فـي   )S  P  S( النباتيــة  وال�صـحــة  ال�صحيـة  االإجـــراءات  واتفــــاقيــــة   )O I E( احليوانيــة 

حـــاالت اال�صتعجال بح�صب االأحوال اإىل اأن يتاأكد زوال ال�صبب .

الف�صل الثالث

الرقابة على تداول الغذاء

املــادة )15(

يكون للمفت�ص واالأ�صخا�ص الذين ي�صــدر بتحديدهــــم قـــــرار من وزيــــــــر العــــــــدل باالتفــــاق 

مـــع الوزيـــــــر املختـــــ�ص �صفــــة ال�صبطيــــة الق�صائيــــة فـــي تطبيـــــــق اأحكـــــــام هــــذا القانـــــــون 

واللوائح والقرارات املنفذة له .

املــادة )16(

اأماكن  على  والتفتيـ�ص  الغذائية  املواد  نقل  و�صائل  كافة  مراقبة  الرقابية  اجلهات  تتوىل 

تداول الغذاء فـي اأي وقت و�صحب عينات جمانية من االأغذية واتخاذ االإجراءات الالزمة 

فـي �صاأنها .
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املــادة )17(

هذا  لأحكـــــام  الدلئــــــــل على خمالفتهـــا  تقــــــــــوم  مــــــــادة غذائيـــــــــة  اأية  على  التحفظ  يتم 

يتعني  فاإنه  الغذائية  املادة  �سالمة  عدم  ثبت  فاإذا  له  املنفذة  والقرارات  واللوائح  القانون 

وفقا  اتخاذها  الواجب  الأخرى  بالإجراءات  الإخالل  دون  واإعدامها  ال�سوق  من  �سحبها 

املتحفــــظ  الغذائيــــة  املــــــــواد  فـي  الت�ســـــرف  يجـــــــــوز  ول   ، بها  املعمول  والقرارات  للوائح 

عليها اإل بنـــــــاء على ت�سريح من اجلهات الرقابية . ويجب على اجلهات الرقابية عر�ض 

املو�سوع على اللجنة لأخذ راأيها .

املــادة )18(

على اجلهات الرقابيـة فح�ض املنتجـــــات الغذائيــــة ب�سكــــل منتظـــم وكلمــــــا اقت�ست ال�سرورة 

ذلك وفقا ملا حتدده اللوائح والقرارات املنفذة لهذا القانون وذلك للتاأكد من �سالحيتها 

لال�ستهالك الآدمي .

املــادة )19(

باأماكن تداول  املتواجــــدة  ال�سجـــــالت والوثائــــــق  الرقابيـة الطـــــــالع على  يجوز للجهات 

الغذاء واملتعلقة بتطبيق اأحكام هذا القانون و�سحب ن�سخ منها ويجب احلفاظ على �سرية 

امل�ستندات امل�سار اإليها .

املــادة )20(

يجب اأن يتواجد مبكان تداول الغذاء على مــدار �ساعـــات العمـــل موظــــف تابع ملتداول الغذاء 

يلتزم بتقدمي البيانات ال�سحيحة وامل�ساعدة الالزمة للقيام باأعمال الرقابة والتفتي�ض .

املــادة )21(

تتوىل املختربات الرئي�سية باجلهات املخت�سة كل فـي جمـــال اخت�سا�ســــه بالتن�سيق فيما 

بينها الإ�سراف على املختربات الفرعية واإ�سدار �سهادات �سالمة املنتج الغذائي و�سهادات 

املطابقة للموا�سفات القيا�سية املعتمدة ، وعلى املختربات الرئي�سية عقد اجتماعات دورية 

كل ثالثة اأ�سهر لدرا�سة معوقات العمل وتقدمي تقارير حــــول النتائـــج التحليليـــــــة ملا مت 

فح�ســــه من عينات اإىل اللجنة .

ويجوز اإن�ساء خمتربات فرعية تابعة للمختربات الرئي�سية فـي املناطق واملنافذ احلدودية .

الف�صل الرابع 

العقوبـــــــــــات 

املــادة )22(

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ض عليهــــا قانــــون اجلـــــزاء العمــــــاين اأو اأي قانون اآخر 

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له بال�سجن ملدة ل 

تزيد على �سنـــة وغرامـــــــة ل تزيـــــد على )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار ذات املخالفة .


