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الفصل األول :التعريفات
املادة األوىل :التعريفات
يقصد ابأللفاظ واملصطلحات اآلتية – أينما وردت يف هذه الالئحة – املعاين املبينة أمام كل منها مامل يقتض السياق خالف ذلك:
(" )1اململكة" :اململكة العربية السعودية.
(" )2املؤسسة" :املؤسسة العامة للحبوب.
(" )3النظام" :نظام مطاحن إنتاج الدقيق الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم (م )91/واتريخ 1439/8/16هـ.
(" )4التنظيم" :تنظيم املؤسسة الصادر مبوجب قرار جملس الوزراء رقم ( )328واتريخ 1437/8/2ه.
(" )5اجمللس" :جملس إدارة املؤسسة.
(" )6احملافظ" :حمافظ املؤسسة.
(" )7نظام املنافسة" :نظام املنافسة الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم (م )25/واتريخ 1425/5/4هـ ،وتعديالته ولوائحه التنفيذية.
(" )8أعمال خملة ابملنافسة" :قيام املرخص له اخلاضع إلشراف املؤسسة أبي عمل من شأنه تقييد التجارة يف القطاع أو اإلخالل ابملنافسة التجارية
العادلة بني املنشآت ،أو التواطؤ فيما بينهم على أي من ذلك ،وذلك وفقاً ألحكام نظام املنافسة.
(" )9القمح " :يقصد به احلبوب الصاحلة لألكل املستخرجة من أي نبات من نبااتت الغالل السنوية املختلفة من نوع القمح ،ال سيما القمح
الصيفي املعروف ابسم ).(Triticum aestivum
(" )10املطاحن" :أي مطحنة إلنتاج الدقيق.
(" )11الصوامع" :صوامع ختزين القمح اليت يستخدمها املرخص له لتخزين احتياجاته التشغيلية إلنتاج الدقيق ومشتقاته.
(" )12املرخص له" :الكيان الذي متنحه املؤسسة الرتخيص.
(" )13املتنازل له" :أي كيان جيوز التنازل له عن الرتخيص ،وذلك بعد موافقة اجمللس.
(" )14العميل" أو "العمالء" :أي شخص اعتباري أو طبيعي يشرتي منتجات الدقيق أو مشتقاته من مرخص له ،مبا يف ذلك العاملني يف أنشطة
الصناعة واخلدمات ،ويستخدم الدقيق أو غريه من منتجات القمح املطحونة كموارد لإلنتاج مثل املخابز ومصانع احللوايت وما مياثلهما أو يقوم
بتزويدها ألي منهم كاملوزعني.
(" )15املوافقة" أو "املوافقات" :أي من املوافقات املتعلقة ابألنشطة والعمليات الواردة يف املادة السادسة عشرة من هذه الالئحة.
(" )16الرتخيص" أو "الرتاخيص" :أي من الرتاخيص الرئيسية والرتاخيص الثانوية.
(" )17الرتخيص الرئيسي" :أي من الرتاخيص املتعلقة ابألنشطة والعمليات الواردة يف الفقرة ( )1من املادة الرابعة من هذه الالئحة ،واليت يصدرها
اجمللس بعد موافقة جملس الوزراء.

(" )18الرتخيص الثانوي" :أي من الرتاخيص الواردة يف الفقرة ( )2من املادة الرابعة من هذه الالئحة.
(" )19شركات املطاحن األربعة" :الشركات األربع اليت مت أتسيسها من قبل صندوق االستثمارات العامة مبوجب قرار جملس الوزراء رقم ( )35واتريخ
1439/01/27هـ إلنتاج الدقيق يف اململكة.
(" )20سجل املؤسسة" :سجل املؤسسة اخلاص بتقييد الرتاخيص واملوافقات الصادرة عنها.
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(" )21املنتج" أو "املنتجات" :مجيع املنتجات املدعومة وغري املدعومة من الدقيق ومشتقاته الناجتة من طحن القمح.
(" )22املواد املضافة" هي املواد اليت يتم إضافتها للدقيق عند طحنه بقصد حتسني صفاته.
(" )23اللجنة " :جلنة النظر يف املخالفات وإصدار العقوابت والبت يف التظلمات الناشئة من تطبيق أحكام النظام وهذه الالئحة ،واليت يتم تشكيل
هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عملها وفقاً ألحكام النظام وهذه الالئحة.
(" )24حالة القوة القاهرة" :تعين أي حدث  -غري احلدث السياسي اخلاضع للسيطرة  -يكون خارجاً عن السيطرة املعقولة للطرف املتضرر ومل يكن
من املتوقع حدوثه بشكل معقول يف اتريخ احلصول على الرتخيص أو املوافقة ،واليت ،يف مجيع األحوال ،تؤثر أتثرياً سلبياً وجوهرايً على التزام
الطرف املتضرر بشكل مباشر ،مع مراعاة أنه ال يعترب حالة قوة قاهرة أي إجراء صحيح تتخذه أي جهة تنظيمية ضد الطرف املتضرر فيما يتعلق
مبمارسة أي حق من حقوق تلك اجلهة التنظيمية مبوجب األنظمة ذات العالقة.
(" )25مفتشو املؤسسة" األعضاء الذين يصدر بتسميتهم قرار من احملافظ للقيام ابملهام املنوطة هبم وفقاً ألحكام النظام والئحته التنفيذية.
(" )26فريق التفتيش" الفريق املكون من ثالثة أعضاء على األقل من مفتشي املؤسسة ،ويكون عدداً فردايً على أي حال.
(" )27احملكمة اإلدارية" :أي من احملاكم اإلدارية املختصة التابعة لديوان املظامل ابململكة.
(" )28هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية" :هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،واليت تعد هيئة إقليمية
أنشئت بقرار من اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثانية والعشرين يف مسقط 31-30 ،ديسمرب  ،2001ومقرها يف
مدينة الرايض ابململكة العربية السعودية.
(" )29تنظيم معدل العائد" :الرتتيبات اليت تقوم على حتديد السعر األعلى للمنتج الذي ميكن للمرخص له بيع ذلك املنتج به ،ويكون ذلك لفرتة
حمددة ،وهبدف أن تكون عوائد املرخص له كافية لتغطية تكاليف التشغيل ورأس املال املعقولة ابفرتاض الكفاءة يف التشغيل ،ابإلضافة لعائد ربح
معقول على رأس املال العامل.
(" )30تنظيم سقف األسعار" :الرتتيبات اليت تقوم على حتديد السعر األعلى للمنتج الذي ميكن للمرخص له بيع ذلك املنتج به ،ويكون ذلك لفرتة
حمددة ،وعن طريق معادلة أتخذ يف احلسبان تكلفة املرخص له املعقولة لرأس ماله وعملياته ،ونسبة التضخم ،وعائد اجلودة واإلنتاج.
(" )31وضع معايري لألسعار" :الرتتيبات اليت تقوم على حتديد السعر األعلى للمنتج الذي ميكن للمرخص له بيع ذلك املنتج به ،ويكون ذلك لفرتة
حمددة ،ويتم ربط سعر املنتج ألسعاره يف دولة أو أكثر أو األسواق ذوات عالقة.
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الفصل الثاين :الرتاخيص واملوافقات
املادة الثانية :أحكام عامة للرتاخيص واملوافقات
( )1مع مراعاة األنظمة وصالحيات اجلهات األخرى ذات العالقة ،ختتص املؤسسة ،بصفتها املنظم لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق ابململكة ،إبصدار
الرتاخيص واملوافقات الالزمة ملمارسة األنشطة واألعمال املتعلقة ابلرتاخيص واملوافقات.
( )2ال جيوز ألي شخص أو كيان أن ميارس ًأاي من األنشطة واألعمال الواردة يف املادة الثالثة من هذه الالئحة إال بعد احلصول على الرتخيص ذو
العالقة من املؤسسة.
( )3ال جيوز ألي شخص أو كيان مزاولة األعمال الواردة يف املادة السادسة عشرة من هذه الالئحة إال بعد احلصول على املوافقة ذات العالقة من
املؤسسة.
( )4ال يعتد ابلرتخيص أو املوافقة الصادرة ما مل تكن متوافقة مع النموذج املعتمد هلا ومرقمة برقم خاص مقيد ومطابق ملا هو وارد يف سجل املؤسسة،
ويف حال االختالف بني أي من معلومات الرتخيص أو املوافقة الصادرة وبني ما هو مقيد يف سجل املؤسسة فيعتد مبا هو مثبت يف سجل
املؤسسة.
( )5ال يعد احلصول على الرتخيص أو املوافقة إعفاءً من احلصول على أي تراخيص أو موافقات أخرى الزمة من اجلهات األخرى ذات العالقة ،أو
االلتزام أبحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذوات عالقة.
القسم األول :الرتاخيص
املادة الثالثة :أنواع الرتاخيص
تصدر الرتاخيص ذات العالقة ألي من األنشطة والعمليات التالية:
( )1الرتاخيص الرئيسية:
(أ)

رخصة إنشاء وتشغيل مطاحن إنتاج الدقيق.

(ب) رخصة تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق.
( )2الرتاخيص الثانوية:
(أ)

توسعة مطاحن إنتاج الدقيق.

(ب) إنشاء الصوامع أو توسعتها.
جيوز للمؤسسة زايدة أو تعديل أو إلغاء أي من األنشطة وأنواع الرتاخيص الصادرة منها وفقاً للصالحيات املمنوحة هلا يف النظام والتنظيم.
املادة الرابعة :متطلبات الرتخيص الرئيسي
( )1ينبغي أن يشتمل طلب الرتخيص الرئيسي على ما يلي:
(أ)

ما يثبت األهلية النظامية واملالية والتقنية للكيان مقدم الطلب فيما يتعلق بنشاط الرتخيص الرئيسي.

(ب) ما يثبت ختصصه وخربته يف جمال نشاط الرتخيص الرئيسي ومزاولته هلذا النشاط.
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(ج) مطابقة الطاقة اإلنتاجية املستهدفة ملقدم الطلب الحتياجات اإلنتاج يف اململكة ،مع األخذ يف االعتبار شبكات التوزيع احلالية واملقرتحة
ملكان عمليات مقدم الطلب ،مبا يف ذلك خطط تصدير املنتجات املطحونة إن كانت متوقعة.
(د) عرض مفصل ألداء نشاط الرتخيص الرئيسي املقرتح ،مب ا يف ذلك معلومات عن أعضاء فريقه القيادي ،الفعليني أو على النحو املتوقع
وقت تقدمي الطلب.
(ه) خطة إنتاج مفصلة تشمل على األقل مخسة أعوام من مزاولة نشاط الرتخيص الرئيسي ،ويشمل ذلك ألي طلبات متوقعة ألي من
الرتاخيص الثانوية.
(و)

مستندات الشركة النظامية ،مبا يف ذلك عقد أتسيس الشركة الصادر يف بلد أتسيسها.

(ز) أمساء املسامهني املسيطرين على مقدم الطلب وكذلك أي مسامهني أو مالك قاموا ابمتالك أو السيطرة -سواء بشكل مباشر أم غري
مباشر -على أكثر من مخسة يف املائة من كيان مقدم الطلب ومسامهيه (وذلك كما يتم احتساهبا وف ًقا للمنهجية اليت حتددها املؤسسة)،
ابإلضافة إىل تقدمي وصف ألي أنشطة سابقة أو حالية قد زاوهلا املسامهون مما له عالقة بنشاط الرتخيص الرئيسي.

(ح) نسخة من الرتاخيص األخرى الالزمة من اجلهات األخرى ذات العالقة ،أو ما يثبت إمكانية احلصول عليها الحقاً ،واليت منها – على
سبيل املثال ال احلصر -الرتاخيص الصناعية والبيئية والبلدية والدفاع املدين ،والرتاخيص ذوات العالقة من اهليئة العامة للغذاء والدواء،
وكذلك ترخيص اهليئة العامة لالستثمار إذا كان مقدم الطلب شركة أجنبية ،وأن تكون مجيع هذه الرخص سارية.
(ط) أن يكون املوقع املزمع استخدامه ألغراض نشاط الرتخيص مناسبًا من الناحية اهلندسية والفنية والبيئية ،وذلك حبسب ما تراه املؤسسة،
ووفقاً لألنظمة واللوائح األخرى ذوات العالقة.
(ي) تقدمي املعلومات املتعلقة ابملوقع املزمع استخدامه للعمليات املتعلقة ابلتشغيل ،واإلثبااتت الالزمة مللكية أو استئجار أو حق االنتفاع من
ذلك املوقع ،مع مراعاة أنه ميكن االكتفاء يف املرحلة األولية لتقدمي الطلب بتقدمي ما يثبت إمكانية متلك أو استئجار أو االنتفاع من
ذلك املوقع قبيل إصدار الرتخيص.
(ك) تقدمي إقرار أبن اآلالت واملعدات املزمع استخدامها مالئمة ابلقدر الكايف للطاقة اإلنتاجية املستهدفة ،وذلك حبسب ما تراه املؤسسة
مناسباً.
(ل) نسخة من مسودة بوليصة التأمني ،أو ما يثبت إمكانية احلصول عليها الحقاً ،وتكون شاملة تغطي ُمقدم الطلب ومرافق نشاطه احلالية
أو املستقبلية وكذلك أي ضرر أو إصابة تلحق ابلبيئة أو اإلنتاج أو اإلنسان بسبب مزاولة عملياته ،على أن يكون اتريخ سراين بوليصة
التأمني مشروطًا إبصدار الرتخيص الرئيسي وبدء التشغيل الفعلي.
( )2تقوم املؤسسة بتحديد املعايري والنماذج املتعلقة ابستيفاء املتطلبات املذكورة أعاله وحتديثها من حني آلخر على موقع املؤسسة اإللكرتوين.
( )3جيوز للمؤسسة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية هلا عالقة ابلطلب املقدم الستخراج الرتخيص الرئيسي.
( )4جيوز للمؤسسة املوافقة املبدئية على إمكانية االكتفاء مبستندات مبدئية ألي من هذه املتطلبات على أن يتم تقدمي املستندات النهائية ألي من
هذه املتطلبات قبل إصدار الرتخيص الرئيسي.
املادة اخلامسة :متطلبات الرتخيص الثانوي
( )1جيوز حلامل الرتخيص الرئيسي ،أو املتقدم بطلبه ،التقدم للحصول على ترخيص اثنوي واحد أو أكثر.
( )2ابإلضافة إىل استمرار الوفاء ابالشرتاطات يف الطلب املقدم للحصول على الرتاخيص الرئيسية الوارد ذكرها يف املادة الرابعة من هذه الالئحة،
ينبغي أن يشتمل طلب الرتخيص الثانوي على ما يلي:
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(أ)

عرضا ُحم ّد ًاث وخطة إنتاج يقدم من خالهلما معلومات بشأن أدائه يف نشاط الرتخيص الثانوي املتقدم بطلب ترخيصه ،واألسباب اليت
ً
دعت مقدم الطلب إىل التقدم بطلبه.

(ب) أن ال تتجاوز مدة الرتخيص الثانوي مدة الرتخيص الرئيسي.
(ج) املتطلبات املذكورة يف الفقرات الفرعية (ح) و (ط) و(ي) و(ك) و(ل) من الفقرة ( )1من املادة الرابعة من هذه الالئحة ،فيما يتعلق
بنشاط الرتخيص الثانوي حمل الطلب.
( )3تقوم املؤسسة بتحديد املعايري والنماذج املتعلقة ابستيفاء املتطلبات املذكورة أعاله وحتديثها من حني آلخر على موقع املؤسسة اإللكرتوين.
( )4جيوز للمؤسسة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية هلا عالقة ابلطلب املقدم الستخراج الرتخيص الثانوي.
( )5جيوز للمؤسسة املوافقة املبدئية ع لى إمكانية االكتفاء مبستندات مبدئية ألي من هذه املتطلبات على أن يتم تقدمي املستندات النهائية ألي من
هذه املتطلبات قبل إصدار الرتخيص الثانوي.
املادة السادسة :إجراءات طلب الرتخيص
يتقدم كل كيان ينوي القيام بنشاط أي من الرتاخيص بطلب حصوله على الرتخيص ذي العالقة إىل املؤسسة ،ويشرتط يف الطلب املقدم ما يلي:
( )1أن حيتوي على اسم مقدم الطلب وعنوانه وبياانت االتصال اخلاصة به أو من يوكله أو يفوضه مبوجب وكالة أو تفويض معتد به يف اململكة.
( )2أن يُوقع عليه كتابياً مقدم الطلب صاحب الصالحية يف الكيان ،أو وكيله أو مفوضه مبوجب وكالة أو تفويض معتد هبا يف اململكة.
( )3أن يُرفق به كل املرفقات أو النماذج املختومة اليت تطلبها املؤسسة ،والوارد ذكرها يف املادة الرابعة واملادة اخلامسة من هذه الالئحة ،حبسب نوع
الرتخيص ،من هذه الالئحة.
( )4أن يقدم الطلب إلكرتونياً على موقع املؤسسة ،أو من خالل أي وسيلة أخرى حتددها املؤسسة من حني آلخر على موقعها اإللكرتوين.
( )5املستندات املتعلقة بوفائه ابالشرتاطات املوضوعية املتعلقة ابلرتخيص والواردة – حبسب نوع الرتخيص  -يف املادة الرابعة واملادة واخلامسة من
هذه الالئحة.
جيوز للمؤسسة أن تطلب من ُمقدم الطلب النسخ األصلية ألي مستند يتقدم به هلا ،وذلك لغرض املطابقة والتحقق من صحتها.
املادة السابعة :فرتة مراجعة طلب الرتخيص
( )1عند استالم أي طلب ُمقدم للحصول على ترخيص ،تقوم املؤسسة خالل مخسة عشر يوم عمل ابلتحقق من أن كل املستندات واإلجراءات
أتكيدا على ذلك ملقدم الطلب.
املبدئية الشكلية املطلوبة مكتملة ،مبا يف ذلك الرتمجات والتوثيقات الالزمة ،وتقدم ً
( )2تراجع املؤسسة ،خالل تسعني يوم عمل مجيع املتطلبات النظامية واملوضوعية وغريها املتعلقة مبزاولة نشاط الرتخيص ،وتتحقق من استيفاء تلك
املتطلبات ،ويصدر اجمللس القرار النهائي بشأن إصدار الرتخيص أو رفض الطلب املقدم كتابيًا مع حتديد سبب الرفض دون حتمل أي مسؤولية
يف هذا الشأن.
( )3يف حال كان طلب الرتخيص إنشاء مطاحن إنتاج الدقيق أو تشغيلها ،واليت تتطلب موافقة جملس الوزراء ،فإنه ال يتم احتساب الفرتة اليت
تستغرقها إجراءات احلصول على موافقة جملس الوزراء من مدة التسعني يوماُ املشار إليها يف الفقرة ( )2من هذه املادة.
يدا من الوقت ،ويتم إبالغ مقدم الطلب
( )4جيوز للمؤسسة متديد فرتة املراجعة ملدة ثالثني يوم عمل إضافية إذا تطلب البت يف الطلب املقدم مز ً
بذلك.
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( )5مع مراعاة ما مت ذكره يف الفقرة ( )3من هذه املادة فيما يتعلق مبدة إجراءات احلصول على موافقة جملس الوزراء ،إذا مل يصدر اجمللس أي ترخيص
أو أي رفض كتايب أو متديد إضايف لفرتة مراجعة الطلب ،فإن اجمللس يعترب قد رفض إصدار الرتخيص.
املادة الثامنة :إجراءات مراجعة طلب الرتخيص
( )1تقوم املؤسسة إبجراء املعاينة والتفتيش األويل للمنشأة طالبة الرتخيص وملواقعها اإلدارية واإلنتاجية وفقاً ألحكام هذه الالئحة.
( )2تقوم املؤسسة بعد إجراء املعاينة وحتقق االشرتاطات املطلوبة للرتخيص الرئيسي ابلرفع للمجلس ،ليقرر اجمللس الرفع من عدمه جمللس الوزراء
بطلب املوافقة على منح هذا الرتخيص للمتقدم بطلبه.
( )3تقوم املؤسسة بعد إجراء املعاينة وحتقق مجيع االشرتاطات املطلوبة ابلرفع للمجلس بطلب املوافقة على إصدار الرتخيص الثانوي.
( )4تتواصل املؤسسة كتابياً مع مقدم طلب الرتخيص يف حالة وجود أي استفسارات أو طلب ملزيد من املعلومات ،على أن حيظى مقدم الطلب
مبهلة معقولة تكفي لذلك ،ويتم حتديدها حبسب ما يقتضيه احلال.
( )5جيوز للمؤسسة ،يف إطار عملية املراجعة ويف مجيع األحوال وقبل بدء مزاولة نشاط الرتخيص ،التحقق من خالل عمليات التفتيش السابقة
للرتخيص أن األنشطة املقرتحة من مقدم الطلب واليت يستخدم فيها مرافقه ومعداته أو املرافق واملعدات ،اليت توفرها املؤسسة أو يوفرها أي طرف
اثلث ،مالئمة ابلقدر الكايف ملزاولة نشاط الرتخيص املزمع إصداره.
املادة التاسعة :إصدار الرتخيص
( )1يصدر اجمللس الرتخيص ،ويزود مقدم طلبه بنسخة أصلية واحدة على األقل من الرتخيص ،ويدون الرتخيص يف سجل املؤسسة.
( )2ال تكون الرخصة أايً كان نوعها انفذة إال بعد تسجيلها يف سجل املؤسسة.
( )3حيدد كل ترخيص نطاق الرتخيص وفرتة سراينه واملرخص له ،وأي متطلبات إضافية حبسب ما تراه املؤسسة.
( )4حتدد املؤسسة رقم خاص لكل ترخيص ،ويتم قيده يف سجل املؤسسة ،ويراعى حفظ مجيع الواثئق املتعلقة ابلطلب املقدم حتت هذا الرقم.
( )5جيوز إصدار الرتخيص الرئيسي والرتخيص الثانوي مشروطاً ابستيفاء شروط حمددة ،على أن حيدد الرتخيص الشروط الواجب استيفاؤها والفرتة
أو الفرتات احملددة للوفاء بذلك.
( )6تقوم املؤسسة بتعديل ما يلزم على أي من الرتاخيص الرئيسية املصدرة مسبقاً ملقدم الطلب لتتوافق مع أي تغيري يطرأ عليها بسبب منح الرتخيص
الثانوي.
املادة العاشرة :املقابل املايل للرتخيص
حيدد مقدار املقابل املايل إلصدار وجتديد وتعديل الرتاخيص أبنواعها بقرار يصدره اجمللس.
املادة احلادية عشرة :حمتوى الرتاخيص
( )1جيوز أن حتدد الرتاخيص الرئيسية والثانوية –على سبيل املثال -التقنيات املعتمدة ذات الصلة بنشاط الرتخيص والطاقة اإلنتاجية املستهدفة
األولية إضافة إىل آليات التعديل والشروط النوعية اليت جيب االلتزام هبا.
( )2جيوز أن تتضمن الرتاخيص ابإلضافة إىل الشروط واألحكام العامة ،شروطاً وأحكاماً خاصة تناسب كل نوع ترخيص ،واليت منها – على سبيل
املثال ال احلصر -ما يلي:
(أ)

نطاق اخلدمات اليت يتعني تقدميها وتنفيذها.
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(ب) جودة معايري اخلدمات.
(ج) األحكام ذات الصلة ابحلقوق احلصرية.
(د)

القيود املفروضة على امللكية.

(ه) املتطلبات اخلاصة ابملعلومات ورفع التقارير.
(و) التزامات محاية العمالء.
(ز)

متطلبات احملاسبة ورفع التقارير والشفافية.

(ح) مسوغات سحب أو تعليق أو إلغاء الرتخيص ،وطرق التصحيح إن وجدت.
(ط) ترتيبات هناية املدة واألمور املتعلقة هبا.
املادة الثانية عشرة :إيقاف الرتخيص أو تعليقه أو إلغاءه
جيوز للمؤسسة بقرار من اللجنة سحب أو إلغاء أو تعليق أي ترخيص صادر عنها حيمله املرخص له وفقاً للحاالت املنصوص عليها يف املادة الرابعة
واخلمسني من هذه الالئحة.
املادة الثالثة عشرة :توسيع نطاق الرتخيص
( )1جيوز لكل مرخص له الرفع بطلب التوسع يف استثماراته أو حتسينها يف نفس نشاط الرتخيص يف أي وقت ،مع مراعاة أنه ال جيوز له زايدة الطاقة
اإلنتاجية لتشغيل املطاحن أو الطاقة االستيعابية للصوامع إال بعد احلصول على الرتخيص الثانوي املتعلق هبذه التوسعة.
( )2يتم تعديل الرتاخيص األخرى املتأثرة أبي ترخيص تصدره املؤسسة فيما يتعلق ابلفقرة ( )1من هذه املادة.
املادة الرابعة عشرة :تعديل أو جتديد الرتخيص
( )1جيوز للمرخص له التقدم بطلب جتديد الرتخيص أو تعديله من خالل الرفع إىل املؤسسة ابلطرق اليت حتددها ،وتنطبق عليه شروط طلب الرتخيص.
( )2جيوز للمؤسسة -بناء على قرار من اجمللس  -تعديل شروط الرتخيص ومواصفاته وتقدمي مسوغات معقولة لتلك التعديالت عن طريق إرسال
إشعار خطي إىل املرخص له ،وذلك فقط فيما يتعلق بطلبات جتديد الرتخيص.
( )3جيوز للمؤسسة -بناء على قرار من اجمللس  -رفض جتديد الرتخيص أو تعديله ،ويف حالة رفض جتديد الرتخيص يشرتط تقدمي مسوغات معقولة
للرفض بشكل كتايب إىل املرخص له وحتديد املتطلبات اليت يتم مبوجبها املوافقة على طلب التجديد الذي قدمه املرخص له ،وبشرط أن حيظى
املرخص له مبدة تصل إىل ثالثة أشهر لالمتثال ألي متطلبات إضافية معقولة حتددها املؤسسة ،ومتنح املؤسسة املرخص له الفرصة بُغية إبداء
وجهة نظره لالعتبارات ذات الصلة أبي متطلبات إضافية من خالل جلسة مساع آلرائه.
( )4يصدر اجمللس جتديد الرتخيص أو تعديله ،ويتضمن الشروط اإلضافية يف حال امتثال املرخص له ألي من املتطلبات اإلضافية وفقاً ملا نصت
عليها الفقرة ( )3من هذه املادة.
املادة اخلامسة عشرة :التنازل عن الرتخيص
( )1جيوز للمرخص له خالل مدة الرتخيص التنازل عن ترخيصه للمتنازل له ،وذلك بعد موافقة املؤسسة وفقاً ألحكام املادة السابعة من هذه الالئحة.
( )2ال جيوز التنازل عن أي ترخيص خالل أول سنتني من اتريخ إصداره ،أو خالل سنتني من جتديد الرتخيص أو التنازل عنه ،وجيب على املرخص
إشعارا خطيًا قبل ستة أشهر من الشروع يف التنازل عن الرتخيص إىل املتنازل له مامل ينص الرتخيص على غري ذلك.
له أن يرسل إىل املؤسسة ً
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( )3ال جيوز أن متتنع املؤسسة عن املوافقة على التنازل ،دون االستناد إىل أسباب معقولة ،إذا استويف املتنازل له مجيع املتطلبات الالزمة مبوجب
النظام والئحته وشروط الرتخيص الالزمة على املرخص له املتنازل عن ترخيصه.
( )4ميكن للمرخص له التنازل عن حقه يف طلب جتديد الرتخيص املمنوح له قبل انتهاء مدة ذلك الرتخيص ،وتتخذ املؤسسة إجراءات إصدار
ترخيص جديدة للمتنازل له وف ًقا هلذه الالئحة ،على أن يستمر املرخص له السابق يف عملياته مبوجب ترخيصه حىت يصبح املرخص له اجلديد
قادرا على بدء عملياته.
ً
املادة السادسة عشرة :تراخيص شركات املطاحن األربعة
( )1تصدر املؤسسة -بناءً على قرار من اجمللس -لكل شركة من شركات املطاحن األربعة الرتاخيص الرئيسية الالزمة لتشغيل مطاحن إنتاج الدقيق
وصوامعها التشغيلية التابعة لكل شركة من هذه الشركات.
( )2تكون الرتاخيص املمنوحة وفقاً للفقرة ( ) 1من هذه املادة حصرية للشركات األربع ملدة عشر سنوات من اتريخ منحها بشرط التزام الشركات
أبحكام النظام وهذه الالئحة وشروط الرتاخيص املمنوحة.
القسم الثاين :املوافقات
املادة السابعة عشرة :أنواع املوافقات
يصدر اجمللس املوافقة الالزمة ألي من األنشطة والعمليات التالية:
( )1استرياد أي كمية من القمح.
( )2تصدير القمح أو الدقيق أو املنتجات املدعومة إىل خارج اململكة.
( )3أي عملية اندماج مع أي مرخص له آخر أو امتالك أغلبية يف املرخص له أو موجوداته سواءً داخل اململكة أو خارجها.
( )4شراء ما نسبته ( )5%أو أكثر من أسهم مرخص له آخر أو شراء أوراقه املالية أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق امللكية أو شراء نسبة أقل
من تلك إذا كانت تؤدي إىل إنشاء وضع مهيمن يف أي جزء من نشاط تشغيل املطاحن ،وذلك كله بشكل مباشر أو غري مباشر.
( )5اتفاق املرخص هلم على إجراء ممارسات من شأهنا اهليمنة على سوق حمددة أو احلد من املنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها يف قطاع تشغيل
املطاحن.
جيوز للمؤسسة – بعد موافقة اجمللس حبسب مايقتضيه احلال  -زايدة أو تعديل أو إلغاء أي من األنشطة وأنواع املوافقات الالزمة الصادرة منها وفقاً
للصالحيات املمنوحة هلا يف النظام.
املادة الثامنة عشرة :متطلبات املوافقة
( )1يتقدم املرخص له بطلب املوافقة مع حتديد أسباب ذلك وأثر ذلك على أنشطته وعملياته ،ويتقدم ابملستندات الالزمة أو املثبتة ألي من ذلك
حبسب ما يقتضيه احلال.
( )2تقوم املؤسسة بتحديد املعايري والنماذج املتعلقة ابستيفاء املتطلبات املذكورة أعاله وحتديثها من حني آلخر على موقع املؤسسة اإللكرتوين.
( )3جيوز للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو مستندات إضافية هلا عالقة ابلطلب املقدم للحصول على املوافقة.
املادة التاسعة عشرة :إجراءات طلب املوافقة
يتقدم كل كيان ينوي القيام بنشاط أو عملية تستلزم املوافقة بطلب احلصول عليها إىل املؤسسة ،ويشرتط يف الطلب املقدم ما يلي:
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( )1أن حيتوي على اسم مقدم الطلب وعنوانه وبياانت االتصال اخلاصة به أو من يوكله أو يفوضه مبوجب وكالة أو تفويض معتد به يف اململكة.
( )2صورة من الرتخيص أو الرتاخيص اليت حصل عليها مسبقاً مقدم الطلب.
( )3أن يُوقع على الطلب كتابياً مقدم الطلب صاحب الصالحية يف الكيان ،أو وكيله أو مفوضه مبوجب وكالة أو تفويض معتد هبا يف اململكة.
( )4أن يُرفق به كل املستندات املتعلقة والداعمة حليثيات طلبه.
( )5يقدم الطلب إلكرتونياً على موقع املؤسسة ،أو من خالل أي وسيلة أخرى حتددها املؤسسة من حني واآلخر.
جيوز للمؤسسة أن تطلب من ُمقدم الطلب النسخ األصلية ألي مستند يتقدم به هلا ،وذلك لغرض املطابقة والتحقق من صحتها.
املادة العشرون :فرتة مراجعة طلب املوافقة
( )1عند استالم أي طلب ُمقدم للحصول على املوافقة ،تقوم املؤسسة خالل مخسة أايم عمل ابلتحقق من أن كل املستندات واإلجراءات املبدئية
أتكيدا على ذلك ملقدم الطلب.
الشكلية املطلوبة مكتملة ،مبا يف ذلك الرتمجات والتوثيقات الالزمة ،وتقدم ً
( )2تراجع املؤسسة ،خالل مخسة عشر يوم عمل مجيع املتطلبات النظامية واملوضوعية وغريها املتعلقة بطلب املوافقة ،وتتحقق من استيفاء تلك
املتطلبات ،ويصدر اجمللس القرار النهائي بشأن إصدار املوافقة أو رفضها كتابيًا مع حتديد سبب الرفض دون حتمل أي مسؤولية يف هذا الشأن.
يدا من الوقت.
( )3جيوز للمؤسسة متديد فرتة املراجعة ملدة مخسة عشر يوم عمل إضافية إذا تطلب البت يف الطلب املقدم موضوعياً مز ً
( )4إذا مل يصدر اجمللس أي موافقة أو رفض كتايب أو متديد إضايف لفرتة مراجعة الطلب ،فإن اجمللس يعترب قد رفض إصدار املوافقة.
املادة احلادية والعشرون :إجراءات مراجعة طلب املوافقة
( )1جيوز للمؤسسة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية هلا عالقة ابلطلب املقدم.
( )2تقوم املؤسسة عند احلاجة إبجراء املعاينة والتفتيش األويل للمنشأة طالبة املوافقة وملواقعها اإلدارية واإلنتاجية وفقاً ألحكام هذه الالئحة.
( )3تقوم املؤسسة بعد إجراء املعاينة وحتقق مجيع االشرتاطات املطلوبة ابلرفع للمجلس بطلب إصدار املوافقة.
( )4تتواصل املؤسسة كتابياً مع مقدم طلب املوافقة يف حالة وجود أي استفسارات أو طلب ملزيد من املعلومات ،على أن حيظى مقدم الطلب مبهلة
معقولة – حبسب ما تراه املؤسسة  -تكفي لذلك ،ويتم حتديدها يف كتاب املؤسسة ملقدم الطلب حبسب ما يقتضيه احلال.
( )5ال جيوز أن متتنع املؤسسة عن منح املوافقة دون االستناد إىل أسباب معقولة ،إذا استويف املرخص له مجيع املتطلبات الالزمة للموافقة.
( )6جيوز للمؤسسة اختاذ أي إجراء آخر تراه مناسباً أو ضرورايً لغرض إصدار املوافقة.
املادة الثانية والعشرون :إصدار املوافقة
( )1يصدر اجمللس املوافقة ،ويزود مقدم طلبها بنسخة أصلية واحدة على األقل من املوافقة ،وتدون املوافقة يف سجل املؤسسة.
( )2تكون املوافقة انفذة بتاريخ اخلطاب الصادر من املؤسسة إال إذا حدد خطاب املؤسسة اترخياً آخر.
( )3حتدد كل موافقة نطاق املوافقة وفرتة سرايهنا ،وأي متطلبات إضافية حبسب ما تراه املؤسسة.
( )4حتدد املؤسسة رقم خاص لكل موافقة ،ويتم قيده يف سجل املؤسسة ،ويراعى حفظ مجيع الواثئق املتعلقة ابلطلب املقدم حتت هذا الرقم.
( )5جيوز إصدار املوافقة مشروطةً ابستيفاء شروط حمددة ،على أن حيدد خطاب املؤسسة املتعلق ابملوافقة الشروط الواجب استيفاؤها والفرتة أو
الفرتات احملددة للوفاء بذلك.
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( )6تقوم املؤسسة – بعد موافقة اجمللس حبسب مايقتضيه احلال -بتعديل ما يلزم على أي من الرتاخيص الرئيسية أو الثانوية أو املوافقات املصدرة
مسبقاً ملقدم الطلب لتتوافق مع أي تغيري يطرأ عليها بسبب منح املوافقة.
املادة الثالثة والعشرون :املقابل املايل للموافقة
ليس هناك مقابل مايل للموافقات اليت يصدرها اجمللس.
املادة الرابعة والعشرون :إيقاف املوافقة أو تعليقها أو إلغاءها
جيوز للمؤسسة سحب أو إلغاء أو تعليق أي موافقة صادرة عنها عند خمالفة أحكام هذه الالئحة أو شروط املوافقة.
املادة اخلامسة والعشرون :التنازل عن املوافقة
يف حال موافقة اجمللس على تنازل املرخص له عن ترخيصه للمتنازل له فإن املوافقات السارية للمرخص له تنتقل للمتنازل له ،وال جيوز للمرخص له
التنازل عن املوافقة دون التنازل عن الرتخيص.
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الفصل الثالث :اجلودة
املادة السادسة والعشرون :تعريفات خاصة هبذا الفصل:
ابإلضافة إىل التعريفات الواردة يف املادة األوىل من هذه الالئحة ،يقصد ابأللفاظ واملصطلحات اآلتية – أينما وردت يف هذا الفصل – املعاين املبينة
أمام كل منها مامل يقتض السياق خالف ذلك:
(" )1اهليئة األمريكية للكيميائيني يف جمال احلبوب " :منظمة غري رحبية خمتصة بتطوير العلوم املتعلقة ابلقمح واحلبوب (موقعها اإللكرتوين:
.)https://www.aaccnet.org/Pages/default.aspx
(" )2املعايري الغذائية الدولية" :جمموعة املعايري واملمارسات واملبادئ التوجيهية وغريها من التوصيات املتعلقة ابألغذية وإنتاجها وسالمتها الصادرة
بسن املعايري الغذائية الدولية ،وهي هيئة مشرتكة بني منظمة األمم املتحدة
عن هيئة الدستور الغذائي التابعة لألمم املتحدة ،وهي اجلهة املعنية ّ
لألغذية والزراعة ( )FAOومنظمة الصحة العاملية (.)WHO
(" )3املواد األخرى" :املواد املختلفة غري القمح ،مبا يف ذلك بذور احلشائش ،اجلذور ،والقشر ،والقش ،واحلبوب األخرى غري حبوب القمح.
(" )4زمن النزول" :الزمن الالزم لنزول عمود أو قضيب معدين ،مبواصفات خاصة ،يف أنبوب زجاجي حيتوي على خليط ساخن من الدقيق واملاء
بعد إمتام  55اثنية من اخللط.
(" )5القمح الصلب" :القمح الذي حيتوي على احلبوب الصلبة احملتوية على نسبة عالية من اجللوتني ،واليت تنتج الدقيق املناسب إلنتاج للخبز.
(" )6القمح الطري" :القمح الذي حيتوي على حبوب طرية حتتوي على نسبة عالية من النشا و نسبة منخفضة ابلعادة من اجللوتني.
(" )7وزن األلف حبة" :وزن ألف حبة قمح ابجلرام ،وقد خيتلف حبسب حجم احلبة ،ويستخدم حلساب مدى امتالء احلبوب واملردود املتوقع للطحن.
( :" FCC" )8املعيار الكيميائي الغذائي (.)Food Chemical Codex
( :" USP" )9مجعية صيدليات الوالايت املتحدة (.)United States pharmacopeia
( :" BP" )10مجعية صيدليات اململكة املتحدة (.)British pharmacopeia
املادة السابعة والعشرون :أحكام عامة للجودة:
( )1هتدف أحكام مواصفات اجلودة هبذه الالئحة على حنو مباشر لسالمة ومأمونية كميات القمح واملواد املضافة املستوردة لالستهالك من الناحيتني
النباتية والصحية وصالحيتها لالستهالك اآلدمي كمنتج غذائي ْأويل ،وكذلك لضمان سالمتها ومأمونيتها من هاتني اخلاصيتني طيلة فرتة ختزينها
ابلصوامع وحىت إمتام طحنها ،وكذلك لضمان سالمتها ومأمونيتها بعد امتام مرحلة الطحن وطرحها ابألسواق كمادة غذائية وسيطة.
( )2ال حتول املواصفات احملددة يف الئحة اجلودة دون األخذ أبي مواصفات أفضل منها مستقبال ،سواء وردت يف اهليئة األمريكية للكيميائيني يف
جمال احلبوب أو وفق املعايري الغذائية الدولية أو حبكم معدل ألحكام هذه الالئحة ،كما ال حتول دون قبول أي أصناف قمح أعلى يف املواصفات
منها.
( )3ال تشكل املعايري واملواصفات الواردة هبذه الالئحة أي متييز بني األسواق العاملية السترياد القمح وال تشكل أي قيود ظاهرة أو م َقنَّعة للتجارة
الدولية فيما يتعلق ابسترياد القمح ابلنسبة ملا تستورده اململكة ممثلة يف املؤسسة من كميات للقمح وما تقوم بتوفريه منها لسوق الطحن احمللي.
( )4ال ختل أحكام هذه الالئحة واملواصفات الواردة فيها ابلتزامات اململكة الناشئة عن االتفاقيات الدولية اليت تكون طرفاً فيها وال بعضويتها مبنظمة
التجارة العاملية والتزاماهتا الناشئة عنها.
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( )5ال ختل أحكام هذه الالئحة واملواصفات الواردة فيها ابختصاص أي جهة حكومية أخرى ابململكة ختتص وفقاً للنظام املنشئ هلا بوضع أية
مواصفات الزامية أو غري الزامية ألي مادة غذائية يف صورهتا األولية أو الوسيطة أو النهائية الصاحلة لالستهالك اآلدمي املباشر وال ابلرقابة عليها.
( )6أي شحنات مستوردة من القمح من قبل املؤسسة أو أي جهة أخرى موافق هلا ابالسترياد من املؤسسة وال تتوافر فيها احلدود الدنيا االلزامية
للمواص فات احملددة أبحكام هذه الالئحة عند استريادها أو عند بدء تشغيلها بعد التخزين أو عند طرحها كدقيق لالستهالك أو للتداول ،ال
ينطبق وصف "اجلودة" أو "الصالحية" عليها ويتعني إعادة تصديرها أو سحبها من التداول وعدم طرحها لالستهالك اآلدمي وتباشر املؤسسة
اختصاصاهتا هي واجلهات احلكومية األخرى املختصة يف هذا الشأن محايةً لألسواق وللمستهلكني وللصحة العامة وفقاً لنظام كل جهة وحلدود
اختصاصها املقرر هلا.
( )7جيوز للمؤسسة أن تصدر للمرخص له ،عند طلبه ذلك ،شهادات جبودة كميات معينة من القمح أو الدقيق املستخرج منه حتققها من توافر
معايري اجلودة هبا وإجراء ما يلزم عليها من اختبارات وفحوص ،على أن يتحمل املرخص له أي تكاليف مالية تتكبدها املؤسسة هلذا الغرض.
()8

متارس املؤسسة الرقابة على مدى تطابق جودة القمح ألحكام اجلودة الواردة يف هذه الالئحة وأتخذ عينات دورية وعشوائية من القمح.

( )9يتحمل كل مرخص له مسؤولية االمتثال ابملعايري واملواصفات الواردة للجودة يف هذه الالئحة ،وذلك من اتريخ احلصول على ملكية القمح أو
أي منتج آخر.
املادة الثامنة والعشرون :القمح املعدل وراثيا
حيظر التعاقد أو القبول أبي كميات من القمح حملصول معدل وراثياً ويلزم أن يتقدم الطرف املتعاقد معه مبا يفيد أن القمح املورد ليس من حمصول معدل
وراثياً وأن تؤكد االختبارات ذلك وأبن القمح املورد حمصول طبيعي سواء يف أصناف القمح الصلب أو الطري.
املادة التاسعة والعشرون :ملواثت القمح
( )1يتعني خلو القمح  ،بصرف النظر عن النسب املئوية وأوصاف هذه امللواثت ،مما يلي:
(أ) سوسة القمح (يورجايسرت  -إيليا).
(ب) فطرايت التفحم السائب واملغطى.
(ج) تغري غري طبيعي يف الرائحة أو الطعم أو اللون.
(د) احلشرات احلية أو أطوارها أايًكانت أنواعها.
(ه) الطفيليات.
(و) القوارض أو خملفاهتا.
(ز) أي بذور سامة.
(ح)ديوكسني.
( )2جيب أن يكون القمح وأي منتجات مشتقة منه خالية من أي آاثر ،أو متبقيات مواد أو تلوث ابمليكوتوكسني ،واملعادن الثقيلة ،وبقااي املبيدات،
أو املواد املشعة  ،وقد تقوم املؤسسة بقبول املنتجات اليت تتوافر فيها امللواثت طاملا مل تتجاوز تلك امللواثت النسبة احملددة يف الدستور الغذائي
الصادرة من قبل منظمة األغذية والزراعة (فاو) ومنظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة.
املادة الثالثون :أحكام ومواصفات القمح الصلب
( )1املتطلبات اإلجيابية احلتمية املتعني توافرها يف القمح الصلب:
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(أ) جيب أن ال يقل احلد األدىن للوزن النوعي للقمح الصلب عن  77هكتولرت لكل كيلو جرام من أي قمح مستورد ألغراض الطحن داخل
اململكة.
(ب) جيب أال تقل نسبة اجللوتني الرطب عن  %26من القمح الصلب املستورد.
(ج) جيب أال يقل وزن األلف حبة قمح –كوحدة معيارية -عن ثالثني جراماً كحد أدىن وذلك من أي عينة دورية أو عشوائية ممثلة يتم قياس
معدالهتا.
( )2املتطلبات اإلجيابية احلتمية اجلائز التسامح يف نسبة توافرها وأثر اخنفاض نسبتها يف القمح الصلب:
(أ) جيب يف أية كميات قمح صلب أال تقل نسبة الربوتني (كأساس جاف) فيها من  %12.5فإن قلت عن ذلك فيجوز قبول الكميات
موضوع الفحص وختزينها وتداوهلا شريطة أال تقل تلك النسبة عن  %12كحد أدىن لكل طن مرتي.
(ب) جيب يف أية كميات قمح صلب أال تزيد نتيجة اختبار نسبة الرطوبة فيها عن معدل  %13كحد أقصى  ،فإن زادت نسبة الرطوبة عن
ذلك فيجوز قبول الكميات موضوع الفحص وختزينها وتداوهلا شريطة أال تتجاوز نسبة الرطوبة كحد أقصى عن  %14وال يتسامح يف
جتاوز هذا القدر.
(ج) جيب يف أي كميات قمح صلب أن يكون زمن النزول فيها مدته  270اثنية ،فإن قل الرقم (أي زمن النزول) عن ذلك فيعد مقبوال حىت
 250اثنية وال تقبل أي كميات يقل زمن النزول فيها عن ذلك احلد.
( )3األوصاف السلبية (العيوب) اجلائز قبوهلا فيما ال يتجاوز حدود قصوى مقررة:
(أ) ال تقبل املواد األخرى واملواد الغريبة والدخيلة يف أي كميات قمح تزيد عن  %1من إمجايل الكمية وفقاً الختبار أي عينة عشوائية ممثلة
منها.
(ب) ال تقبل نسبة احلبوب الضامرة واملكسورة اليت تزيد عن  %3من إمجايل الكمية وفقاً الختبار أي عينة عشوائية ممثلة منها.
(ج) ال تقبل نسبة احلبوب املصابة واملتضررة اليت تزيد عن  %1من إمجايل الكمية وفقاً الختبار أي عينة عشوائية ممثلة منها.
(د) يتعني أال يتجاوز نسبة فطر األرجوت يف أي كمية عن  %0،045منها كحد أقصى.
( )4أال تتجاوز تلك العيوب يف جمملها  %5من إمجايل الكمية حمل الفحص ،وال يتسامح يف جتاوز تلك النسب املقررة كحد أقصى خبصوص كل
عيب وال يف النسبة اإلمجالية إلصابة الكمية ابألرجوت وال يف إمجايل عيوب أي كمية مستوردة ختضع لالختبار.
املادة احلادية والثالثون :أحكام ومواصفات القمح الطري
( )1املتطلبات اإلجيابية احلتمية املتعني توافرها يف القمح الطري:
(أ) جيب أن ال يقل احلد األدىن للوزن النوعي للقمح الطري عن  77هكتوليرت لكل كيلو جرام من أي قمح مستورد أو متداول ألغراض طحنها
داخل اململكة.
(ب) أال تقل نسبة اجللوتني الرطب عن  %22وذلك ابلنسبة للقمح الطري املستورد.
(ج) جيب أال يقل وزن األلف حبة قمح –كوحدة معيارية -عن ثالثني جراماً كحد أدىن وذلك من أي عينة دورية او عشوائية ممثلة يتم قياس
معدالهتا.
( )2املتطلبات اإلجيابية احلتمية اجلائز التسامح يف نسبة توافرها وآثر اخنفاض نسبتها يف القمح الطري:
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(أ) جيب يف أي كميات قمح طري أال تقل نسبة الربوتني (كأساس جاف) فيها عن  %11يف املائة كحد أدىن يف الطن املرتي فإن قلّت عن
ذلك فيجوز قبول الكميات موضوع الفحص وختزينها وتداوهلا شريطة أال تقل تلك النسبة عن  % 10.5كحد أدىن لكل طن مرتي.
(ب) جيب يف أي كميات قمح طري أال تزيد نتيجة اختبار نسبة الرطوبة فيها عن معدل  %13كحد أقصى  ،فإن زادت نسبة الرطوبة عن
ذلك فيجوز قبول الكميات موضوع الفحص وختزينها وتداوهلا شريطة أال تتجاوز نسبة الرطوبة كحد أقصى عن  %14وال يتسامح يف
جتاوز هذا القدر.
(ج) جيب يف أي كميات قمح طري ومواد مضافة أن يكون زمن النزول فيه مدته  270اثنية ،فإن قل الرقم (أي زمن النزول) عن ذلك فيجوز
قبوهلا حىت حد  250اثنية وال تقبل أي كميات يقل زمن النزول فيها جيري من اختباراهتا عن ذلك احلد.
( )3األوصاف السلبية (العيوب) اجلائز قبوهلا فيما ال يتجاوز احلدود القصوى املقررة يف القمح الطري:
(أ) ال تقبل نسبة املواد األخرى واملواد الغريبة والدخيلة يف أي كميات قمح طري مستورد تزيد عن  %1من إمجايل الكمية وفقاً الختبار أي
عينة عشوائية ممثله منها.

(ب) ال تقبل نسبة احلبوب الضامرة واملكسورة اليت تزيد عن  %3من إمجايل الكمية وفقاً الختبار أي عينة عشوائية ممثلة منها
(ج) ال تقبل نسبة احلبوب املصابة واملتضررة اليت تزيد عن  %1من إمجايل الكمية وفقاً الختبار أي عينة عشوائية ممثلة منها.
(د) يتعني أال يتجاوز نسبة فطر األرجوت يف أي كمية عن  %0،045منها كحد أقصى.
( )4ال جيوز أن تتجاوز تلك العيوب ف جمملها عن  %5من إمجايل الكمية حمل الفحص ،وال يتسامح يف جتاوز تلك النسب املقررة كحد أقصى
خبصوص كل عيب وال يف النسبة اإلمجالية إلصابة الكمية ابألرجوت وال يف إمجايل عيوب أي كمية مستوردة ختضع لالختبار.
املادة الثانية والثالثون :املواد املضافة (مواد التدعيم و املواد احملسنة)
( )1يقوم املرخص له إبضافة املواد احملسنة للقمح منخفض الربوتني عند طحنه .بقصد حتسني الصفات التصنيعية للدقيق املنتج وبشكل استثنائي.
( )2املواد احملسنة ال تضاف عند طحن القمح إال على سبيل االستثناء ولضرورة تقدرها إدارة اجلودة يف املرخص له عند التشغيل ،وبرقابة وموافقة
املؤسسة احملددة للمدة أو الكمية ،وعند إضافتها يف هذه احلالة يتم إبالغ املؤسسة خالل ( )3أايم.
( )3ال يقوم املرخص له إبضافة مواد حمسنة بنسبة تتجاوز  100جرام/طن.
( )4املواد املضافة تشتمل على احملسنات وختتلف عن مواد التدعيم (احلديد والفيتامينات – على سبيل املثال – اليت جيب إضافتها بشكل مستمر
وجلميع أنواع ودرجات الدقيق املنتج وابلنسب املقررة) ،وهي على النحو التايل:
(أ) تتكون املواد احملسنة من ثالثة مواد هي ( )1ألفا أميليز ( )2محض األسكوربك ( )3فوق أكسيد البنزول .وتضاف املادتني األوليتني (ألفا
أميليز  +محض األلفا إميليز ،محض األسكوربك) يف خملوط واحد بينما تضاف املادة الثالثة ( فوق اكسيد البنزويل) منفردة.
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احملتوى (حد أدىن)

بيان املكون
%

جم/كجم خليط

فوق أكسيد البنزويل ()32%

40،00

400،00

محض األسكوربك ()%,≥ 99

30،00

300،00

27،00

270،00

انزمي األلفا اميليز الفطري
( SKB 5000يف اجلرام)

ثالي فوسفات الكالسيوم (بنقاوة
كلية التقل عن  %99ونقاوة 1،5
كالسيوم ال تقل عن )%40

15،00

نشا القمح (مادة مائلة)

الكمية املتمة لـ %100

الكمية املتمة لـ 1000جم

اجملموع

100،00

1000،00

(ب) على أن ت شتمل مواد التدعيم واملكونة من خملوط احلديد والفيتامينات املضافة لدقيق القمح لتحسني الصفات التغذوية وتعويض النقص
يف الفيتامينات واحلديد كما هو وارد ابجلدول.
االسم والصنف ودرجة
اجلودة

بيان املكون

جم/كجم خملوط

 %99،00أو أكثر

309،20

30،920

 %99،00أم أكثر

356،20

35،620

 %99،00أم أكثر

61،80

6،180

رايبوفالفني درجة غذائية

 %99،00أم أكثر

38،70

3،870

فوليك حامض فوليك درجة
غذائية

 %99،00أم أكثر

15،00

1،500

حديد
نياسني (ب)3

نيكوتيناميد (نياسيناميد)
درجة غذائية

ختتزل

درجة

ثيامني أحادي النرتات

ثيامني (ب)1

درجة غذائية

رايبوفالفني (ب)2

فيتامني د
فوسفات ثالثي

فيتامني د 3نوع 100
إس دي /إس درجة
دولية/جم
غذائية

100000

درجة غذائية

وحدة

 %99،00أم أكثر

55،10

5،510

24،00

2،400

نسبة الكالسيوم  %40نسبة الكالسيوم %40
أو اكثر
أو أكثر

الكالسيوم
نشا

نسبة النقاوة

%

حديد
غذائية

حامض
(ب)9

احملتوى (حد أدىن)

درجة غذائية

 %99،00أم أكثر

وحبيث يكون اإلمجايل لكل ألف كيلو جرام على من

أي كمية
 1000جم
1000,00

( )5جيب أن تكون كل املكوانت حاصلة على موافقة الـ  FCCأو  USPأو .BP
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املادة الثالثة والثالثون :جودة املواد املضافة (مواد التدعيم و املواد احملسنة)
( )1جيب خلو املخلوط املزمع إضافته للدقيق سواء كان خملوط املواد املضافة أو خملوط املواد احملسنة من الدايوكسينات وأي مواد مسرطنة متاماً وال
يقبل املخلوط يف حالة إحتوائه على أية نسبة منها أبي قدر كانت وال جتوز حيازته أو ختزينه أبية شركة أو منشأة طحن ومينع أي استخدام له.
( )2جيب خلو املخلوط من أية بكترياي مسببة لألمراض (ممرضات) كالسلمونيال والشيجال وايشريشياكوالي وابسيلس أو أية ممرضات أخرى انقلة
للعدوى البكتريية أبية نسبة كانت ،وال يقبل املخلوط يف حالة احتوائه على أية نسبة من أي نوع منها وأبي قدر كانت وال جتوز حيازته أو
ختزينه أبي شركة أو منشأة طحن ومينع أي استخدام له.
( )3يتعني خلو خملوط املواد املضافة من مجيع امللواثت وخاص ة السموم الفطرية ومتبقيات املبيدات ومركبات الفينايل متعدد الكلور واملعادن الثقيلة
واملواد املشعة أو متبقيات اإلشعاع وأن يكون يف حدود العد الكلي ( )PLATE COUNTللبكترياي والفطرايت واخلمائر ،وجيوز قبول
املخلوط وتشغيله كمادة مضافة للدقيق إذا مل يتجاوز أي من تلك امللواثت احلدود املسموح هبا وفق املواصفات السعودية  ،واملواصفات اخلليجية
،و املعايري الغذائية الدولية مثل دستور االغذية (الكودكس) ،منظمة االغذية والزراعة (الفاو) ،ومنظمة الصحة العامة.
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الفصل الرابع :السياسة التسعريية
املادة الرابعة والثالثون :التدابري الالزمة يف احلاالت غري العادية
لرئيس اجمللس يف احلاالت غري العادية اختاذ التدابري الالزمة لتأمني حاجة السوق من الدقيق إبجراءات ميسرة ،مبا يف ذلك وضع أسعار موحدة للدقيق
وفقاً للسياسة التسعريية إىل حني انتهاء احلالة غري العادية .ويتقرر ظهور احلالة غري العادية أو االنتهاء منها بناء على تقرير يرفعه احملافظ ويوافق عليه
رئيس اجمللس.
املادة اخلامسة والثالثون :األساليب املناسبة لتنظيم أسعار املنتجات املتأثرة
مع مراعاة سياسة حترير السوق وأسعار املنتجات ،جيوز للمؤسسة استخدام األساليب املناسبة لتنظيم أسعار املنتجات املتأثرة ،استناداً لالعتبارات
املتعارف عليها يف األسواق احلرة ،واليت منها –على سبيل املثال ال احلصر -تنظيم معدل العائد أو تنظيم سقف األسعار أو وضع معايري هلا ،وذلك
وفقاً للممارسات اجليدة املتعارف عليها يف هذا القطاع.
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الفصل اخلامس :الرقابة والتفتيش
املادة السادسة والثالثون :أحكام عامة
( )1مع مراعاة اختصاصات اجلهات احلكومية األخرى ،تقوم املؤسسة ابلرقابة على األشخاص والكياانت واملنشآت واألنشطة والعمليات املتعلقة
أبحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
( )2تقوم املؤسسة بعمليات التفتيش الالزمة عن طريق مفتشي املؤسسة لتحقيق هذا الغرض.
( )3تبلغ اإلدارة املختصة ابملؤسسة ،وذلك حبسب ما رفعه هلا مفتشو املؤسسة ،اللجنة ابملخالفات والعقوابت املقرتحة حياهلا ،وذلك ليتسىن للجنة
البت يف هذه املخالفات وحتديد عقوابهتا.
املادة السابعة والثالثون :أنواع العمليات التفتيشية اليت تقوم هبا املؤسسة
( )1ينفذ مفتشو املؤسسة عمليات التفتيش التالية:
(أ) عمليات التفتيش السابقة للرتخيص  :تقوم املؤسسة بعمليات التفتيش السابقة للرتخيص لكل منشأة تتقدم بطلب للرتخيص هلا مبزاولة
أي نشاط يلزم الرتخيص له أو احلصول على املوافقة من قبل املؤسسة.
(ب) عمليات التفتيش على الواردات  :عمليات التفتيش على القمح املستورد املوافق للمرخص له ابسترياده من خالل قيام املؤسسة بسحب
عينات من الكميات الواردة واختبارها يف خمترباهتا وكذلك ابملواد املضافة املستوردة وذلك يف كل ميناء دخول إىل اململكة ،وذلك للتأكد
من التزامها أبحكام اجلودة الواردة يف هذه الالئحة.
(ج) عمليات التفتيش اجملدولة  :هي العملية التفتيشية اجملدولة اليت جتري على كل مرخص له.
(د) عمليات التفتيش غري اجملدولة :هي العمليات التفتيشية غري اجملدولة مسبقاً على املرخص له كإجراء من إجراءات التحقيق مىت ما قدمت

هلا شكاوي من العمالء املباشرين والنهائيني للمرخص له وتتصل أبي وجه من أوجه نشاطها وإنتاجها أو تلك الزايرات التفقدية الفجائية
للمرخص له.

املادة الثامنة والثالثون :عمليات التفتيش السابقة إلصدار الرتخيص
( )1تُنفذ عمليات التفتيش السابقة للرتخيص وف ًقا للطلبات املقدمة إىل املؤسسة لطلب احلصول على الرتخيص املمنوح مبوجب الضوابط املتعلقة
بذلك الرتخيص.
( )2تتحقق املؤسسة من خالل عمليات التفتيش السابقة للرتخيص من صحة مجيع الواثئق ذات الصلة واملعلومات العامة والفنية ذات الصلة ابلكيان
املتقدم بطلب للحصول على ترخيص من املؤسسة.
( )3ختطر املؤسسة املرخص له قبل إجراء عمليات التفتيش السابقة للرتخيص عرب خطاابت رمسية أو عرب الربيد اإللكرتوين.
املادة التاسعة والثالثون :عمليات التفتيش على الواردات
( )1تتم عمليات التفتيش على القمح املستورد املوافق للمرخص له ابسترياده من خالل قيام املؤسسة بسحب عينات من الكميات الواردة واختبارها
يف خمترباهتا وكذلك ابملواد املضافة املستوردة وذلك يف كل ميناء دخول إىل اململكة.
( )2تؤخذ عينة تلقائياً وتفحص ألي كمية يتم استريادها.
( )3جيب فحص العينات بشكل مرئي من أجل العيوب واختبارها للصفات األساسية جلودة القمح  ،مبا يف ذلك حمتوى الربوتني والرطوبة  ،واملواد
األخرى وف ًقا ألحكام اجلودة الواردة يف هذه الالئحة.
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املادة األربعون :عمليات التفتيش اجملدولة
( )1يف حال منحت املؤسسة –بقرار يصدر من اجمللس  -الرتخيص الرئيسي أو أي ترخيص اثنوي ،فإن املؤسسة تعني فري ًقا تفتيشياً لكل مرخص
له ،على أن جيري هذا الفريق عمليات التفتيش اجملدولة املطلوبة حلامل ذلك الرتخيص.
( )2جيري فريق التفتيش عمليات التفتيش للمرخص له املعين مرة واحدة على األقل كل سنة منذ بدء عملياته ،على أن ُجترى عمليات التفتيش
اجملدولة ،حيثما أمكن من الناحية العملية ،يف وقت يقلل من انقطاع أعمال املرخص له.
( )3تقرر املؤسسة قبل كل دورة تفتيش ما إذا كان ستجري عمليات التفتيش الدوري يف فرتيت التشغيل واالنقطاع عن العمل أو خالل فرتات الصيانة
اجملدولة ،أو ما إذا كانت ستجري عملييت تفتيش منفصلتني إحدامها أثناء فرتة التشغيل واألخرى يف فرتة االنقطاع عن العمل.
( )4ختطر املؤسسة املرخص له قبل إجراء عمليات التفتيش اجملدولة عرب خطاابت رمسية أو عرب الربيد اإللكرتوين.
املادة احلادية واألربعون :عمليات التفتيش غري اجملدولة
ال تقوم املؤسسة بعمليات التفتيش غري اجملدولة إال إذا كان لديها مسوغات معقولة بوقوع إخالل ألحد الرتاخيص اليت منحتها أو أحكام النظام أو
الالئحة التنفيذية ،أو يف حال ورود شكاوى على حامل الرتخيص ،وجيوز للمؤسسة مباشرة عمليات التفتيش غري اجملدولة ،حىت لو كانت أعمال
املرخص له اخلاضع للتفتيش متوقفة أو كان املرخص له يف مرحلة التصفية.
املادة الثانية واألربعون :مفتشي املؤسسة
( )1يتوىل مفتشو املؤسسة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط املخالفات وهلم صفة رجال الضبط ،على أن يتم تشكيل أعضاء فرق العمل أبعداد فردية
لكل فريق لتنفيذ أي من عمليات التفتيش املقررة ،وقد يتم تشكيل هذه الفرق -كفرق مستقلة -بشكل دوري أو لكل عملية تفتيش على
حدة.
( )2تُنفذ كل عملية تفتيش يتم تنفيذها من خالل فريق تفتيش يتكون من ( )3من مفتشي املؤسسة على األقل الذين يشكلون جزءاً من إحدى
جديدا لغرض عملية التفتيش املعتزم القيام هبا.
الفرق الدائمة أو يشكلون فري ًقا ً
( )3لفريق التفتيش مجيع الصالحيات الالزمة للتحقيق يف املخالفات والشكاوي املقدمة املتعلقة ابلنظام وهذه الالئحة.
املادة الثالثة واألربعون :تسهيل عمل مفتشي املؤسسة
( )1يتعني على املرخص له اخلاضع للتفتيش تعيني مسئول بغض النظر عن مستواه الوظيفي خالل بداية العملية التفتيشية ،وذلك ملصاحبة فريق
التفتيش أثناء جولته التفتيشية.
( )2يتيح املسؤول املصاحب لفريق التفتيش إمكانية دخول مجيع املواقع املستخدمة والتعاون مع فريق التفتيش ابإلضافة إىل مرافقته لفريق التفتيش
طوال مدة عملية التفتيش.
( )3يف حال امتناع املسؤول املصاحب لفريق التفت يش مصاحبة الفريق أثناء املعاينة بعد مطالبته بذلك فال يعتد بغيابه وتستكمل االجراءات يف غيبته
ويسري ذلك احلكم يف حالة عدم حتديد املنشأة مسؤول ملصاحبة فريق التفتيش جلميع حاالت التفتيش اليت جتريها املؤسسة ويتم اإلشارة يف
تقرير التفتيش إىل أي رفض واجهه الفريق املعين إبجراءات التفتيش يف التعاون معه.
( )4ال جيوز للمرخص له اخلاضع للتفتيش طلب تنحية أي من أعضاء الفريق املكلفني ابلتفتيش.
املادة الرابعة واألربعون :توثيق التفتيش
( )1حيمل كل موظف من أعضاء الفرق التفتيشية معين بعملية التفتيش ،بطاقة وظيفية صادرة من املؤسسة حتمل امسه وصورته ودوره الوظيفي.
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( )2توضح املؤسسة يف خطاهبا املرسل للمرخص له اخلاضع للتفتيش قبل أي عملية تفتيشية ابستثناء عمليات التفتيش غري اجملدولة أمساء أعضاء
الفريق الذي سيقوم بعملية التفتيش.
املادة اخلامسة واألربعون :نطاق التفتيش
( )1جيوز ملفتشي املؤسسة اختاذ إجراءات التفتيش حبيث تغطي أقسام من املرخص له للتحقق من امتثاهلا للنظام والئحته التنفيذية  ،مبا يف ذلك –
على سبيل املثال ال احلصر  -األقسام اخلاصة ابملباين واآلالت واملعدات واملصانع ابإلضافة للمختربات وخطوط اإلنتاج ،والتعبئة ،والتغليف،
وال صوامع  ،ومرافق النقل ،واملركبات ،واملكاتب ،ومرافق املوظفني ،واملوارد البشرية الفنية ومولدات الطاقة ،وما يتعلق بتوزيع الدقيق ومشتقاته
للعمالء ،وذلك لغرض التأكد من التزامها أبحكام النظام وهذه الالئحة.
( )2ملفتشي املؤسسة مراجعة وظائف األنظمة اليت ي عتمد عليها املرخص له املنتجة للدقيق ،مبا يف ذلك نظام األمن الصناعي ،وأمن املخزون واملنتج،
ومتطلبات الصيانة ،ونظام مكافحة احلرائق ،ومكافحة البكترياي واآلفات ،للتأكد من التزامها أبحكام النظام وهذه الالئحة.
( )3ملفتشي املؤسسة حق دخول مجيع املنشآت واملرافق التابعة للمرخص له ألجل التفتيش ،وللمفتش االطالع على املستندات والسجالت واالحتفاظ
بنسخة منها إذا لزم األمر ،وله سحب العينات من املواد واألصناف.
( )4ملفتشي املؤسسة مجيع الصالحيات الالزمة للتحقيق يف املخالفات والشكاوي املقدمة ضد املرخص له اخلاضع إلشراف املؤسسة.
( )5ملفتشي املؤسسة فحص الواثئق غري املالية للمرخص له اخلاضع للتفتيش  ،مبا يف ذلك اخلرائط ،وملفات املوارد البشرية الفنية ،واآلالت
والكتالوجات وتقارير الصيانة وتقارير االستشاريني واستعراض األعمال والرتاخيص الصادرة للمرخص له وسياسات التأمني وأية واثئق تتعلق
ابلتغيريات الالحقة يف امللكية أو اإلدارة.
( )6ال متتد عمليات التفتيش اليت جيريها مفتشي املؤسسة إىل الواثئق املتعلقة ابسرتاتيجيات املرخص له ،مبا يف ذلك حساابت الربيد اإللكرتوين
اخلاصة ابإلدارة ،واملعلومات املالية ،واحلساابت غري املراجعة والسرية ،والتقارير بشأن التخطيط والقرارات االسرتاتيجية ،ابإلضافة إىل املواد ذات
الصلة وجيوز ملفتشي املؤسسة املطالبة بفحص تلك الواثئق إذا دعت احلاجة ،وذلك مبوجب قرار من احملافظ.
املادة السادسة واألربعون :إجراءات وقواعد التفتيش
( )1جيوز ملفتشي املؤسسة اختاذ اإلجراءات التالية:
(أ) تدوين مالحظات مفصلة يف حمضر للنقاشات اليت تتم بني املوظفني العاملني لدى املرخص له اخلاضع للتفتيش واإلجاابت على تلك األسئلة
فضال عن مجيع املالحظات األخرى.
ً
(ب) احلصول على نسخ من الواثئق األصلية املسموح مبعاينتها وتفتيشها.
(ج) التقاط صور للمواقع اخلاضعة للتفتيش واليت تشكل خمالفة للنظام أو الئحته التنفيذية.
(د) مجع عينات تشمل القمح أو الدقيق يف مراحل االنتاج أو بعد إنتاجه أو بعد تكييسه وعينات لألكياس املستخدمة يف التعبئة أو املياه
بشكل انتقائي أو عشوائي من أ ٍي من املواقع وأي من املنتجات واملنتجات املوزعة واملخزون وبيئة اإلنتاج ومرافق التخزين ووسائل النقل.
( )2ينبغي على مفتشي املؤسسة توفري احلماية الكافية للواثئق والصور الفوتوغرافية والعينات وأي شيء آخر حيصل عليه فريق التفتيش.
( )3يتعني إثبات مطابقة النسخ مع الواثئق األصلية من خالل وضع ختم املؤسسة يكون هذا اخلتم خاصاً مبفتشي املؤسسة واخلتم الرمسي للمرخص
له اخلاضعة للتفتيش ،وتوقيع رئيس فريق التفتيش وتوقيع املسئول املصاحب املكلف من قبل املرخص له اخلاضع للتفتيش لفريق التفتيش ،وتدوين
التاريخ على التواقيع .ويف حال امتناع املسؤول املصاحب لفريق التفتيش مصاحبة الفريق أثناء املعاينة أو توقيعه على أي من املستندات بعد
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مطالبته بذلك فال يعتد بغيابه وتستكمل االجراءات يف غيبته ويسري ذلك احلكم يف حالة عدم حتديد املنشأة مسؤول ملصاحبة فريق التفتيش
جل ميع حاالت التفتيش اليت جتريها املؤسسة ويتم اإلشارة يف تقرير التفتيش إىل أي رفض واجهه الفريق املعين إبجراءات التفتيش يف التعاون معه.
( )4إثبات واقعة سحب العينة مبحضر يوقعه رئيس فريق التفتيش واملسئول املصاحب املكلف على أن حيتوي احملضر على مجيع املعلومات الضرورية،
مبا يف ذلك اتريخ أخذ العينة ونوع العينة واجلودة واملصدر واحلالة الظاهرة من حيث اللون ،والرائحة ،والطعم ،والعفن ،والتلوث البيئي وامليكرويب،
واآلفات سواء أكانت تلك األحوال مرئية ابلعني اجملردة أم ال ،وختم هذا احملضر خبتم املؤسسة اخلاص بفريق التفتيش وختم املرخص له املفتش
عليه ،وينبغي وضع العينات يف حاوايت حفظ مناسبة بشرط أن متنع أتثر العينة املسحوبة ألي من العوامل وظروف احلفظ ،وجيب أن يتم إحكام
غلق هذه العينات وختمها مبادة متنع إعادة فتحها.
( )5حتتفظ املؤسسة جبميع املالحظات والنسخ والصور الفوتوغرافية وتقارير العينات يف مسودة تقرير يتم إعداده يف إطار إجراءات التفتيش.
املادة السابعة واألربعون :فحص العينات
خمتوما ألغراض إعادة
( )1تقسم العينة املسحوبة إىل جزئني ويرسل أحد األجزاء إىل خمترب املؤسسة املركزي إلجراء الفحص عليها ،ويظل اجلزء الثاين ً
الفحص يف حال اعرتاض اجلهة اخلاضعة للتفتيش لنتائج اختبار املخترب املركزي للمؤسسة ،ويتم إحالتها إىل خمترب خارجي معتمد من قبل
املؤسسة ،وذلك على حساب اجلهة املفتش عليها مع مراعاة عدم جواز إبالغ املخترب اخلارجي ابسم املرخص له صاحب العينة.
( )2تُقدم التقارير املتعلقة ابلعينات واليت أصدرها املخترب املركزي ابملؤسسة يف غضون ( )15يوم عمل من اتريخ هناية العملية التفتيشية.
املادة الثامنة واألربعون :تقرير الزايرة التفتيشية
( )1ينبغي على أعضاء فريق التفتيش إمتام التقرير النهائي ورفعه لإلدارة املختصة ابملؤسسة.
( )2تتم املوافقة على تقرير التفتيش من قبل اإلدارة املختصة ابملؤسسة ،ورفعه بعد ذلك – إذا استدعى األمر ذلك  -إىل اللجنة لتتخذ قراراها بشأنه.
( )3يبلغ املرخص له اخلاضع للتفتيش ابملخالفات املرتكبة عن طريق اللجنة واإلجراء املتخذ حيال ذلك.
إثباات لصحة البياانت واملعلومات ونتائج التحليل واالستنتاجات الواردة فيه.
( )4يعد تقرير التفتيش اخلاص ابملؤسسة ً
املادة التاسعة واألربعون :اعرتاض اجلهة اخلاضعة للتفتيش
( )1جيوز للمرخص له أو الشخص الذي خضع للتفتيش االعرتاض للجنة على نتائج فحص أي عينة وحيق هلا املطالبة إبعادة فحص العينة على
حسابه يف خمترب اثين مستقل معتمد من قبل املؤسسة ويراعى تقدمي نتائج الفحص من قبل هذا املخترب إىل اللجنة.
( )2حيق للمرخص له الذي خضع للتفتيش االعرتاض للجنة على نتائج التفتيش يف غضون ثالثني يوم من إبالغ اللجنة له عن املخالفة.
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الفصل السادس :املخالفات والعقوابت
املادة اخلمسون :أحكام عامة للمخالفات والعقوابت
( )1تسري أحكام املخالفات والعقوابت على أي مرتكب ملخالفة ألحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
( )2يرتتب على كل خمالفة يتم ارتكاهبا من املخالفات الواردة أبحكام النظام أو أحكام هذه الالئحة عقوبة حمددة  ،وتتضاعف العقوبة أايً كان
نوعها أو تصنيفها حال تكرارها أو إذ مل يتم تصحيحها ،مع مراعاة احلد األعلى الوارد يف النظام.
( )3جيوز تضمني قرار اللجنة املتعلق ابلعقوبة ،واملكتسب صفة القطعية ،النص على نشره على نفقة الشخص أو الكيان املخالف يف ثالث صحف
حملية ،تصدر إحداها على األقل يف مقر إقامته.
( )4يتحمل املرخص له مسؤولية جودة املنتجات وأي مواد وتوريدات ،وال يعتد أبي مانع يتم به دفع املسؤولية عنها عدا األسباب القاهرة.
( )5تقع أي خمالفة للنظام أو أحكام هذه الالئحة أو أ ٍي من تعديالهتا الالحقة والسارية ضمن نطاق العقوابت املطبقة وقت ارتكاب تلك املخالفات.
( )6يؤدي ارتكاب أي خمالفة يثبت ارتكاهبا إىل حتمل العقوابت املناسبة وف ًقا ألحكام النظام وهذه الالئحة حىت لو مل يتم عرض املنتجات املذكورة
لالستهالك اآلدمي.
املادة احلادية واخلمسون :اإلجراء بشأن املخالفات
( )1توقع اللجنة العقوابت بناء على ما توفر لديها من األدلة الكافية يف نظرها أبن الشخص أو الكيان قد خالف أحكام النظام أو أحكام هذه
الالئحة ،وجيوز هلا اختاذ اإلجراءات التالية:
(أ) إنذار الشخص أو الكيان املخالف ،لغرض حتفيزه لتحسني ظروفه ومعاجلة املخالفة اليت وقعت منه وعدم تكرارها.
(ب) مع مراعاة احلد األعلى الوارد يف النظام ،فرض غرامة مالية تتناسب مع حجم املخالفة.
(ج) تعليق أنشطة الرتخيص أو جزء منه ملدة حمددة أو حلني انتفاء وجود املخالفة.
(د) إلغاء الرتخيص.
( )2ال جيوز فرض عقوبتني أو أكثر للمخالفة الواحدة أو أن تكون العقوبة بغري العقوابت الواردة يف الفقرة أعاله.
املادة الثانية واخلمسون :خمالفات تستوجب اإلنذار
قد ترى اللجنة إيقاع عقوبة اإلنذار على املرخص له أو الشخص أو الكيان غري املرخص له املرتكب ألي من املخالفات املذكورة أدانه ،إذا كانت هذه
املخالفات ترتكب ألول مرة وغري متكررة ،وهي على النحو التايل:
( )1عدم تنفيذ اإلجراءات املناسبة اليت من شأهنا أن حتافظ على صحة وسالمة التخزين واإلنتاج واملنتجات النهائية وااللتزام هبا ومنها نظافة العاملني
وخلوهم من األمراض وإصدار الشهادات الصحية الالزمة هلم ابإلضافة إىل نظافة مواقع اإلنتاج والتخزين وخلوها من األتربة والغبار واحلشرات
واآلفات والقوارض .
( )2عدم إجراء اختبارات روتينية يومية على مدار الساعة لقياس الربوتني والرماد والرطوبة وغريها.
( )3عدم توفر بيئة مناسبة ومالئمة لظروف ختزين القمح والدقيق قبل تعبئته وكذلك املنتج املعبأ مما يعرض ما مت اإلشارة إليه للتلف الكلي أو يعرضه
لإلصابة احلشرية أو أن تكون مواقع التخزين غري آمنه صحياً على حنو يعرض ما مت اإلشارة إليه خلطر التلف ابلكامل أو جزء منه أو تعرضه أو
قد تعرضه لإلصابة احلشرية أو اإلصابة ابلعفن أو أية إصابة ميكروبية واليت قد جتعله غري صاحل لالستهالك اآلدمي.
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( )4عدم وضع جداول دورية لصيانة اآلالت واملعدات واملخازن ،والتخلف عن إمتام برامج الصيانة بفاعلية يف الوقت احملدد.
( )5عدم اتباع تعليمات ومعايري األمن الصناعي والسالمة الصناعية األمر الذي قد يعرض اإلنتاج أو العاملني ابملنشأة أو املنشأة للخطر ،وذلك
وفقاً لألنظمة واللوائح ذوات العالقة.
( )6عدم استخدام العاملني يف مناطق االنتاج أو مناطق التعبئة ألغطية الرأس والقفازات والكمامات ومالبس خمصصة ملثل هذا العمل يف مناطق
التعبئة على وجه اخلصوص.
( )7عدم جتهيز مناطق التعبئة أبن تكون آمنة تضمن عدم تعرض الدقيق الذي سيتم ت عبئته للملواثت أو عوامل حرارة اجلو اليت قد تؤدي إىل تغري
لونه أو رائحته أو قد تعرضه لإلصابة.
( )8عدم وضع وتنفيذ خطة لتنمية وتدريب املوارد البشرية الفنية العاملة مباشرة يف قطاع اإلنتاج أو اجلودة أو التخزين أو الصيانة .
( )9عدم إبالغ املؤسسة ابستالم أي قمح خام تبني أنه خمالف للمواصفات الواردة ضمن أحكام هذه الالئحة.
( )10عدم عرض معلومات املنتج الالزمة حسب املعايري ذوات العالقة الصادرة عن هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
( )11عدم تزويد املرخص له منتجاته من الدقيق لعمالئه أو اإلخالل اباللتزامات التعاقدية األمر الذي قد يلحق الضرر أبنشطتهم أو يؤثر على إمداد
السوق عموماً أو عدم االلتزام بعقد توريد الدقيق.
( )12اخنفاض أو جتاوز القدرة اإلنتاجية بنسبة تزيد عن  %15من القدرة اإلنتاجية ملطاحن املرخص له املوضحة يف الرتخيص دون موافقة املؤسسة
إال إذا كان هذا االخنفاض يرجع إىل عمليات مؤقتة ال تؤثر سلبًا على إمداد السوق أو العمالء املباشرين ابلكميات املتعاقد عليها ،أو كان
االرتفاع بسبب حتديث املرخص له ملعداته وجتهيزات مطاحنه.
( )13عدم التزام املرخص له أبي خطط للخدمات اللوجستية مثل التخزين والنقل وتنفيذها قدمها للمؤسسة ضمن طلب ترخيصه ،وذلك هبدف
تسهيل عملية توفري املنتجات للعمالء.
( )14عدم االلتزام ابلتعليمات اليت تصدرها املؤسسة.
( )15عدم التعاون مع فريق التفتيش.
( )16عدم توافر صوامع ختزينية تكفي لتخزين حاجة االنتاج ملدة ( )15مخسة عشر يوماً على األقل ،أو عدم توفر خمزون يكفي إلنتاج ما مدته ()15
يوماً على األقل ،حىت وإن توفرت الصوامع التخزينية الكافية.
وجيوز للجنة أن توقع العقوبة املالية مباشرة قبل عقوبة اإلنذار ،وذلك حسب ما تراه مناسباً.
املادة الثالثة واخلمسون :خمالفات تستوجب إيقاع الغرامة املالية
توقع اللجنة عقوبةً بغرامة مالية حال ارتكاب املرخص له أو الشخص أو الكيان غري املرخص له املخالفات الواردة أدانه ،وفقاً للحد األعلى املنصوص
عليه يف النظام ،وذلك يف احلاالت التالية:
( )1ممارسة أي من األنشطة والعمليات بدون احلصول على الرتخيص الالزم هلا ،أو خمالفة أي أحكام أخرى يف النظام أو هذه الالئحة.
( )2عدم عرض معلومات املنتج الالزمة حسب املعايري ذوات العالقة الصادرة عن هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
( )3عدم صحة اتريخ الصالحية أو البياانت اإللزامية على أكياس الدقيق املعبأة اجلاهزة للبيع.
( )4استخدام قمح غري مطابق للمواصفات احملددة ضمن أحكام هذه الالئحة أو مل يتم السماح من املؤسسة ابستخدامه أو استرياده.
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( )5استخدام قمح يف العملية االنتاجية قد تعرض للتلف كلياً أو جزئياً أو تعرض لإلصابة احلشرية أو العفن أو أي إصابة ميكروبية أو أن يكون غري
مطابق للمواصفات احملددة يف هذه الالئحة.
املخزن ٍ
بتلف كلي أو جزئي أو تعفن أو إصابة حشرية مما جيعله غري صا ٍحل لالستهالك اآلدمي.
( )6إصابة القمح ّ
( )7عدم إضافة املواد املضافة للدقيق حسب املواصفات الوارد ذكرها ضمن أحكام هذه الالئحة.
( )8استخدام مواد حمسنة للدقيق خمالفة للمواصفات الوارد ذكرها ضمن أحكام هذه الالئحة.
( )9استخدام مواد تعبئة أو تغليف غري مطابقة للمعايري ذوات العالقة الصادرة عن هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
( )10عدم االلتزام ابلشروط الواردة ابلرتخيص املمنوح للمرخص له من املؤسسة.
( )11إنشاء أو تشغيل مطاحن القمح دون ترخيص أو برتخيص قد انتهت مدته.
( )12التوسع يف املطاحن دون احلصول على ترخيص من املؤسسة.
( )13التوسع يف صوامع ختزين القمح وفقاً لالحتياجات التشغيلية أو إنشائها دون احلصول على الرتخيص ذي العالقة.
( )14تصدير القمح أو الدقيق أو املنتجات املشتقة منهما املدعومة إىل خارج اململكة دون احلصول على موافقة اجمللس.
( )15مباشرة استرياد القمح من األسواق العاملية دون احلصول على موافقة من اجمللس أو خمالفة شروط تلك املوافقة.
( )16عدم قيام املرخص له مسبقاً من املؤسسة ابختاذ ما يلزم لتجديد ترخيصه خالل املدة احملددة املوضحة يف الرتخيص ،وذلك يف حال رغب يف
االستمرار يف ممارسة النشاط املرخص له.
( )17استمرار املرخص له مسبقاً من املؤسسة برتخيص رئيسي أو اثنوي يف مزاولة نشاط تشغيل املطاحن أو األنشطة األخرى بعد سحب أو إلغاء أو
تعليق الرتخيص ذي العالقة.
( )18اإلخفاق يف استغالل اجلهود املعقولة جتارًاي للتعاون مع املؤسسة أو أي جهة حكومية أخرى معنية يف حالة تفشي األمراض أو األحداث املماثلة
أو يف حاالت الطوارئ األخرى ،أو الختاذ تدابري وقائية فنية كافية لضمان سالمة الصحة واألمن الغذائي على ٍ
أساس مستمر يف احلاالت
األخرى.
( )19تكرار أي من املخالفات اليت مت ذكرها يف املادة الثانية واخلمسني من هذه الالئحة.
وجيوز للجنة أن تضاعف الغرامة يف حال تكرارها أو عدم معاجلتها وهلا تعليق نشاط الرتخيص أو جزء منه حىت تتم املعاجلة.
املادة الرابعة واخلمسون :خمالفات تستوجب تعليق نشاط الرتخيص أو إلغائه.
توقع اللجنة مبوجب قرار يصدر منها عقوبةً على أي من املخالفات أدانه بتعليق نشاط الرتخيص أو الغاء الرتخيص إذا تكررت املخالفة على حنو ال
ميكن قبوله وذلك للحاالت التالية:
( )1طرح املرخص له دقيقاً فاسداً يلحق الضرر مبستهلكيه ،وينتج عن ذلك حالة تسمم أو وفاة.
( )2القيام أبي عملية اندماج مع أي مرخص له آخر أو امتالك نسبة أغلبية يف املرخص له أو موجوداته سواءً داخل اململكة أو خارجها ،دون
احلصول على موافقة اجمللس.
( )3شراء ما نسبته ( )5%أو أكثر من أسهم مرخص له آخر أو شراء أوراقه املالية أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق امللكية أو شراء نسبة أقل
من تلك إذا كانت تؤدي إىل إنشاء وضع مهيمن ،وفقاً لنظام املنافسة ولوائحه التنفيذية،ـ يف أي جزء من نشاط تشغيل املطاحن دون احلصول
على موافقة اجمللس.
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( )4مع مراعاة نظام املنافسة ولوائحه التنفيذية ،اتفاق املرخص هلم على إجراء ممارسات من شأهنا اهليمنة على سوق حمددة أو احلد من املنافسة أو
منعها أو التقليل من فعاليتها يف قطاع تشغيل املطاحن دون احلصول على موافقة اجمللس.
( )5مع مراعاة نظام املنافسة ولوائحه التنفيذية ،قيام املرخص هلم أو أحدهم أبي نشاط أو إجراء ميثل استغالالً لوضعهم أو وضعه – بعد حصوله
على موافقة اجمللس  -ابهليمنة على سوق معينة أو جزء منها.
( )6تكرار أي من املخالفات اليت مت ذكرها يف املادة الثالثة واخلمسني من هذه الالئحة.
املادة اخلامسة واخلمسون :إعادة تصدير القمح املستورد أو إتالفه
( )1جيوز للمؤسسة مصادرة أو شراء القمح الذي استورده املرخص له دون املوافقة أو يف حال انتهاء مدهتا ،أو أن تكون الكميات املستوردة أعلى
من تلك اليت مت حتديدها يف املوافقة ذات العالقة ،مع مراعاة عدم جتاوز قيمة هذا القمح للعقوابت املنصوص عليها يف النظام.
( )2جيوز للمؤسسة إتالف أو إعادة تصدير القمح غري املستويف للشروط الواردة ضمن أحكام هذه الالئحة على نفقة املرخص له ،ويتم هذين
االجراءين وفقاً ألحكام األنظمة واللوائح واإلجراءات املعمول هبا من قبل من اهليئة العامة للجمارك السعودية.
املادة السادسة واخلمسون :سحب املنتجات غري صاحلة لالستهالك
( )1يتم سحب وإتالف أي كميات من القمح اليت ال حتقق املعايري واملواصفات املطلوبة احملددة يف أحكام النظام وهذه الالئحة ،وال جيوز عرض أي
مندوبني على األقل من املؤسسة.
كميات من هذا القبيل لالستهالك اآلدمي ،وتكون عملية اإلتالف على حساب املرخص له حبضور
ْ
( )2جيوز للمؤسسة السماح ابستخدام كميات من القمح اليت ال حتقق املعايري واملواصفات املطلوبة احملددة ألغراض أخرى غري االستهالك اآلدمي
الواردة يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،ويتم مراعاة أي اشرتاطات أخرى للمؤسسة أو اجلهات التنظيمية األخرى املتعلقة هبذه األغراض.
( )3تعمل املؤسسة واجلهات التنظيمية األخرى ذات العالقة على محاية العمالء و املستهلك والصحة العامة.
( )4جيوز للمرخص له – بعد موافقة املؤسسة -إعادة استخدام الدقيق املعبأ خبالف املعايري ذوات العالقة الصادرة عن هيئة التقييس لدول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية ،شريطة أن يتم اختباره عن طريق املؤسسة بواسطة خمتربها املركزي أو عن طريقها بواسطة خمترب خارجي معتمد
مندوبني على األقل من املؤسسة.
والتأكد من عدم تلفه أو تلف جزء منه أو إصابته أو إصابة جزء منه ،وال تتم اإلعادة إال حبضور
ْ
( )5استثناء من الفقرة ( )1من هذه املادة ،جيوز للمؤسسة السماح ابستخدام كميات من القمح اليت ال حتقق املعايري واملواصفات املطلوبة احملددة
ألغراض أخرى غري االستهالك اآلدمي ،ويتم مراعاة أي اشرتاطات أخرى للمؤسسة أو اجلهات التنظيمية األخرى املتعلقة هبذه األغراض.
املادة السابعة واخلمسون :تكرار املخالفات
( )1جيوز للجنة أن تضاعف العقوبة أو تغلظها يف حال تكرار أي املخالفة.
( )2جيوز للجنة فرض غر ٍ
امات مكررة ،قد تصل إىل غرامات يومية ،إىل حني توفري صور التصحيح للمخالفات ذات اآلاثر املستمرة خالل الفرتة اليت
ال تتوفر فيها صور التصحيح املذكورة.
( )3مع مراعاة أحكام النظام  ،تتناسب الغرامات اليومية مع خطورة املخالفة ذات الصلة.
املادة الثامنة واخلمسون :اإلجراءات النظامية املدنية واجلنائية
ال ختل أحكام هذه الالئحة ابإلجراءات اجلنائية واملدنية وحقوق املوردين أو العمالء الناشئة عن عقودهم أو التعويضات العقابية اليت حكمت هبا احملاكم
ذات االختصاص القضائي.
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الفصل السابع :اللجنة
املادة التاسعة واخلمسون :تشكيل اللجنة
( )1تشكل اللجنة من مخسة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
(أ) عضوان من غري منسويب املؤسسة يكون أحدمها من ذوي االختصاص يف جمال القانون ،واآلخر من ذوي االختصاص يف جمال قطاع إنتاج
الدقيق.
(ب) ثالثة أعضاء من العاملني يف املؤسسة ،ويكون أحدهم من ذوي االختصاص يف جمال القانون.
( )2يصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من اجمللس ،بناء على ترشيح احملافظـ وحيدد يف القرار رئيس اللجنة وانئبه ،وحيدد يف هذا القرار مكافأة أعضاء
اللجنة.
( )3تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
( )4إذا ختلف أي عضو عن حضور مخسة اجتماعات للجنة بدون عذر مقبول ،أو فقد عضويته ألي سبب آخر ،يعني اجمللس ،بناء على ترشيح
احملافظ ،من حيل حمله إىل انتهاء الفرتة املتبقية من عضويته.
( )5يكون للجنة أمني سر من منسويب املؤسسة ،من ذوي االختصاص يف جمال القانون ،يسمى بقرار من احملافظ.
املادة الستون :اختصاص اللجنة
ختتص اللجنة يف النظر يف املخالفات احملالة إليها من املؤسسة ،بناءً على تقرير مفتشي املؤسسة ،والنظر يف خمالفات أحكام النظام والئحته التنفيذية.
املادة احلادية والستون :إجراءات عمل اللجنة
( )1يتوىل رئيس اللجنة إدارة أعمال اللجنة وجلساهتا ،ويتوىل انئب رئيس اللجنة ذلك يف حال غيابه.
( )2تعقد اللجنة جلساهتا يف مقر املؤسسة ،وال تعد جلساهتا صحيحة إال حبضور ثالثة من أعضائها على األقل ،من بينهم رئيس اللجنة أوانئبه.
( )3تثبت وقائع اجللسة يف حماضر خاصة تعد هلذا الغرض.
( )4تعقد اللجنة جلساهتا خارج وقت الدوام الرمسي للمؤسسة ،وجيوز استثناءً أن تعقد أثناء الدوام الرمسي.
( )5للجنة أن تستعني مبن تراه من املختصني أو اخلرباء ،من املؤسسة أو خارجها ،ومن داخل اململكة وخارجها إلبداء الرأي يف أي قضية معرضة
عليها.
( )6للجنة خماطبة اجلهات العامة واخلاصةـ ،إذا دعت احلاجة إىل ذلك.
( )7جيوز للجنة أن تقوم مبا تراه الزماً الستكمال التحقيق أو إصدار قراراهتا يف مجيع املخالفات املعروضة عليها ،وهلا إجراء املعاينة بنفسها ،أو
تكليف أحد أعضائها أو غريهم هبذه املهمة ،على أن يقدم للجنة تقريراً بذلك.
( )8يرفع مفتش املؤسسة عن طريق اإلدارة املختصة ابملؤسسة مجيع تقارير التفتيش ولوائح الدعاوى للجنة.
( )9تقوم اللجنة بتبليغ املدعى عليه عن طريق أمانة سر اللجنة مبوعد النظر يف قضيته أو بقرار اللجنة املباشر يف املخالفة.
( )10يبلغ املدعى عليه مبوعد النظر يف قضيته قبل املوعد احملدد بفرتة ال تقل عن مخسة عشر يوماً ،إذا رأت ضرورة استدعائه ،وجيب أن يتضمن
اإلبالغ بياانً ابملخالفة ،وموعد نظرها ومكانه ،وتكليف املدعى عليه أو وكيله ابحلضور لسماع أقواله ،وتقدمي ما لديه من دفوع.
( )11جيب للجنة خماطبة املدعى عليه كتابياً ألخذ مرئياته كتابياً ،إذا رأت اللجنة عدم احلاجة حلضوره.
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( )12تنظر اللجنة القضااي املعروضة أمامها دون أتخري.
( )13عند حضور املدعى عليه أو من وكيله ،أتخذ اللجنة إفادته اخلطية عن املخالفات املنسوبة إليه املبينة يف تقرير التفتيش (الذي يعامل معاملة
الئحة ممثل الدعاء العام) ،وكذلك يف حمضر ضبط املخالفة إن وجد ،ويوقع املدعى عليه أو وكيله على حمضر ضبط اجللسة.
( )14إذا مل حيضر املدعى عليه أو وكيله اجللسة املبلغ هبا تبليغاً صحيحاً ،دون عذر تقبله اللجنة ،أو مل يبد مرئياته بعد خماطبته من قبل اللجنة ،جاز
للجنة االستمرار يف نظر املخالفة ،ويعد مايصدر يف مواجهته ،كما لو كان حاضراً.
( )15حيرر أمني سر اللجنة حمضر اجللسة حتت إشراف رئيس اجللسة ،على أن يبني يف احملضر أمساء أعضاء اللجنة احلاضرين ،واتريخ انعقادها ومكاهنا
ووقتهاـ وأمساء احل اضرين من املدعى عليه أو وكيله وممثل املؤسسة (إن لزم حضوره) ،ويبني كذلك مجيع اإلجراءات اليت تتم يف اجللسة ،ويثبت يف
احملضر أقوال املدعى عليه أو وكيله ،ودفوعه ،ويوقع احملضر رئيس اجللسة وأعضاء اللجنة احلاضرين واملدعى عليه أو وكيله وأمني سرها.
( )16إذا رأت اللجنة اشتمال املخالفة على خمالفة يعاقب عليها نظام آخر ،فعليها خماطبة اجلهة احلكومية ذات العالقة الختاذ ما يلزم نظاماً ،وعلى
اللجنة أن تفصل يف املخالفة حمل النظر ،مامل يتبني هلا تعذر ذلك لعدم إمكانية فصل املخالفة عن املخالفة اليت يعاقب عليها النظام اآلخر.

( )17تكون املداولة بني أعضاء اللجنة سرية وحبضور أمني سر اللجنة.
( )18تتخذ اللجنة قراراهتا ابألغلبية ،وعند تساوي األصوات ،يرجح اجلانب الذي صوت له رئيس اجللسة.
( )19جيب أن تكون قرارات اللجنة مسببة ،ومتضمنة الرد على مجيع الدفوع اليت أاثرها املدعى عليه (إن وجدت).
( )20لعضو اللجنة الذي يتبىن رأايً خمالفاً ملا قررته اللجنة أن يضمن يف حمضر اجللسة رأيه اخلاص مع تسبيبه.
املادة الثانية والستون :أمانة سر اللجنة
يقوم أمني سر اللجنة ،ومن يعمل معه ،ابلقيام ابألعمال املساندة ألعمال اللجنة ،وعلى وجه اخلصوص مايلي:
( )1تنظيم مواعيد اجتماعات اللجنة ،وتبليغ األطراف ذوي العالقة.
( )2كتابة حماضر اللجنة وخماطباهتا ،وحفظها وترتيبها ورقياً وإلكرتونياً.
( )3استقبال املراجعني واإلجابة على استفساراهتم.
( )4التنسيق بني اللجنة واألطراف األخرى ذات العالقة ،داخل املؤسسة وخارجها.
( )5إبالغ األطراف ذوي العالقة بقرارات اللجنة.
املادة الثالثة والستون  :الضبط واإلثبات:
( )1ابستثناء ما قد تراه اللجنة خالف ذلك ،تعد تقارير التفتيش الصادرة من اإلدارة املختصة ابملؤسسة واملعتمدة من احملافظ ،حجة مبا ورد فيها من
بياانت ومعلومات ونتائج حتليل واستنتاجات وتعد دليالً كامالً إلثبات ما قد يكون وراداً فيها من خمالفات وفقاً ألحكام املخالفات والعقوابت
الواردة هبذه الالئحة.
( )2تعد تقارير إحالة املخالفات من االدارة املختصة ابملؤسسة للجنة مبثابة حماضر ضبط ملا يرد منها من وقائع .
املادة الرابعة والستون :العقوابت
( )1مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر واحلقوق اخلاصة ،يعاقب مرتكب املخالفة وفقاً للعقوابت الواردة يف النظام ولوائحه
التنفيذية.
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( )2يراعى عند تقدير العقوبة على املدعى عليه كل من توصية اإلدارة املختصة ابملؤسسة ،والتناسب بني العقوبة ومدى جسامة املخالفة ومرات
تكرارها ،وتعدد خمالفات.
املادة اخلامسة والستون :التظلم
جيوز التظلم من قرارات اللجنة أمام احملكمة اإلدارية املختصة خالل ستني يوماً من اتريخ االبالغ ابلقرار.
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الفصل الثامن :أحكام ختامية
املادة السادسة والستون :تعديل الالئحة
مع مراعاة أحكام النظام واألنظمة األخرى ذات العالقة ،جيوز تعديل أي من أحكام هذه الالئحة بقرار من اجمللس.
املادة السابعة والستون :النفاذ
تكون هذه الالئحة انفذة من اتريخ املوافقة عليها ونشرها يف املوقع اإللكرتوين للمؤسسة.

32

