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 التعريفات األول:  فصلال

 التعريفات  املادة األوىل:

املعاين املبينة أمام كل منها مامل يقتض السياق خالف ذلك: –أينما وردت يف هذه الالئحة  –يقصد ابأللفاظ واملصطلحات اآلتية   

به، الرتتيبات اليت تقوم على حتديد السعر األعلى للمنتج الذي ميكن للمرخص له بيع ذلك املنتج  ":حتديد األسعار ابملقارنة ابلدول األخرى" (1)
 ات عالقة.يف أسواق ذ، ويتم ربط سعر املنتج ألسعاره يف دولة أو أكثر أو ويكون ذلك لفرتة حمددة

 . النهائية الرتاخيص أي من  ":الرتاخيص"" أو الرتخيص" (2)

 ة من هذه الالئحة. ثالثمن املادة ال  (2) يف الفقرة الوارد الرتخيص  :"الرتاخيص الثانويةأو " "الثانوي الرتخيص" (3)

لس بعد اجمل الذي يصدره، و من هذه الالئحة ( من املادة الثالثة1يف الفقرة ) الوارد الرتخيص  :"ةالرئيسي خيص ارت ال "أو  "الرئيسيرتخيص ال" (4)
 . موافقة جملس الوزراء

 اخلامسة ( من املادة 5)  ( من املادة الرابعة أو الفقرة4) صادر مبوجب الفقرة ترخيص مشروط": شروطةالرتاخيص امل " أو "شروطالرتخيص امل " (5)
 .حمل الطلب النهائيات العالقة ابلرتخيص ذ ابستكمال مجيع أو بعض املتطلبات يكون مبدئي ومشروطو  من هذه الالئحة

اليت أصبحت هنائية وغري مشروطة ابستكمال أي   الرئيسية أو الرتاخيص الثانوية": أي من الرتاخيص  النهائيةالرتاخيص  " أو "النهائي الرتخيص  " (6)
 . متطلبات

 ه. 2/8/1437( واتريخ 328قرار جملس الوزراء رقم )": تنظيم املؤسسة الصادر مبوجب التنظيم" (7)

ذلك لفرتة  ": الرتتيبات اليت تقوم على حتديد السعر األعلى للمنتج الذي ميكن للمرخص له بيع ذلك املنتج به، ويكون تنظيم سقف األسعار" (8)
 حمددة، وعن طريق معادلة أتخذ يف احلسبان تكلفة املرخص له املعقولة لرأس ماله وعملياته، ونسبة التضخم، وعائد اجلودة واإلنتاج. 

 الرتتيبات اليت تقوم على حتديد السعر األعلى للمنتج الذي ميكن للمرخص له بيع ذلك املنتج به، ويكون ذلك لفرتة ": تنظيم معدل العائد" (9)
ح  ، وهبدف أن تكون عوائد املرخص له كافية لتغطية تكاليف التشغيل ورأس املال املعقولة ابفرتاض الكفاءة يف التشغيل، ابإلضافة لعائد رب حمددة

 معقول على رأس املال العامل. 

 Triticum) املعروف ابسمقمح الأو  (.Triticum aestivum L)املعروف ابسم ّضر من حبوب القمح ملنتج احملا ":الدقيق" (10)
compum Host.) جزئًيا وختفيف الباقي إىل درجة  جنني القمحن اليت يتم فيها إزالة النخالة و ، عن طريق عمليات الطحامه بين مزيج، أو

 . صفاء المناسبة من 

 الصادرة عنها. الرتاخيص تقييد ب خلاصسجل املؤسسة ا": سجل املؤسسة" (11)

 مباشر،  ريشخص آخر، بشكل مباشر أو غال معأ تسيريعلى شخص )إما وحده أو ابالتفاق مع آخرين( قدرة ": مسيطر" أو "السيطرة" (12)
 اآليت: ل أي منال، من خحبسب رغبته )أو رغبة األشخاص املتفق معهم(

، أو حيق له تعيني أو الشركةر أو حقوق التصويت يف تلك ٪ من رأس املال املصد30كونه املالك املستفيد ألكثر من يتعلق بشركة،  فيما  ( أ)
مبوجب أي صالحيات   إدارة تلك الشركة أغلبية أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين أو السيطرة على األصوات يف اجتماعات جملس عفاءإ

ال  ،ولتجنب الشكتلك الشركة ) امهني أو أي وثيقة أخرى تنظماملسالشركاء أو  يةأو اتفاق نظمة لتلك الشركةامل ةالتأسيسي متنحها الواثئق 
تؤخذ يف عني االعتبار هلذا الغرض أي حقوق تصويت سلبية مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، أي حقوق تتيح للشخص وقف 

 إصدار قرارات جملس اإلدارة أو الشركاء أو املسامهني للشركة ذات الصلة(؛ أو 
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، أو يكون او الشركة ٪ من رأس مال تلك الشراكة30املستفيد ألكثر من  كونه املالك،  غري مسجلة أو شركة حماصة فيما يتعلق بشراكة (ب)
أو الشركة أو السيطرة على تصويت أغلبية أعضاء اإلدارة يف تلك الشراكة أو الشركة له احلق يف السيطرة على تشكيل إدارة تلك الشراكة 

 . أو الشركة تلك الشراكةمبوجب أي صالحيات متنحها اتفاقية الشراكة أو أي وثيقة أخرى تنظم 

( واتريخ 35قرار جملس الوزراء رقم )": الشركات األربع اليت مت أتسيسها من قبل صندوق االستثمارات العامة مبوجب  شركات املطاحن األربعة" (13)
 هـ إلنتاج الدقيق يف اململكة.27/01/1439

. ته القمح أو الدقيق أو املنتجات الثانوية اليت يستخدمها املرخص له لتخزين احتياجاته التشغيلية إلنتاج الدقيق وتعبئ ختزين صوامع": الصوامع " (14)
الشك، ال تندرج الصوامع أو الصناديق املستخدمة يف عملية الطحن واملوجودة داخل منشآت الطحن )مثل صناديق ختزين القمح   جنبلتو 

 . دقيق النهائي أو املنتجات الثانوية وصناديق النفاايت( ضمن تعريف الصوامعالصناديق وصناديق التخفيف و 

من مرخص له، مبا يف ذلك العاملني يف أنشطة الصناعة  الدقيق أو مشتقاته  شرتي منتجاتي يأي شخص اعتباري أو طبيع :" العمالء" (15)
أو يقوم بتزويدها    الدقيق أو غريه من منتجات القمح املطحونة كموارد لإلنتاج مثل املخابز ومصانع احللوايت وما مياثلهما  يستخدمواخلدمات، و 

 .  ألي منهم كموزع

 .يف مجيع األحوالفردايً  ى األقل، ويكون عددهمعل الفريق املكون من ثالثة من مفتشي املؤسسة :" ق التفتيشيفر " (16)

": احلبوب الصاحلة لألكل املستخرجة من أي نبات من نبااتت الغالل السنوية املختلفة من نوع القمح، ال سيما القمح الصيفي املعروف  القمح" (17)
 .(Durum wheat) املعروف ابسم والقمح القاسي (Triticum aestivum)ابسم 

 (..Triticum durum Desfاليت يتم احلصول عليها من أنواع القمح املعروف ابسم ) احلبوب ":القمح القاسي" (18)

  ها وهذه الالئحة، واليت يتم تشكيل ": جلنة النظر يف املخالفات وإصدار العقوابت والبت يف التظلمات الناشئة من تطبيق أحكام النظاماللجنة" (19)
 وتنظيم إجراءات عملها وفقاً ألحكام النظام وهذه الالئحة. 

 . اجمللس بعد موافقة، وذلك رتخيص اله عن لالتنازل ": أي كيان جيوز املتنازل له" (20)

 : جملس إدارة املؤسسة."اجمللس" (21)

 ": حمافظ املؤسسة. احملافظ" (22)

 املظامل ابململكة.": أي من احملاكم اإلدارية التابعة لديوان احملكمة اإلدارية" (23)

 . الكيان الذي متنحه املؤسسة الرتخيص ": املرخص له" (24)

 .معينة، وال تشمل املطاحن اليت تقتصر أعماهلا على كسر احلبوب مبعدالت استخالص ": أي مطحنة إلنتاج الدقيقاملطاحن" (25)

: جمموعة املعايري واملمارسات واملبادئ التوجيهية وغريها من التوصيات املتعلقة ابألغذية وإنتاجها وسالمتها "قليميةاإلو  احمللية  املعايري الغذائية" (26)
الالئحة السعودية  و  (GSO 328/1994مبا يف ذلك الالئحة السعودية اخلليجية رقم ) اجلهات املختصة السعودية أو اخلليجية،عن  الصادرة

 .(GSO 194/2015اخلليجية رقم )

 . هذه الالئحةاملنوطة هبم وفقاً ألحكام النظام و  ملهاماألعضاء الذين يصدر بتسميتهم قرار من احملافظ للقيام اب :"و املؤسسة فتشم" (27)

والعقوابت التفصيلية املتعلقة  املخالفات  املشتمل على قائمة من هذه الالئحة( 2امللحق رقم )": املخالفات والغرامات املطبقة قائمةملحق " (28)
 . هبا

له االلتزام هبا يف ممارسة على مواصفات اجلودة اليت يتعني على املرخص  املشتمل    من هذه الالئحة(  1امللحق رقم )":  ملحق مواصفات اجلودة" (29)
 . لتنسيق مع اهليئة العامة للغذاء والدواء، واملعد ابأنشطته 

 السعودية. ": اململكة العربية اململكة" (30)
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 . من الدقيق ومشتقاته الناجتة من طحن القمح : مجيع املنتجات املدعومة وغري املدعومة"املنتجاتأو " "املنتج" (31)

 من هذه الالئحة.  ة عشرةالثامن ألنشطة والعمليات الواردة يف املادة املتعلقة اب املوافقات: أي من "املوافقاتأو " "املوافقة" (32)

 العامة للحبوب.": املؤسسة املؤسسة " (33)

 .هـ16/8/1439اتريخ و ( 91رقم )م/": نظام مطاحن إنتاج الدقيق الصادر مبوجب املرسوم امللكي النظام" (34)

": منظمة غري رحبية خمتصة بتطوير العلوم املتعلقة ابلقمح واحلبوب )موقعها اإللكرتوين:  اهليئة األمريكية للكيميائيني يف جمال احلبوب" (35)
https://www.aaccnet.org/Pages/default.aspx .) 
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 واملوافقات خيصاالرت الفصل الثاين: 

 الثانية: أحكام عامة للرتاخيص واملوافقاتاملادة 

ر إبصدا ،إنتاج الدقيق ابململكةاحن مطلقطاع ، بصفتها املنظم ختتص املؤسسةمع مراعاة األنظمة وصالحيات اجلهات األخرى ذات العالقة،  (1)
 . ملمارسة األنشطة واألعمال املتعلقة ابلرتاخيص واملوافقات الرتاخيص واملوافقات الالزمة

 ذو رتخيص على ال بعد احلصولإال  من هذه الالئحة الثالثةواألعمال الواردة يف املادة  كيان أن ميارس أاًي من األنشطةشخص أو   جيوز ألي ال (2)
 . من املؤسسة ةالصل

عشرة من هذه الالئحة إال بعد احلصول على املوافقة ذات العالقة من  ةالواردة يف املادة الثامن جيوز ألي شخص أو كيان مزاولة األعمال ال  (3)
 املؤسسة. 

، ويف حال سجل املؤسسةيف  ا هو وارد  مل  ومطابق  مقيد  خاصبرقم    ةومرقم  هلاالنموذج املعتمد    متوافقة معكن  تما مل  خيص الصادرة  الرت ال يعتد اب (4)
 . املؤسسة سجليف  مثبتهو مبا  يعتدف املؤسسة سجليف  مقيدوبني ما هو الصادرة خيص االرت  من معلوماتاالختالف بني أي 

، أو إعفاًء من احلصول على أي تراخيص أو موافقات أخرى الزمة من اجلهات األخرى ذات العالقةوافقة املرتخيص أو على الال يعد احلصول  (5)
 ات عالقة.أبحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذااللتزام 

 األول: الرتاخيص القسم 

 خيص االرت  أنواع املادة الثالثة:

 تصدر الرتاخيص ذات العالقة ألي من األنشطة والعمليات التالية: 

 ة: يالرتاخيص الرئيس  (1)

 . والصوامع التشغيلية املطاحنتشغيل أو /ونشاء إل ترخيص  ( أ)

 الرتاخيص الثانوية:  (2)

 . جديدة وصوامع تشغيلية  تشغيل مطاحن وأ، مبا يف ذلك إنشاء املطاحنتوسعة ترخيص ل ( أ)

. أي من األنشطة وأنواع الرتاخيص الصادرة منها وفقاً للصالحيات املمنوحة هلا يف النظام والتنظيم زايدة أو تعديل أو إلغاءجيوز للمؤسسة   

 الرئيسي رتخيصال متطلبات: املادة الرابعة

 : ما يلي الرئيسي على طلب الرتخيص يشتمل ينبغي أن  (1)

 .مقدم الطلبهلية النظامية للكيان ما يثبت األ ( أ)

 يف مقدم الطلب املسامهني املالك أو  على سيطريناملسامهني املأو الك امل أمساءوكذلك  مقدم الطلب يفاملسامهني كافة املالك أو أمساء   (ب)
، ابإلضافة بيان نسبة ملكيتهمو  ،كيان مقدم الطلبأسهم  ئة من كثر من مخسة يف املاأل -سواء بشكل مباشر أم غري مباشر- املالكني

 . الرئيسي ص يخرت إىل تقدمي وصف ألي أنشطة سابقة أو حالية قد زاوهلا املسامهون مما له عالقة بنشاط ال

 لكيان مقدم الطلب.من قبل ا ياملناسبة ملمارسة نشاط الرتخيص الرئيساملالية  ةاملالءما يثبت  ( ج)

 لكيان مقدم الطلب.ا من قبل يملمارسة نشاط الرتخيص الرئيسما يثبت األهلية التقنية واخلربة الالزمة  (د)

احتياجات اإلنتاج  مع إلنتاجية املستهدفة ملقدم الطلب الطاقة ا رتخيص الرئيسي يراعى فيه تناسبنشاط الاملقرتح لداء أللعرض مفصل  ( ه)
 ه املتوقعة خطة إنتاج، و ى النحو املتوقع وقت تقدمي الطلبأعضاء فريقه القيادي، الفعليني أو عل، مبا يف ذلك معلومات عن يف اململكة
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ألي طلبات متوقعة ألي من ابإلضافة    ،املعدات اليت ستستخدم يف اإلنتاجواملوقع املقرتح واآلالت و ،  نشاط الرتخيص الرئيسيمن مزاولة  
 الرتاخيص الثانوية. 

قبل احلصول على الرتخيص  اً حلصول عليها الحقاب التعهدأو  األخرى الالزمة من اجلهات األخرى ذات العالقة، خيص انسخة من الرت  (و)
 . النهائي

املستقبلية وكذلك أي ضرر أو إصابة نسخة من مسودة بوليصة التأمني، وتكون شاملة تغطي ُمقدم الطلب ومرافق نشاطه احلالية أو  (ز)
 .أو التعهد ابحلصول عليها الحقاً قبل احلصول على الرتخيص النهائيبسبب مزاولة عملياته،  فرادتلحق ابلبيئة أو اإلنتاج أو األ

 . فيما يتعلق بنشاط الرتخيص الرئيسي ات اليت تطلبها املؤسسةقرار اإلتقدمي  ( ح)

 قد استوىف كافة متطلبات اهليئة العامة للغذاء والدواء الالزمة.  ُمقدم الطلبما يثبت أن  (ط)

  ما يثبت أتسيس مقدم الطلب كشركة مسامهة. (ي)

سسة تقوم املؤسسة بتحديد التفاصيل واملعايري والنماذج املتعلقة ابستيفاء املتطلبات املذكورة أعاله وحتديثها من حني آلخر على موقع املؤ  (2)
 على موقع املؤسسة اإللكرتوين.  للهيئة العامة للغذاء والدواءبتضمني املتطلبات العامة والفنية  وتقوم املؤسسةاإللكرتوين. 

 الرتخيص الرئيسي. جيوز للمؤسسة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية هلا عالقة ابلطلب املقدم الستخراج  (3)

فيما خيص   ترخيص مشروطجيوز للمؤسسة إصدار  لغرض تسهيل احلصول على التصاريح والرتاخيص الالزمة من اجلهات األخرى ذات العالقة،   (4)
للهيئة العامة للغذاء املتطلبات العامة والفنية واليت قد تتضمن  املتقدم بطلبه، ويكون مشروطًا ابستكمال اشرتاطات حمددة، الرئيسيرتخيص ال

ممارسة نشاط  شروطبعد استكمال تلك املتطلبات، وال جيوز حلامل الرتخيص امل الرئيسيويتم إصدار الرتخيص النهائي هلذا الرتخيص  ء،والدوا
 . الرئيسيوإصدار املؤسسة للرتخيص النهائي هلذا لرتخيص  شروطذي العالقة قبل استكماله ملتطلبات الرتخيص امل الرئيسيالرتخيص 

 خيص الثانويالرت املادة اخلامسة: متطلبات 

 .أو أكثرواحد  ترخيص اثنوي التقدم للحصول على يجيوز حلامل الرتخيص الرئيس (1)

،  الرابعة من هذه الالئحة  ةلرئيسية الوارد ذكرها يف املاديف الطلب املقدم للحصول على الرتاخيص ا تالشرتاطا استمرار الوفاء ابإىل  ابإلضافة (2)
 على ما يلي: ثانوييشتمل طلب الرتخيص النبغي أن ي

، واألسباب اليت رتخيص الثانوي املتقدم بطلب ترخيصهما معلومات بشأن أدائه يف نشاط العرًضا حُمّداًث وخطة إنتاج يقدم من خالهل ( أ)
 . هإىل التقدم بطلب دعت مقدم الطلب

 . ذو العالقة الرئيسيلرتخيص الثانوي مدة الرتخيص املطلوبة ل دةاملال تتجاوز أ (ب)

هذه الالئحة، فيما يتعلق بنشاط الرتخيص  من ( من املادة الرابعة1من الفقرة ) إىل )ط( و()  الفرعية املتطلبات املذكورة يف الفقرات ( ج)
 الثانوي حمل الطلب.

أعاله وحتديثها من حني آلخر على موقع املؤسسة املعايري والنماذج املتعلقة ابستيفاء املتطلبات املذكورة التفاصيل و املؤسسة بتحديد  تقوم (3)
 اإللكرتوين.

 جيوز للمؤسسة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية هلا عالقة ابلطلب املقدم الستخراج الرتخيص الثانوي.  (4)

لغرض تسهيل احلصول على التصاريح والرتاخيص الالزمة من اجلهات األخرى ذات العالقة، جيوز للمؤسسة إصدار ترخيص مشروط فيما خيص  (5)
للهيئة العامة للغذاء املتطلبات العامة والفنية واليت قد تتضمن املتقدم بطلبه، ويكون مشروطًا ابستكمال اشرتاطات حمددة،  الثانويالرتخيص 

نشاط ممارسة  شروطحلامل الرتخيص امل  ، وال جيوزلباتبعد استكمال تلك املتط هلذا الرتخيص الثانويويتم إصدار الرتخيص النهائي  ء،والدوا
 لرتخيص الثانوي.للرتخيص النهائي هلذا وإصدار املؤسسة  شروطالثانوي ذي العالقة قبل استكماله ملتطلبات الرتخيص املالرتخيص 
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 طلب الرتخيص: إجراءات السادسةاملادة 

: شرتط يف الطلب املقدم ما يليوي املؤسسة، إىل حصوله على الرتخيص ذي العالقة  طلبب أي من الرتاخيص قدم كل كيان ينوي القيام بنشاط تي  

 . معتد به يف اململكة أو تفويض  مبوجب وكالةه أو من يوكله أو يفوضه على اسم مقدم الطلب وعنوانه وبياانت االتصال اخلاصة بأن حيتوي  (1)

 أو تفويض معتد به يف اململكة.  أو مفوضه مبوجب وكالة وكيلهأو ، مقدم الطلبيف كيان صاحب الصالحية  كتابياً   عليهأن يُوقع  (2)

الرابعة واملادة والوارد ذكرها يف املادة ، تطلبها املؤسسةاليت املستندات املتعلقة بوفائه ابالشرتاطات املتعلقة ابلرتخيص أن يقدم مجيع النماذج و  (3)
 .اخلامسة من هذه الالئحة، حبسب نوع الرتخيص 

 .على موقعها اإللكرتوين آلخرحني من  ل أي وسيلة أخرى حتددها املؤسسةأو من خالعلى موقع املؤسسة، إلكرتونياً قدم الطلب يأن  (4)

. صحته  التحقق مناملطابقة و  يتقدم به هلا، وذلك لغرضمستند  أليُمقدم الطلب النسخ األصلية  جيوز للمؤسسة أن تطلب من  

 فرتة مراجعة طلب الرتخيص : السابعةاملادة 

ابلتحقق من أن كل املستندات واإلجراءات  عمل يوم خالل مخسة عشرخيص، تقوم املؤسسة أي طلب ُمقدم للحصول على تر  استالمعند  (1)
 قدم أتكيًدا على ذلك ملقدم الطلب.تالرتمجات والتوثيقات الالزمة، و  مبا يف ذلك ة مكتملة،لية املطلوباملبدئية الشك

وتتحقق من استيفاء تلك  ص،الرتخياملتعلقة مبزاولة نشاط  وغريها املوضوعيةو النظامية ملتطلبات مجيع ا يوم عمل تسعنيجع املؤسسة، خالل ترا (2)
ون حتمل أي مسؤولية  لس القرار النهائي بشأن إصدار الرتخيص أو رفض الطلب املقدم كتابًيا مع حتديد سبب الرفض داجملاملتطلبات، ويصدر 

 . يف هذا الشأن 

اليت تستغرقها إجراءات احلصول على ، واليت تتطلب موافقة جملس الوزراء، فإنه ال يتم احتساب الفرتة رئيسيةخيص الرت الطلب يف حال كان  (3)
 ( من هذه املادة. 2املشار إليها يف الفقرة ) جملس الوزراء من مدة التسعني يوم عملموافقة 

، ويتم إبالغ مقدم الطلب طلب املقدم مزيًدا من الوقتالإضافية إذا تطلب البت يف   يوم عملنيثمتديد فرتة املراجعة ملدة ثال للمؤسسةجيوز  (4)
   .بذلك

 مع ذكر سبب أو أسباب الرفض.خطياً  رفضهاتقوم املؤسسة إببالغ مقدم الطلب مبوافقتها أو  (5)

من ة فيتم حتديد مدة استكمال اشرتاطاهتا شروط تنطبق الفرتات املشار إليها أعاله على طلبات الرتاخيص النهائية، وأما ما يتعلق ابلرتاخيص امل (6)
 . من قبل اجمللسة شروط الرتاخيص املعند اصدار قبل املؤسسة 

 إجراءات مراجعة طلب الرتخيص : املادة الثامنة 

 التفتيش األويل للمنشأة طالبة الرتخيص وملواقعها اإلدارية واإلنتاجية وفقاً ألحكام هذه الالئحة. املعاينة و  تقوم املؤسسة إبجراء (1)

والتغليف اإلنتاج والتعبئة تفتيش املباين واآلالت واملعدات واملختربات وخطوط و املواقع اإلدارية واإلنتاجية  تشمل عمليات التفتيش جيوز أن  (2)
سالمة  و   مبا يف ذلك السالمة الصناعية  مقدم الطلبواملوارد التقنية والبشرية ومولدات الطاقة ومراجعة األنظمة اليت يعتمد عليها    التخزين  صوامعو 

 .ومتطلبات الصيانة والسالمة ومكافحة البكترياي واآلفاتالتخزين 

جمللس الوزراء بطلب   من عدمه  الرفعيقرر اجمللس  ل  ابلرفع للمجلسللرتخيص الرئيسي  تقوم املؤسسة بعد إجراء املعاينة وحتقق االشرتاطات املطلوبة   (3)
 . صاحل مقدم الطلبل الرئيسي هذا الرتخيص  إصداراملوافقة على 

 رتخيص ال هذا لمجلس بطلب املوافقة على إصدارلابلرفع للرتخيص الثانوي تقوم املؤسسة بعد إجراء املعاينة وحتقق مجيع االشرتاطات املطلوبة  (4)
 .لصاحل مقدم الطلب الثانوي
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  معقولة  مهلةمقدم الطلب مُينح أن على زيد من املعلومات، ملأو طلب  استفساراتيف حالة وجود أي طلب الكتابياً مع مقدم تتواصل املؤسسة   (5)
 . ما يقتضيه احلالسب حب ملقدم الطلب املؤسسة يف كتابويتم حتديدها  ،للرد أو تزويد املعلومات -حبسب ما تراه املؤسسة  – كافية

  ، التحقق من خالل عمليات التفتيش السابقة الرتخيص  قبل بدء مزاولة نشاطملية املراجعة ويف مجيع األحوال جيوز للمؤسسة، يف إطار ع (6)
اليت توفرها املؤسسة أو يوفرها أي طرف   فقه ومعداته أو املرافق واملعداتاملقرتحة من مقدم الطلب واليت يستخدم فيها مرا  للرتخيص أن األنشطة

 الرتخيص املزمع إصداره.  نشاطملزاولة  اثلث، مالئمة ابلقدر الكايف

 إصدار الرتخيص : املادة التاسعة

دون الرتخيص يو   ،نسخة أصلية واحدة على األقل من الرتخيص ب  الطلبمقدم    يزودو   ،بعد الوفاء مبتطلبات هذه الالئحة   لس الرتخيص اجمليصدر   (1)
 . ؤسسةيف سجل امل

 املؤسسة.  يف سجل تسجيلهبعد إال  اً كان نوعه انفذ  أايً  ص يخرت كون اليال  (2)

 املؤسسة.  حبسب ما تراهإضافية  علوماتوأي م ،حيدد كل ترخيص نطاق الرتخيص وفرتة سراينه واملرخص له (3)

 .حتت هذا الرقممجيع الواثئق املتعلقة ابلطلب املقدم  حفظ، ويراعى املؤسسة يف سجل قيدهويتم  ،لكل ترخيص  رقم خاصحتدد املؤسسة  (4)

 اً ترخيص  هبسبب منح اتوافق مع أي تغيري يطرأ عليهتلمصدرة مسبقاً ملقدم الطلب أي تراخيص رئيسية تعديل ب  حبسب احلاجة،، تقوم املؤسسة (5)
 .ايً اثنو 

 بتسجيل منتجاته لدى اهليئة العامة للغذاء والدواء.   املرخص له يلتزمعند إصدار أي ترخيص،  (6)

 لرتخيص ل شرة: املقابل املايلاعاملادة ال 

 .لك بعد التنسيق مع وزارة املاليةمقدار املقابل املايل إلصدار وجتديد وتعديل الرتاخيص أبنواعها بقرار يصدره اجمللس وذدد حي

 لرتخيص ا  مدة: احلادية عشرةاملادة 

 .مدة الرتخيص الرئيسي مبدة ال تزيد عن مخسة وعشرون سنة، وتتبع مدة الرتخيص الثانوي مدة الرتخيص الرئيسي ذو الصلة حيدد اجمللس

 حمتوى الرتاخيص ية عشرة: ثاناملادة ال 

  مبدئياً والطاقة اإلنتاجية املستهدفة  الرتخيص  التقنيات املعتمدة ذات الصلة بنشاط    -على سبيل املثال–جيوز أن حتدد الرتاخيص الرئيسية والثانوية   (1)
 .آليات التعديل والشروط النوعية اليت جيب االلتزام هبا و  وتوزيعه الدقيق وضوابط بيع

على سبيل  –واليت منها ، خاصة تناسب كل نوع ترخيص  اً أحكامو  اً شروط روط واألحكام العامة، ابإلضافة إىل الشجيوز أن تتضمن الرتاخيص  (2)
 ما يلي: -املثال ال احلصر

 . مدة الرتخيص  ( أ)

 نطاق اخلدمات اليت يتعني تقدميها وتنفيذها.  (ب)

 جودة معايري اخلدمات.  ( ج)

 .هيف ذلك تغري السيطرة يف املرخص ل ، مباالقيود املفروضة على امللكية (د)

 املتطلبات اخلاصة ابملعلومات ورفع التقارير. ( ه)

 . العمالءالتزامات محاية  (و)

 متطلبات احملاسبة ورفع التقارير والشفافية. (ز)
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 . إن وجدتالتصحيح  طرقو  لغاء الرتخيص،إأو تعليق سحب أو مسوغات  ( ح)

 . األمور املتعلقة هباترتيبات هناية املدة و  (ط)

 ه ؤ إلغا وأو تعليقه أ الرتخيص سحبة عشرة: لثاملادة الثا 

 . الفصل السادس من هذه الالئحة ألحكاموفقاً أي ترخيص صادر عنها أو تعليق أو إلغاء  سحب – اللجنةبناء على قرار من  -جيوز للمؤسسة 

 تعديل الرتخيص عشرة:  ةرابع املادة ال

 املؤسسة ابلطرق اليت حتددها.إىل الرفع من خالل  الرتخيص  عديلطلب تبم تقدالجيوز للمرخص له  (1)

خطياً بقرارها    شعار املرخص لهإب  رفض أو املوافقة على طلب تعديل أي ترخيص، وتقوم املؤسسة  –بناء على قرار من اجمللس    -جيوز للمؤسسة   (2)
 يف ذلك اخلصوص.

 ة عشرة: جتديد الرتخيص امس املادة اخل

  املؤسسة ابلطرق اليت حتددها.إىل الرفع من خالل  الرتخيص  ديدطلب جتبتقدم الجيوز للمرخص له  (1)

مامل يكن هناك خمالفات من جانب املرخص له لشروط  الرتخيص  ديدجتابملوافقة على طلب  –بناء على قرار من اجمللس  -تقوم املؤسسة  (2)
 الرتخيص ذو الصلة أو النظام أو هذه الالئحة.  

  ملؤسسة يف حالة عدم جتديد الرتخيص اختاذ ما يلزم لضمان أتمني حاجة السوق من الدقيق.على ا (3)

 التنازل عن الرتخيصعشرة:  سةساداملادة ال 

ة س هذه املادة السادوفقاً ألحكام  لس  اجملاحلصول على موافقة  ، وذلك بعد  لمتنازل لهجيوز للمرخص له خالل مدة الرتخيص التنازل عن ترخيصه ل (1)
 .عشر

 على كافة املتطلبات الواردة يف املادة الرابعة فيما خيص املتنازل له.  الرتخيص التنازل عن طلب يشتمل ينبغي أن  (2)

، وجيب على املرخص التنازل عنه   وأ  من جتديد الرتخيص   أو خالل سنتني  من اتريخ إصداره،ال جيوز التنازل عن أي ترخيص خالل أول سنتني    (3)
 .مامل ينص الرتخيص على غري ذلك أشهر من الشروع يف التنازل عن الرتخيص إىل املتنازل له املؤسسة إشعارًا خطًيا قبل ستة له أن يرسل إىل

مبوجب النظام  الالزمة تطلباتمجيع املاملتنازل له  تناد إىل أسباب معقولة إذا استوىفاملوافقة على التنازل دون االس عنلس اجملميتنع جيوز أن ال   (4)
 .ةذو الصلوشروط الرتخيص  الئحةهذه الو 

بناء على قرار من  - الرتخيص، وتتخذ املؤسسة ذلك انتهاء مدة  قبل املمنوح له الرتخيص طلب جتديد  ه يفحقميكن للمرخص له التنازل عن   (5)
يستمر املرخص له السابق يف عملياته مبوجب ترخيصه حىت  وفًقا هلذه الالئحة، على أن للمتنازل له  جديد إصدار ترخيص إجراءات  –اجمللس 

 يصبح املرخص له اجلديد قادرًا على بدء عملياته. 

 ة. شروط ال جيوز التنازل عن الرتاخيص امل (6)

 ة عشرة: تراخيص شركات املطاحن األربعة بعاملادة السا

والثانوية   الرئيسية  رتاخيص لكل شركة من شركات املطاحن األربعة ال  –بناء على قرار من اجمللس  و   -  مبوجب أحكام هذه الالئحة  تصدر املؤسسة (1)
 . يف مستند الرتخيص والرتخيص الثانوي الرتخيص الرئيسي  ، ويتم حتديد مدةالتابعة لكل شركة من هذه الشركاتطاحن املتشغيل الالزمة ل

 حكام هذه الالئحة. اليت متنحها وفقاً ألالرتاخيص طلب السوق، جيوز للمؤسسة احلد من عدد  ةمع مراعا (2)
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 القسم الثاين: املوافقات 

 عشرة: أنواع املوافقات  ةثامناملادة ال 

لس املوافقة اجمليصدر    مبا يف ذلك اهليئة العامة للغذاء والدواء،  ات العالقة،اجلهات األخرى ذمع مراعاة احلصول على أي تراخيص وموافقات أخرى من  
 ألي من األنشطة والعمليات التالية:  لصاحل املرخص هلم الالزمة

 أو املنتجات املدعومة إىل خارج اململكة. الدقيق  وأ تصدير القمح (1)

 استرياد أي كمية من القمح.  (2)

يقوم املرخص  على أن  ، ته سواًء داخل اململكة أو خارجهاأو موجوداأغلبية يف املرخص له أو امتالك  أي مرخص له آخرأي عملية اندماج مع  (3)
 . بالغ املؤسسة خالل مخسة أايم عمل أبي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه يف هذا الشأن له إب

أو شراء أوراقه املالية أو أي صيغة أخرى من   مرخص له آخرأو أكثر من أسهم    ئةمخسة يف املا ما نسبته    -  بشكل مباشر أو غري مباشر  -شراء   (4)
 .تشغيل املطاحنصيغ حقوق امللكية أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إىل إنشاء وضع مهيمن يف أي جزء من نشاط 

إجراء ممارسات من شأهنا اهليمنة على سوق حمددة أو احلد من املنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها يف قطاع )أ(  :على املرخص هلماتفاق  (5)
 نتاج الدقيق أو املنتجات.إأو )ب( زايدة أو تقليل  ، مطاحن إنتاج الدقيق ابململكة

 – سواء بشكل مباشر أم غري مباشر   –املالكني    املرخص له  مسامهيأو  مالك  لدى  يف السيطرة    ريأي تغيأو    ري مباشر يف ملكية املرخص لهأي تغي (6)
 .  املرخص لهكيان أسهم  من %( 5)كثر من مخسة يف املائة أل

 ملرخص له يف عمليات طحن الدقيق.رهن أي من األصول املستخدمة من قبل ا (7)

 : متطلبات املوافقة ة عشرةتاسع ال املادة 

ك يتقدم املرخص له بطلب املوافقة مع حتديد أسباب ذلك وأثر ذلك على أنشطته وعملياته، ويتقدم ابملستندات الالزمة أو املثبتة ألي من ذل (1)
 حبسب ما يقتضيه احلال. 

 .على موقع املؤسسة اإللكرتوينتقوم املؤسسة بتحديد املعايري والنماذج املتعلقة ابستيفاء املتطلبات املذكورة أعاله وحتديثها من حني آلخر  (2)

 لحصول على املوافقة. معلومات أو مستندات إضافية هلا عالقة ابلطلب املقدم لأي جيوز للمؤسسة أن تطلب  (3)

املؤسسة تراعي ة عشرة، ( من املادة الثامن1فقاً للفقرة )و  القمح أو الدقيق أو املنتجات املدعومةفيما يتعلق بتصدير  اتوافق املألغراض إصدار  (4)
 : ما يلي

 اليت ينوي املرخص له تصديرها؛ وما يعادل قيمة الدعم املتحقق للقمح أو الدقيق أو املنتجات لمؤسسة لاملرخص له أن يسدد  ( أ)

 أال يرتتب على التصدير إخالل حباجة السوق احمللية من القمح أو الدقيق أو املنتجات.  (ب)

 :، تراعي املؤسسة ما يلية عشرة( من املادة الثامن 2فقاً للفقرة )ابسترياد أي كمية من القمح و املوافقات فيما يتعلق إصدار ألغراض  (5)

 ؛ وللمرخص له استرياده سنوايً  وزقصى للقمح الذي جياألاملوافقة إمجايل احلد  حتددأن  ( أ)

 ؛ و املوافقة إصدارسنوات تبدأ من اتريخ  مخستكون املوافقة سارية ملدة  (ب)

 إىل املؤسسة لتعديل املوافقة  توريده سنوايً أن يقدم طلباً  ىاملوافق عل من القمح زايدة إمجايل احلد األقصى الراغب يفعلى املرخص له  ( ج)
 .ذات الصلة

 املوافقةطلب : إجراءات العشروناملادة 
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:شرتط يف الطلب املقدم ما يليوياملؤسسة، إىل احلصول عليها  طلبب أو عملية تستلزم املوافقة قدم كل كيان ينوي القيام بنشاطتي  

 . يف اململكة معتد به أو تفويض  مبوجب وكالةه أو من يوكله أو يفوضه وعنوانه وبياانت االتصال اخلاصة ب أن حيتوي على اسم مقدم الطلب (1)

 صورة من الرتخيص أو الرتاخيص اليت حصل عليها مسبقاً مقدم الطلب.  (2)

 يف اململكة.  أو تفويض معتد به أو مفوضه مبوجب وكالة وكيلهأو ، مقدم الطلبب الصالحية يف كيان صاحعلى الطلب كتابياً أن يُوقع  (3)

 . حليثيات طلبه والداعمةالنماذج واملستندات املطلوبة أن يُرفق به كل  (4)

 آلخر.حني من  أو من خالل أي وسيلة أخرى حتددها املؤسسةعلى موقع املؤسسة، قدم الطلب إلكرتونياً ي (5)

 صحتها.  التحقق مناملطابقة و  يتقدم به هلا، وذلك لغرضمستند  أليُمقدم الطلب النسخ األصلية  جيوز للمؤسسة أن تطلب من

 املوافقة فرتة مراجعة طلب : العشروناحلادية و املادة 

عمل ابلتحقق من أن كل املستندات واإلجراءات املبدئية   مأاي مخسةخالل ، تقوم املؤسسة املوافقةعند استالم أي طلب ُمقدم للحصول على  (1)
 قدم أتكيًدا على ذلك ملقدم الطلب.ت مبا يف ذلك الرتمجات والتوثيقات الالزمة، و  ة مكتملة،الشكلية املطلوب

تتحقق من استيفاء تلك و  بطلب املوافقة،املتعلقة  وغريها املوضوعيةو عمل مجيع املتطلبات النظامية  يوم  مخسة عشرتراجع املؤسسة، خالل  (2)
 . كتابًيا مع حتديد سبب الرفض دون حتمل أي مسؤولية يف هذا الشأن   هاأو رفض وافقةامللس القرار النهائي بشأن إصدار اجملاملتطلبات، ويصدر 

 طلب املقدم موضوعياً مزيًدا من الوقت. الإضافية إذا تطلب البت يف  يوم عمل مخسة عشرؤسسة متديد فرتة املراجعة ملدة جيوز للم (3)

 مع ذكر سبب أو أسباب الرفض. أو رفضهاتقوم املؤسسة إببالغ مقدم الطلب مبوافقتها  (4)

 املوافقة إجراءات مراجعة طلب العشرون: ية و ثاناملادة ال 

  معقولة  مهلةمقدم الطلب مُينح أن على زيد من املعلومات، ملأو طلب  استفساراتيف حالة وجود أي طلب الكتابياً مع مقدم تتواصل املؤسسة   (1)
 . ما يقتضيه احلالسب حبيف كتاب املؤسسة ملقدم الطلب ويتم حتديدها  ،للرد أو تزويد املعلومات -حبسب ما تراه املؤسسة  – كافية

مجيع املتطلبات  املرخص له ناد إىل أسباب معقولة، إذا استوىفدون االستأو تؤخرها أو تضع شروط  املوافقةمنح ال جيوز أن متتنع املؤسسة عن  (2)
 . للموافقةالالزمة 

 آخر تراه مناسباً أو ضرورايً لغرض إصدار املوافقة. معقول اختاذ أي إجراء  جيوز للمؤسسة (3)

 املوافقة إصدار والعشرون:  ةلثالثا املادة 

 . بعد الوفاء مبتطلبات هذه الالئحةاملوافقة لس اجمليصدر  (1)

 .حدد خطاب املؤسسة اترخياً آخرإال إذا بتاريخ اخلطاب الصادر من املؤسسة انفذة  املوافقةتكون  (2)

 املؤسسة.  حبسب ما تراه وأي متطلبات إضافية  ا،وفرتة سرايهناملوافقة نطاق  موافقةدد كل حت (3)

أو   الشروط الواجب استيفاؤها والفرتةخطاب املؤسسة املتعلق ابملوافقة دد حي، على أن ابستيفاء شروط حمددةمشروطًة  املوافقةجيوز إصدار  (4)
 ذلك.للوفاء باحملددة  الفرتات

 سحب املوافقة أو تعليقها أو إلغاءها والعشرون:  ةرابع املادة ال

 . خمالفة أحكام النظام أو هذه الالئحة أو شروط املوافقةجيوز للمؤسسة سحب أو إلغاء أو تعليق أي موافقة صادرة عنها عند 

 املوافقة التنازل عن والعشرون:  ةامس املادة اخل
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للمرخص له  لمتنازل له، وال جيوزعلى تنازل املرخص له عن ترخيصه للمتنازل له فإن املوافقات السارية للمرخص له تنتقل لاجمللس يف حال موافقة 
 املوافقة دون التنازل عن الرتخيص.التنازل عن 
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 ودة الفصل الثالث: اجل

 للجودة : أحكام عامةة والعشرونسسادال املادة 

اهليئة األمريكية    اسُتحدثت من قبل، سواء  أفضل منها مستقبالً   اتدون األخذ أبي مواصف  ملحق مواصفات اجلودةال حتول املواصفات احملددة يف   (1)
 منها.  املواصفات، كما ال حتول دون قبول أي أصناف قمح أعلى يف قليميةاإلو  احملليةئية للكيميائيني يف جمال احلبوب أو وفق املعايري الغذا

قيود ظاهرة أو مَقنَّعة   تشكلاملية السترياد القمح وال األسواق الع ضدمتييز  ملحق مواصفات اجلودةيف ال تشكل املعايري واملواصفات الواردة   (2)
سوق الطحن للتجارة الدولية فيما يتعلق ابسترياد القمح ابلنسبة ملا تستورده اململكة ممثلة يف املؤسسة من كميات للقمح وما تقوم بتوفريه منها ل

 احمللي.

الناشئة عن االتفاقيات الدولية اليت تكون طرفاً ابلتزامات اململكة  ملحق مواصفات اجلودة ال ختل أحكام هذه الالئحة واملواصفات الواردة يف (3)
 فيها وال بعضويتها مبنظمة التجارة العاملية والتزاماهتا الناشئة عنها. 

ابختصاص أي جهة حكومية أخرى ابململكة ختتص وفقًا للنظام   ملحق مواصفات اجلودة ال ختل أحكام هذه الالئحة واملواصفات الواردة يف (4)
لزامية ألي مادة غذائية يف صورهتا األولية أو الوسيطة أو النهائية الصاحلة لالستهالك اآلدمي إلزامية أو غري إاملنشئ هلا بوضع أية مواصفات 

 املباشر وال ابلرقابة عليها.

وال تتوافر فيها احلدود الدنيا   املؤسسةقبل من القمح  ستريادهلا ابموافق أو أي جهة أخرى  املؤسسة من قبلأي شحنات مستوردة من القمح  (5)
عند استريادها أو عند بدء تشغيلها بعد التخزين أو عند طرحها كدقيق لالستهالك أو  ملحق مواصفات اجلودةيف لزامية للمواصفات احملددة اإل

لتداول وعدم طرحها لالستهالك اآلدمي وتباشر املؤسسة اختصاصاهتا هي واجلهات احلكومية  للتداول، يتعني إعادة تصديرها أو سحبها من ا
 لنظام كل جهة وحلدود اختصاصها املقرر هلا.وللصحة العامة وفقاً  عمالءالشأن محايًة لألسواق وللاألخرى املختصة يف هذا 

من توافر معايري  حققتتوأن شهادات جبودة كميات معينة من القمح أو الدقيق لصاحله  تصدرأن ، ، بناًء على طلب املرخص لهجيوز للمؤسسة (6)
 . ، على أن يتحمل املرخص له أي تكاليف مالية تتكبدها املؤسسة هلذا الغرضجراء ما يلزم عليها من اختبارات وفحوصأن تقوم إباجلودة هبا و 

خذ عينات دورية وعشوائية من أتو ملحق مواصفات اجلودةالواردة يف دة و ألحكام اجلمتارس املؤسسة الرقابة على مدى تطابق جودة القمح   (7)
 .وإجراء ما يلزم عليها من اختبارات وفحوص القمح

من اتريخ احلصول على ملكية القمح ، وذلك ملحق مواصفات اجلودة يفالواردة مسؤولية االمتثال ابملعايري واملواصفات  مرخص له تحمل كلي  (8)
 أو أي منتج. 

 جيوز تعبئة الدقيق خارج مرافق املرخص له.ال  (9)
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 الفصل الرابع: السياسة التسعريية 

 السياسة التسعريية للمنتجات املدعومة والغري مدعومة : ة والعشرونبعالسااملادة 

 سيتم من وقت آلخر حتديد أسعار املنتجات املدعومة من قبل جملس الوزراء بناًء على توصية املؤسسة.  (1)

لسياسة تسعري أسعار املنتجات غري املدعومة خاضعة  ة والعشرين، تكون ثامنلا من املادة ( 2مع مراعاة مبادئ املنافسة العادلة وأحكام الفقرة ) (2)
 . السوق احلرة

 املناسبة لتنظيم أسعار املنتجات  األساليب :ة والعشرونثامنال املادة 

للسياسة  امتثاهلاملنتجات املدعومة والغري مدعومة للتأكد من للدقيق وامع مراعاة صالحيات وزارة التجارة، تقوم املؤسسة مبراقبة أسعار السوق  (1)
 التسعريية السارية. 

الغري املنتجات  جيوز للمؤسسة استخدام األساليب املناسبة لتنظيم أسعار  ،  الغري مدعومة  وأسعار املنتجاتاحلرة  السوق    تسعريمع مراعاة سياسة   (2)
تنظيم معدل   -على سبيل املثال ال احلصر  –، واليت منها  الغري مدعومةللمنتجات    رةاحل  ارف عليها يف األسواقناداً لالعتبارات املتع، استمدعومة 

إنتاج مطاحن  قطاعوفقًا للممارسات اجليدة املتعارف عليها يف  ،لدول األخرىحتديد األسعار ابملقارنة ابسعار أو العائد أو تنظيم سقف األ
 . الدقيق

مطاحن    تالسياسة التسعريية ملنتجا  أتخذ املؤسسة يف عني االعتبار  ( من هذه املادة،2عند استخدام أي من األساليب املشار إليها يف الفقرة ) (3)
 .من وقت آلخر ، حسبما يتم تعديلها أو استبداهلاهـ8/3/1441( واتريخ 194الدقيق املوافق عليها بقرار جملس الوزراء رقم )

  للمرخص هلم.( من هذه املادة، لن تقوم املؤسسة بتقدمي أي تعويضات 3مع مراعاة الفقرة ) (4)

 يف احلاالت غري العادية  : التدابري الالزمةونة والعشر تاسع ال املادة 

اختاذ التدابري الالزمة لتأمني حاجة السوق من الدقيق إبجراءات   ،عاملية، مثل االرتفاع الغري عادي يف أسعار القمح اليف احلاالت غري العادية  اجمللس  لرئيس
غري العادية. ويتقرر ظهور احلالة غري العادية أو االنتهاء  للدقيق وفقاً للسياسة التسعريية إىل حني انتهاء احلالة ميسرة، مبا يف ذلك وضع أسعار موحدة

 . اجمللس رئيس يرفعه احملافظ ويوافق عليه منها بناء على تقرير
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 التفتيش الفصل اخلامس: الرقابة و 

 : أحكام عامة الثالثوناملادة 

املتعلقة  واألنشطة والعملياتنشآت األشخاص والكياانت واملعلى  لرقابةاباملؤسسة تقوم مراعاة اختصاصات اجلهات احلكومية األخرى، مع  (1)
   .أبحكام النظام ولوائحه التنفيذية

 تقوم املؤسسة بعمليات التفتيش الالزمة عن طريق مفتشي املؤسسة لتحقيق هذا الغرض.  (2)

 يلي: قابة والتفتيش من قبل املؤسسة على ماتقتصر صالحيات عمليات الر  (3)

 واردات القمح يف نقاط دخوهلا للمملكة. والتخليص ل الرقابة والتفتيش ( أ)

يف  ا يف ذلك عمليات التفتيش والرقابة )مب الرقابة والتفتيش على منشآت املرخص هلم املتعلقة بنشاط الرتخيص ومنتجاته يف هذه املنشآت (ب)
واملوارد التقنية والبشرية ومولدات الطاقة ومراجعة   التخزين صوامعو والتغليف والتعبئة نتاج املباين واآلالت واملعدات واملختربات وخطوط اإل

الصيانة والسالمة ومكافحة البكترياي  مبا يف ذلك السالمة الصناعية وسالمة التخزين ومتطلبات هلم األنظمة اليت يعتمد عليها املرخص 
 .(واآلفات

ا، وذلك ليتسىن  حياهل  قرتحةالعقوابت امل و  ،ابملخالفات اللجنة – حبسب ما رفعه هلا مفتشو املؤسسة وذلك – تبلغ اإلدارة املختصة ابملؤسسة (4)
 . العقوابت املناسبة للجنة البت يف هذه املخالفات وحتديد 

، وعلى املؤسسة احملافظة على سرية املعلومات، وعدم اإلفصاح عنها للغري إال وفقاً ملا املعلومات املطلوبة  كافةيلتزم املرخص هلم بتزويد املؤسسة ب (5)
 تقضي به األنظمة. 

 لتفتيشية اليت تقوم هبا املؤسسة : أنواع العمليات االثالثوناحلادية و املادة 

 عمليات التفتيش التالية:  املؤسسة تشوينفذ مف ، بشكل جوهري ممع مراعاة عدم تعطيل أعمال املرخص هل

 ترخيص من املؤسسة. للحصول على طلب بقدم تعمليات التفتيش السابقة للرتخيص لكل منشأة ت  :عمليات التفتيش السابقة للرتخيص (1)

بسحب عينات   ابسترياده من خالل قيام املؤسسة  للمرخص له  املوافقعمليات التفتيش على القمح املستورد    :عمليات التفتيش على الواردات (2)
اجلودة الواردة يف هذه وذلك للتأكد من التزامها أبحكام ، لك يف كل ميناء دخول إىل اململكةمن الكميات الواردة واختبارها يف خمترباهتا وذ

 . ملحق مواصفات اجلودةويف  الالئحة

 .مرخص لهعلى كل  ىجمدولة جتر تفتيش عمليات  :اجملدولةعمليات التفتيش  (3)

  شكاوي  عند تلقيكإجراء من إجراءات التحقيق   املرخص لهعلى جترى  مسبقاً جمدولة غري عمليات تفتيش  :غري اجملدولةعمليات التفتيش  (4)
لمرخص لجمدولة غري تفقدية عمليات تفتيش  أو  ؛إنتاجه وأوتتصل أبي وجه من أوجه نشاطه  مرخص لهلل أو املستهلكنيمن العمالء   جوهرية

 . له

 لرتخيص السابقة إلصدار اعمليات التفتيش : ة والثالثونيثانال املادة 

املتعلقة  ضوابط الإىل املؤسسة لطلب احلصول على الرتخيص املمنوح مبوجب  للطلبات املقدمةالتفتيش السابقة للرتخيص وفًقا تُنفذ عمليات  (1)
 الرتخيص.بذلك 

مات العامة والفنية ذات الصلة بكيان من صحة مجيع الواثئق ذات الصلة واملعلو   التفتيش السابقة للرتخيص   ملياتع  تتحقق املؤسسة من خالل (2)
 طلب للحصول على ترخيص من املؤسسة. المقدم 

 .عرب خطاابت رمسية أو عرب الربيد اإللكرتوين السابقة للرتخيص ختطر املؤسسة املرخص له قبل إجراء عمليات التفتيش  (3)
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 عمليات التفتيش على الواردات: والثالثونة لثالثا املادة 

التفتيش على القمح املستورد من خالل قيام املؤسسة بسحب عينات من الكميات الواردة واختبارها يف خمترباهتا وذلك يف كل ميناء  عمليات  تتم   (1)
 . (اجلودةاختبارات مبا يف ذلك االختبارات الكيميائية والبكتريية و ) دخول إىل اململكة

 . يتم استريادها من القمح تلقائياً وتفحص ألي كمية  عينةتؤخذ  (2)

لصفات األساسية جلودة القمح، مبا يف ذلك حمتوى الربوتني حتقق االعيوب و التأكد من خلوها من مرئي من أجل  جيب فحص العينات بشكل (3)
 .ملحق مواصفات اجلودةويف  الواردة يف هذه الالئحة وفًقا ألحكام اجلودة ،والرطوبة، واملواد األخرى

 اجملدولة عمليات التفتيش : ة والثالثونرابع الاملادة 

الالزمة على املرخص  اجملدولةجري هذا الفريق عمليات التفتيش لي مرخص لهلل تفتيشياً  ، فإن املؤسسة تعني فريًقاأي ترخيص  صدورحال يف  (1)
 . له

جيري فريق التفتيش عمليات التفتيش للمرخص له املعين مرة واحدة على األقل كل سنة منذ بدء عملياته، على أن جُترى عمليات التفتيش   (2)
 .املرخص لهيف وقت يقلل من انقطاع أعمال  ،حيثما أمكن من الناحية العملية  ،اجملدولة

ت التفتيش الدوري يف فرتيت التشغيل واالنقطاع عن العمل أو خالل فرتات ستجري عمليا تتقرر املؤسسة قبل كل دورة تفتيش ما إذا كان (3)
 فرتة االنقطاع عن العمل. أثناء، أو ما إذا كانت ستجري عملييت تفتيش منفصلتني إحدامها أثناء فرتة التشغيل واألخرى اجملدولةالصيانة 

قبل مخسة أايم من التاريخ املتوقع  عرب خطاابت رمسية أو عرب الربيد اإللكرتوين اجملدولةتفتيش عمليات الاملرخص له قبل إجراء  املؤسسةطر خت (4)
 . إلجراء التفتيش

 غري اجملدولة عمليات التفتيش  :ة والثالثونامس اخل املادة

نظام أحكام الحد الرتاخيص اليت منحتها أو  جوهري أبإال إذا كان لديها مسوغات معقولة بوقوع إخالل    غري اجملدولةعمليات التفتيش  ب ال تقوم املؤسسة  
، حىت لو كانت أعمال غري اجملدولةمباشرة عمليات التفتيش    جيوز للمؤسسةعلى حامل الرتخيص، و جوهرية  ، أو يف حال ورود شكاوى  الالئحة هذه    أو

 يف مرحلة التصفية. املرخص له  متوقفة أو كان اخلاضع للتفتيش  املرخص له

 املؤسسة  ومفتش: ة والثالثونسسادال املادة 

 - كفرق مستقلة -، وقد يتم تشكيل هذه الفرق هلم صفة رجال الضبطتكون املخالفات و  أعمال الرقابة والتفتيش وضبطو املؤسسة يتوىل مفتش (1)
 بشكل دوري أو لكل عملية تفتيش على حدة.

ا لغرض عملية  فريًقا جديدً  يكّون من إحدى الفرق الدائمة أو  اً ل جزءّّ يشكإما  ،عملية تفتيش يتم تنفيذها من خالل فريق تفتيشتُنفذ كل  (2)
من مفتشي املؤسسة على األقل يتم تعيينهم مبوجب قرار من احملافظ، على أن يتم ثالثة من فريق التفتيش يتكون و  املعتزم القيام هبا.التفتيش 

 املفتشني.تشكيل الفرق من أعداد فردية من 

املتعلقة   مجيع الصالحيات الالزمة للتحقيق يف املخالفات والشكاوي املقدمة  مع مراعاة حق املرخص له يف االعرتاض لدى اللجنة، لفريق التفتيش (3)
 . الالئحة ابلنظام وهذه

 . عملية تفتيش مباشرة أي قبل ابلتفتيش مالوظيفية اليت تبني اختصاصه مهت اإبراز بطاقعلى مفتشي املؤسسة  (4)

 مفتشي املؤسسة : تسهيل عمل ة والثالثونبعالساادة امل

فريق التفتيش    رافقةبغض النظر عن مستواه الوظيفي خالل بداية العملية التفتيشية، وذلك مل  مسؤولاخلاضع للتفتيش تعيني  له    املرخص يتعني على   (1)
 أثناء جولته التفتيشية. 
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طوال لفريق التفتيش لفريق التفتيش إمكانية دخول مجيع املواقع املستخدمة والتعاون مع فريق التفتيش ابإلضافة إىل مرافقته  املرافقيتيح املسؤول  (2)
 تفتيش. مدة عملية ال 

احلكم  هذايف غيبته ويسري  االجراءاتالفريق أثناء املعاينة بعد مطالبته بذلك فال يعتد بغيابه وتستكمل  رافقةمل املعينيف حال امتناع املسؤول  (3)
رة يف تقرير التفتيش إىل أي ويتم اإلشا ،فريق التفتيش جلميع حاالت التفتيش اليت جتريها املؤسسة رافقةمسؤول ملعدم حتديد املنشأة  يف حال
 . واجهه الفريق املعين إبجراءات التفتيش يف التعاون معهرفض 

 للتفتيش طلب تنحية أي من أعضاء الفريق املكلفني ابلتفتيش.  اخلاضع له لمرخص لجيوز  ال (4)

 توثيق التفتيش : ة والثالثونثامنال املادة 

 بعملية التفتيش بطاقة وظيفية صادرة من املؤسسة حتمل امسه وصورته ودوره الوظيفي.  ةعنياملمن أعضاء الفرق التفتيشية عضو  حيمل كل (1)

أمساء أعضاء   -  ابستثناء عمليات التفتيش غري اجملدولة  -تفتيشية  عملية  أي  للتفتيش قبل    اخلاضع  للمرخص لهاملؤسسة يف خطاهبا املرسل    توضح (2)
 الفريق الذي سيقوم بعملية التفتيش. 

 : نطاق التفتيش ة والثالثونتاسع ال املادة 

على سبيل  – ، مبا يف ذلكة الئحهذه النظام و لل للتحقق من امتثاله من املرخص له على أقساماختاذ إجراءات التفتيش جيوز ملفتشي املؤسسة  (1)
األقسام اخلاصة ابملباين واآلالت واملعدات واملصانع ابإلضافة للمختربات وخطوط اإلنتاج، والتعبئة، والتغليف، وصوامع  -املثال ال احلصر 

واملنتجات ، وما يتعلق بتوزيع الدقيق ، ومرافق النقل، واملركبات، واملكاتب، ومرافق املوظفني، واملوارد البشرية الفنية ومولدات الطاقةالتخزين
 . وذلك لغرض التأكد من التزامها أبحكام النظام وهذه الالئحةللعمالء، 

  سالمة و مبا يف ذلك نظام األمن الصناعي،  تعلق أبنشطة الرتاخيص،  ي فيماعتمد عليها املرخص له  يملفتشي املؤسسة مراجعة وظائف األنظمة اليت   (2)
ات وهذه الالئحة، واألنظمة األخرى ذ، للتأكد من التزامها أبحكام النظام املخزون واملنتج، ومتطلبات الصيانة، ومكافحة البكترياي واآلفات

 . ات العالقةة مع التنسيق مع اجلهات األخرى ذالعالق

االطالع  املؤسسة فتشألجل التفتيش، ومل واملتعلقة أبنشطة الرتاخيص  للمرخص لهملفتشي املؤسسة حق دخول مجيع املنشآت واملرافق التابعة  (3)
 ت والسجالت واالحتفاظ بنسخة منها إذا لزم األمر، وله سحب العينات من املواد واألصناف. على املستندا

املؤسسة فيما يتعلق  اخلاضع إلشراف املرخص لهاملقدمة ضد ى ملفتشي املؤسسة مجيع الصالحيات الالزمة للتحقيق يف املخالفات والشكاو  (4)
 . أبنشطة الرتاخيص 

د ر ، مبا يف ذلك اخلرائط، وملفات املوا، فيما يتعلق أبنشطة الرتاخيص للتفتيشاضع اخل للمرخص لهواثئق غري املالية ال ملفتشي املؤسسة فحص  (5)
وسياسات  لمرخص له، واآلالت والكتالوجات وتقارير الصيانة وتقارير االستشاريني واستعراض األعمال والرتاخيص الصادرة لالفنية البشرية

 اإلدارة. السيطرة أو ابلتغيريات الالحقة يف امللكية أو التأمني وأية واثئق تتعلق

، مبا يف ذلك حساابت الربيد اإللكرتوين اخلاصة  املرخص لهاملؤسسة إىل الواثئق املتعلقة ابسرتاتيجيات    واليت جيريها مفتش   ال متتد عمليات التفتيش (6)
والسرية، والتقارير بشأن التخطيط والقرارات االسرتاتيجية، ابإلضافة إىل املواد ذات الصلة  ابإلدارة، واملعلومات املالية، واحلساابت غري املراجعة
، على أن يلتزم مفتشو املؤسسة ابحملافظة إذا دعت احلاجة، وذلك مبوجب قرار من احملافظوجيوز ملفتشي املؤسسة املطالبة بفحص تلك الواثئق 

 إال وفقاً ملا تقضي به األنظمة. غري وعدم اإلفصاح عنها لل على سرية تلك الواثئق

 : إجراءات وقواعد التفتيشاألربعوناملادة 

 جيوز ملفتشي املؤسسة اختاذ اإلجراءات التالية:  (1)
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اخلاضع للتفتيش واإلجاابت على تلك  لدى املرخص لهاملوظفني العاملني  للنقاشات اليت تتم بني يف حمضر تدوين مالحظات مفصلة ( أ)
 األسئلة فضاًل عن مجيع املالحظات األخرى.

 احلصول على نسخ من الواثئق األصلية املسموح مبعاينتها وتفتيشها.  (ب)

 ة. ئحال لهذه انظام أو لالتقاط صور للمواقع اخلاضعة للتفتيش واليت تشكل خمالفة ل ( ج)

املياه   نتاج أو بعد إنتاجه أو بعد تكييسه وعينات لألكياس املستخدمة يف التعبئة أوشمل القمح أو الدقيق يف مراحل اإلمجع عينات ت (د)
املوزعة وبيئة اإلنتاج ومرافق سواء املخزنة أو  ملواقع وأي من املنتجاتبشكل انتقائي أو عشوائي من أٍي من ااملستخدمة يف الرتطيب 
 التخزين ووسائل النقل. 

 ماية الكافية للواثئق والصور الفوتوغرافية والعينات وأي شيء آخر حيصل عليه فريق التفتيش. ينبغي على مفتشي املؤسسة توفري احل (2)

 قائد للتفتيش وتوقيع  اخلاضع لمرخص لهاألصلية من خالل وضع ختم مفتشي املؤسسة واخلتم الرمسي لالنسخ مع الواثئق يتعني إثبات مطابقة  (3)
يف حال امتناع و   اخلاضع للتفتيش لفريق التفتيش، وتدوين التاريخ على التواقيع.  املرخص له  قبل املكلف من  املرافق  سؤولفريق التفتيش وتوقيع امل
االجراءات يف   بعد مطالبته بذلك فال يعتد بغيابه وتستكملأو توقيعه على أي من املستندات  الفريق أثناء املعاينة    مرافقةاملسؤول لفريق التفتيش  

فريق التفتيش جلميع حاالت التفتيش اليت جتريها املؤسسة ويتم اإلشارة يف  رافقةمل عدم حتديد املنشأة مسؤوالً  احلكم يف حال هذاغيبته ويسري 
 .تقرير التفتيش إىل أي رفض واجهه الفريق املعين إبجراءات التفتيش يف التعاون معه 

املكلف على أن حيتوي احملضر على مجيع املعلومات الضرورية، مبا  املرافق سؤولمبحضر يوقعه رئيس فريق التفتيش واملإثبات واقعة سحب العينة  (4)
مليكرويب،  يف ذلك اتريخ أخذ العينة ونوع العينة واجلودة واملصدر واحلالة الظاهرة من حيث اللون، والرائحة، والطعم، والعفن، والتلوث البيئي وا

اخلاضع  كانت تلك األحوال مرئية ابلعني اجملردة أم ال، وختم هذا احملضر خبتم املؤسسة اخلاص بفريق التفتيش وختم املرخص له سواء   ،واآلفات
وجيب أن يتم  ،حوبة ألي من العوامل وظروف احلفظينبغي وضع العينات يف حاوايت حفظ مناسبة بشرط أن متنع أتثر العينة املس و ، للتفتيش

 ينات وختمها مبادة متنع إعادة فتحها. إحكام غلق هذه الع 

 . يتم إعداده يف إطار إجراءات التفتيش  مسودة تقريرحتتفظ املؤسسة جبميع املالحظات والنسخ والصور الفوتوغرافية وتقارير العينات يف  (5)

 فحص العيناتاألربعون: احلادية و املادة 

ألغراض إعادة   فوظاً جلزء الثاين حم، ويظل اإلجراء الفحص عليها  ويرسل أحد األجزاء إىل خمترب املؤسسة املركزي  نيئتقسم العينة املسحوبة إىل جز  (1)
معتمد من قبل خارجي ويتم إحالتها إىل خمترب  ،املخترب املركزي للمؤسسة ة اخلاضعة للتفتيش لنتائج اختبارالفحص يف حال اعرتاض اجله

 . العينة  صاحب  املرخص لهسم دم جواز إبالغ املخترب اخلارجي ابمراعاة عمع ، املرخص له اخلاضع للتفتيشعلى حساب املؤسسة، وذلك 

 التفتيشية. من اتريخ هناية العملية  يوم عمل مخسة عشر خاللخترب املركزي ابملؤسسة تُقدم التقارير املتعلقة ابلعينات واليت أصدرها امل (2)

 تقرير الزايرة التفتيشية  :واألربعونة يثانال املادة 

 . لإلدارة املختصة ابملؤسسةورفعه  ينبغي على أعضاء فريق التفتيش إمتام التقرير النهائي (1)

 لجنة لتتخذ قراراها بشأنه. الإىل    -إذا استدعى األمر ذلك    –بعد ذلك    رفعهو   ،اإلدارة املختصة ابملؤسسةتقرير التفتيش من قبل  على    تتم املوافقة (2)

 واإلجراء املتخذ حيال ذلك. اللجنةاخلاضع للتفتيش ابملخالفات املرتكبة عن طريق  رخص لهبلغ املي (3)

 يعد تقرير التفتيش اخلاص ابملؤسسة إثبااًت لصحة البياانت واملعلومات ونتائج التحليل واالستنتاجات الواردة فيه.  (4)

 اعرتاض اجلهة اخلاضعة للتفتيش :واألربعونة لثالثا ادة امل

لبة إبعادة فحص العينة على على نتائج فحص أي عينة وحيق له املطا  جلنةأمام ا خضع للتفتيش االعرتاضذي أو الشخص ال مرخص لهجيوز لل (1)
 . اللجنة إىل من قبل هذا املخترب ويراعى تقدمي نتائج الفحص  من قبل املؤسسة يف خمترب اثين مستقل معتمد حسابه
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. من هذه الالئحة بعالفصل السا وفقاً ألحكامعلى نتائج التفتيش جلنة ا أمام خضع للتفتيش االعرتاض ذيال للمرخص لهحيق  (2)



 

22 

  

 الفصل السادس: املخالفات والعقوابت

 مخالفات والعقوابت: أحكام عامة للة واألربعونرابع الملادة ا

 . وهذه الالئحةأي مرتكب ملخالفة ألحكام النظام  خالفات والعقوابت علىتسري أحكام امل  (1)

النص على نشره على نفقة املخالف يف ثالث صحف حملية، تصدر إحداها  -الذي أصبح هنائياً  –الصادر ابلعقوبة  اللجنة قرارجيوز تضمني  (2)
 . على األقل يف املنطقة اليت يقع فيها مقر إقامته، فإن مل تكن هناك صحيفة يف املنطقة ففي صحيفة تصدر يف أقرب منطقة إليها

 أي مواد وتوريدات.املنتجات و املرخص له مسؤولية جودة حمل تي (3)

 . خالفاتاملطبقة وقت ارتكاب تلك امل  عقوابتالنطاق    ضمن  الساريةو الهتا الالحقة  نظام أو أحكام هذه الالئحة أو أٍي من تعديلل  ةتقع أي خمالف (4)

عرض املنتجات املذكورة  يتم مل  لو هذه الالئحة حىتالنظام و يؤدي ارتكاب أي خمالفة يثبت ارتكاهبا إىل حتمل العقوابت املناسبة وفًقا ألحكام  (5)
 لالستهالك اآلدمي. 

 ملخالفات اب املتعلقة اتاإلجراء : ة واألربعونامس اخلاملادة 

 ن أب من األدلة الكافية يف نظرها توفر لديهايعلى ما العقوابت بناء جنة للاتوقع  اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، دون (1)
 اإلجراءات التالية: أحد اختاذ يف سبيل ذلك هلا و ، لنظام أو هذه الالئحةا  أحكام خالف الشخص أو الكيان قد

 ملعاجلة املخالفة اليت وقعت منه.  –وفقاً لتقديرها  –حتددها اللجنة  منحه مهلة أوردعه شخص أو الكيان املخالف، لغرض ل إنذار ا ( أ)

 . وفقاً مللحق قائمة املخالفات والغرامات املطبقةالوارد يف النظام، فرض غرامة مالية  قصىمع مراعاة احلد األ (ب)

 بشرط أال  ،حلني انتفاء املخالفة للحاالت املنصوص عليها يف شروط الرتخيص ذو الصلةوفقًا  اتعليق أنشطة الرتخيص أو جزء منه ( ج)
 .ثالثة أشهر تلك املدة تجاوزت

 .وفقاً للحاالت املنصوص عليها يف شروط الرتخيص ذو الصلة إلغاء الرتخيص  (د)

 : ما يلي ( من هذه املادة1يراعى عند تطبيق العقوابت املنصوص عليها يف الفقرة ) (2)

 .نتيجة املخالفات أي عائد مايل حصل عليه املخالفاسرتداد  يف مجيع احلاالت يتم ( أ)

 هنا بصدد أب إبخطار املرخص له كتابياً بتعليق أو إلغاء الرتخيص  اً قرار  هاتقوم اللجنة قبل اختاذمع مراعاة أحكام الرتخيص ذو الصلة،  (ب)
 . يوماً من اتريخ استالمه إلخطار اللجنة  ثالثنيتعليق أو إلغاء الرتخيص يف حال استمرار املخالفة ملدة 

 ()ج( من هذه املادة، جيوز للجنة إلغاء الرتخيص. 1الفقرة ) نصوص عليها يفيف حال مل يتم تصحيح املخالفة خالل مدة التعليق امل ( ج)

أو أن تكون العقوبة بغري  عقوبتني أو أكثر للمخالفة الواحدة جيوز فرضال ()ج( من هذه املادة، 2دون اإلخالل أبحكام الفقرة) (د)
 . ( من هذه املادة1)العقوابت الواردة يف الفقرة 

 . العتمادها للمجلس ملحق قائمة املخالفات والغرامات املطبقةعلى للجنة تقدمي اقرتاح أي تعديالت جيوز  (3)

 والعقوابتأنواع املخالفات : ة واألربعونسسادال املادة 

 . لحق قائمة املخالفات والغرامات املطبقةملو  ألحكام هذه الالئحة وفقاً العقوبة املناسبة لجنة ال توقع

 تصدير القمح املستورد أو إتالفه : إعادة ة واألربعونبعالسااملادة 

على نفقة  وملحق مواصفات اجلودة غري املستويف للشروط الواردة ضمن أحكام هذه الالئحة املستورد تصدير القمح إتالف أو إعادة  جيوز للمؤسسة
 من اهليئة العامة للجمارك السعودية.  قبل األنظمة واللوائح واإلجراءات املعمول هبا من جراءين وفقاً ألحكاماإل يتم هذين، و رخص لهامل
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 صاحلة لالستهالك غري الاملنتجات  سحب: ة واألربعونثامنال املادة 

ملحق  و النظام وهذه الالئحة  اليت ال حتقق املعايري واملواصفات املطلوبة احملددة يفأو املنتجات أي كميات من القمح  وإتالف سحبيتم  (1)
حبضور املرخص له على حساب  ، وتكون عملية اإلتالفال جيوز عرض أي كميات من هذا القبيل لالستهالك اآلدميو ، مواصفات اجلودة

 مندوبنين على األقل من املؤسسة.

 املستهلك والصحة العامة.  العمالء و على محاية األخرى ذات العالقةتعمل املؤسسة واجلهات التنظيمية  (2)

 أو استمرارها  تكرار املخالفات: ة واألربعونتاسع ال املادة 

 اليت حتددها اللجنة. تتضاعف العقوبة يف حال تكرار املخالفة أو إذا مل تصحح خالل املهلة  (1)

إىل حني توفري صور التصحيح للمخالفات ذات  ،يومياحملدد قدرها بشكل  غرامات، كال حيدد قدرها ابعتبار زمين فرض غراماتٍ  جنةجيوز لل (2)
 اآلاثر املستمرة خالل الفرتة اليت ال تتوفر فيها صور التصحيح املذكورة. 

 تتناسب الغرامات اليومية مع خطورة املخالفة ذات الصلة.،  مع مراعاة أحكام النظام (3)

 النظامية املدنية واجلنائية  اإلجراءات: اخلمسون املادة

الناشئة عن عقودهم أو التعويضات اليت حكمت هبا احملاكم ذات   العمالءوحقوق املوردين أو  واملدنية ال ختل أحكام هذه الالئحة ابإلجراءات اجلنائية
 االختصاص القضائي. 
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 اللجنة  الفصل السابع:

 اخلمسون: تشكيل اللجنة احلادية و املادة 

 اللجنة من مخسة أعضاء، وذلك على النحو التايل: تشكل  (1)

، واآلخر من ذوي االختصاص يف جمال قطاع األنظمةعضوان من غري منسويب املؤسسة يكون أحدمها من ذوي االختصاص يف جمال  ( أ)
 إنتاج الدقيق. مطاحن 

 . األنظمةاملؤسسة، ويكون أحدهم من ذوي االختصاص يف جمال  منسويبثالثة أعضاء من  (ب)

أة أعضاء يصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من اجمللس، بناء على ترشيح احملافظـ وحيدد يف القرار رئيس اللجنة وانئبه، وحيدد يف هذا القرار مكاف (2)
 اللجنة. 

 تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.  (3)

إذا ختلف أي عضو عن حضور مخسة اجتماعات للجنة بدون عذر مقبول، أو فقد عضويته ألي سبب آخر، يعني اجمللس، بناء على ترشيح  (4)
 احملافظ، من حيل حمله إىل انتهاء الفرتة املتبقية من عضويته. 

 من احملافظ، وال يكون له حق التصويت. ، يسمى بقرار األنظمةيكون للجنة أمني سر من منسويب املؤسسة، من ذوي االختصاص يف جمال  (5)

 : اختصاص اللجنة  واخلمسونة يثانال املادة 

 . وهذه الالئحةوالنظر يف خمالفات أحكام النظام  اًء على تقرير مفتشي املؤسسة،بن ،املخالفات احملالة إليها من املؤسسة ختتص اللجنة يف النظر يف

 اللجنة : إجراءات عمل واخلمسونة لثالثا املادة 

 يتوىل رئيس اللجنة إدارة أعمال اللجنة وجلساهتا، ويتوىل انئب رئيس اللجنة ذلك يف حال غيابه.  (1)

 انئبه.  تعقد اللجنة جلساهتا يف مقر املؤسسة، وال تعد جلساهتا صحيحة إال حبضور ثالثة من أعضائها على األقل، من بينهم رئيس اللجنة أو (2)

 خاصة تعد هلذا الغرض. تثبت وقائع اجللسة يف حماضر  (3)

 تعقد اللجنة جلساهتا خارج وقت الدوام الرمسي للمؤسسة، وجيوز استثناًء أن تعقد أثناء الدوام الرمسي.  (4)

ضة و معر   دعوىخارجها إلبداء الرأي يف أي    وأللجنة أن تستعني مبن تراه من املختصني أو اخلرباء، من املؤسسة أو خارجها، ومن داخل اململكة   (5)
 . أمامها

 ، إذا دعت احلاجة إىل ذلك.نة خماطبة اجلهات العامة واخلاصةللج (6)

، وهلا إجراء املعاينة بنفسها، أو أمامهاجيوز للجنة أن تقوم مبا تراه الزمًا الستكمال التحقيق أو إصدار قراراهتا يف مجيع املخالفات املعروضة  (7)
 للجنة تقريراً بذلك. تكليف أحد أعضائها أو غريهم هبذه املهمة، على أن يقدم 

 املؤسسة عن طريق اإلدارة املختصة ابملؤسسة مجيع تقارير التفتيش ولوائح الدعاوى للجنة.  ويرفع مفتش (8)

 تقوم اللجنة بتبليغ املدعى عليه عن طريق أمانة سر اللجنة مبوعد النظر يف قضيته أو بقرار اللجنة املباشر يف املخالفة.  (9)

يف قضيته قبل املوعد احملدد بفرتة ال تقل عن مخسة عشر يوماً، إذا رأت ضرورة استدعائه، وجيب أن يتضمن يبلغ املدعى عليه مبوعد النظر  (10)
 ابحلضور لسماع أقواله، وتقدمي ما لديه من دفوع.  الشرعي اإلبالغ بياانً ابملخالفة، وموعد نظرها ومكانه، وتكليف املدعى عليه أو وكيله

 كتابياً، إذا رأت اللجنة عدم احلاجة حلضوره.   ما لديه من دفوعلتقدمي بياً جيب للجنة خماطبة املدعى عليه كتا (11)

 املعروضة أمامها دون أتخري.يف الدعاوى تنظر اللجنة  (12)
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، أتخذ اللجنة إفادته اخلطية عن املخالفات املنسوبة إليه املبينة يف تقرير التفتيش )الذي يعامل معاملة  الشرعي عند حضور املدعى عليه أو وكيله (13)
 على حمضر ضبط اجللسة.الشرعي الدعاء العام(، وكذلك يف حمضر ضبط املخالفة إن وجد، ويوقع املدعى عليه أو وكيله االئحة ممثل 

بعد خماطبته من قبل  يقدم أية دفوع اجللسة املبلغ هبا تبليغاً صحيحاً، دون عذر تقبله اللجنة، أو مل الشرعي إذا مل حيضر املدعى عليه أو وكيله  (14)
 .حضورايً  مواجهته قرار اللجنة يف، ويعد دعوىاللجنة، جاز للجنة االستمرار يف نظر ال

اء أعضاء اللجنة احلاضرين، واتريخ انعقادها ومكاهنا  ، على أن يبني يف احملضر أمساللجنة  حيرر أمني سر اللجنة حمضر اجللسة حتت إشراف رئيس ا (15)
وممثل املؤسسة )إن لزم حضوره(، ويبني كذلك مجيع اإلجراءات اليت تتم يف اجللسة،  الشرعي ووقتهاـ وأمساء احلاضرين من املدعى عليه أو وكيله 

وأعضاء اللجنة احلاضرين واملدعى عليه أو وكيله  اللجنةيس ، ودفوعه، ويوقع احملضر رئالشرعي ويثبت يف احملضر أقوال املدعى عليه أو وكيله
 وأمني سرها. الشرعي 

، وعلى إذا رأت اللجنة اشتمال املخالفة على خمالفة يعاقب عليها نظام آخر، فعليها خماطبة اجلهة احلكومية ذات العالقة الختاذ ما يلزم نظاماً  (16)
 هلا تعذر ذلك لعدم إمكانية فصل املخالفة عن املخالفة اليت يعاقب عليها النظام اآلخر. اللجنة أن تفصل يف املخالفة حمل النظر، مامل يتبني 

 تكون املداولة بني أعضاء اللجنة سرية وحبضور أمني سر اللجنة.  (17)

 . اللجنةتتخذ اللجنة قراراهتا ابألغلبية، وعند تساوي األصوات، يرجح اجلانب الذي صوت له رئيس  (18)

 مسببة، ومتضمنة الرد على مجيع الدفوع اليت أاثرها املدعى عليه )إن وجدت(.جيب أن تكون قرارات اللجنة  (19)

 رأيه اخلاص مع تسبيبه. ذات الصلة ن يف حمضر اجللسة ضمّ لعضو اللجنة الذي يتبىن رأايً خمالفاً ملا قررته اللجنة أن يُ  (20)

 ، حسبما يتم تعديل متطلباته من وقت آلخر.هـ29/6/1430واتريخ  (215)قرارات اللجنة وفقاً لقرار جملس الوزراء رقم تُنشر   (21)

 : أمانة سر اللجنة ة واخلمسونرابع الاملادة 

 يلي:  يقوم أمني سر اللجنة، ومن يعمل معه، ابلقيام ابألعمال املساندة ألعمال اللجنة، وعلى وجه اخلصوص ما

 العالقة.تنظيم مواعيد اجتماعات اللجنة، وتبليغ األطراف ذوي  (1)

 كتابة حماضر اللجنة وخماطباهتا، وحفظها وترتيبها ورقياً وإلكرتونياً.  (2)

 .استقبال املراجعني واإلجابة على استفساراهتم (3)

 التنسيق بني اللجنة واألطراف األخرى ذات العالقة، داخل املؤسسة وخارجها.  (4)

 إبالغ األطراف ذوي العالقة بقرارات اللجنة.  (5)

 : : الضبط واإلثباتواخلمسونة امس اخلاملادة 

دارة املختصة ابملؤسسة واملعتمدة من احملافظ، حجة مبا ورد فيها من عد تقارير التفتيش الصادرة من اإلتابستثناء ما قد تراه اللجنة خالف ذلك،   (1)
لعقوابت بياانت ومعلومات ونتائج حتليل واستنتاجات وتعد دليالً كامالً إلثبات ما قد يكون وراداً فيها من خمالفات وفقاً ألحكام املخالفات وا

 .ملحق قائمة املخالفات والغرامات املطبقةيف الواردة 

 .وقائعها من فيدارة املختصة ابملؤسسة للجنة مبثابة حماضر ضبط ملا يرد ير إحالة املخالفات من اإلعد تقار ت (2)

 : العقوابتواخلمسون ةسسادال املادة 

وهذه ، يعاقب مرتكب املخالفة وفقًا للعقوابت الواردة يف النظام واحلقوق اخلاصة مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر (1)
 . الالئحة
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ومرات  مدى جسامة املخالفة، والتناسب بني العقوبة و اإلدارة املختصة ابملؤسسةتوصية  كل من  يراعى عند تقدير العقوبة على املدعى عليه (2)
 خالفات. املتكرارها، وتعدد 

 التظلم : واخلمسون ةابعالساملادة 

 بالغ ابلقرار.جيوز التظلم من قرارات اللجنة أمام احملكمة اإلدارية املختصة خالل ستني يوماً من اتريخ اإل
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 الفصل الثامن: أحكام ختامية 

 : تعديل الالئحةة واخلمسونثامنال املادة 

، مع مراعاة أن يتم التنسيق مع اهليئة  لساجملمع مراعاة أحكام النظام واألنظمة األخرى ذات العالقة، جيوز تعديل أي من أحكام هذه الالئحة بقرار من  
 .العامة للغذاء والدواء فيما خيص أي تعديل مللحق مواصفات اجلودة

 : النفاذة واخلمسونتاسع ال املادة 

 . انفذة من اتريخ املوافقة عليها ونشرها يف املوقع اإللكرتوين للمؤسسةتكون هذه الالئحة 
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 لحق مواصفات اجلودةم: (1امللحق )
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 ملحق قائمة املخالفات والغرامات املطبقة : (2امللحق )

 

 


