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نظـام تـداول بدائل حليب األم واالئحته التنفيذية 
)المحدثــة(

بناًء على المادة م1/26ل من الالئحة التنفيذية لنظام 
تداول بدائل حليب األم التي تنص على: »يحق للوزير 

إصدار التعديالت الالزمة على هذه الالئحة«.

تم تشكيل لجنة مراجعة وتعديل وتحديث الالئحة 
التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب األم بقرار رقم 3749 

بتاريخ 25-3-1435هـ.

وباالطالع على خطاب مدير عام الشؤون القانونية 
بخصوص الالئحة التنفيذية ولمقتضيات المصلحة العامة 

يعتمــد نظام تداول بدائل حليب األم والئحته التنفيذية 
بالصيغة المرفقــة.

وزيــر الصحـــة
توفيــق بن فــوزان الربيعــة

Breast-milk Substitutes Marketing Saudi Code and 
the Executives Regulations (updated) 
 
In accordance with article A1/26R of the executive 
regulations of the Breast-Milk Substitutes Marketing Saudi 
Code, which states that: The Minister may issue the 
necessary amendments to these regulations
A committee was formed to review, amend and update 
the executive regulations of the Breast-Milk Substitutes 
Marketing Saudi Code through Decision No. 3749 Dated 
1435-3-25 H.
Having considered the letter of the General Manager of 
Legal Affairs concerning the executive regulations, and as 
dictated by the public interest 
The Breast-milk Substitutes Marketing Saudi Code and its 
executive regulations shall be adopted as attached.

The Minister of Health
Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

أحكام عامــة:

المادة األولى:

المعانــي  النظــام  هــذا  فــي  وردت  أينمــا  اآلتيــــة  والعبــارات  بالكلمــات  يقصــد 
ذلــك. خــالف  الســياق  يقتــض  لــم  مــا  أمامهــا،  الموضحــة 

· بدائل حليب األم:
الدولــي  األغذيــة  دســتور  لمعاييــر  وفقــً  صناعيــً  يركــب  األم  لحليــب  بديــل  أي 
المعمــول بــه، وطبقــً للمواصفــات القياســية الســعودية، للوفــاء بالمتطلبــات 
ــص  ــز لخصائ ــل مجه ــو بدي ــر، وه ــن العم ــهر م ــتة أش ــى س ــة حت ــة االعتيادي الغذائي

األطفــال الفيزيولوجيــة )االعتياديــة( ويشــمل ذلــك األغذيــة المحضــرة منزليــً.

· األغذية التكميلية:
ســواء  األم  حليــب  لبديــل  مكمــل  أو  األم  لحليــب  مكمــل  مناســب  غــذاء  أي 
أكان مصنعــً أم محضــرًا فــي المنــزل عندمــا يصبــح أحدهمــا غيــر كاف للوفــاء 
ــدا اســتعمالها مــن الشــهر الســادس. ــع علــى أن يب ــة للرضي ــات الغذائي بالمتطلب

· التـداول:
هــو عمليــة أو أكثــر تشــمل تصنيــع المنتجــات وتخزينهــا وترويجهــا وبيعهــا بمــا 

يدخــل تحــت نطــاق هــذا النظــام.

· التســويــق:
هــو النشــاط الــذي تتــم مــن خاللــه دراســة ترويــج المنتــج وتوزيعــه وبيعــه، وكذلــك 

البحــوث ذات العالقــة بالســوق والمســتهلك.

· البطاقة:
أي بيــان مكتــوب أو مطبــوع أو مصــور أو مرســوم أو محفور علــى عبوة المنتجات 

التي يشــملها هــذا النظام.

م1/1ل:  
)البرنامــج  للتغذيــة  العامــة  اإلدارة  علــى  العــام  المشــرف  الوطنــي:  المنســق 

الطبيعيــة(. الرضاعــة  لتشــجيع  الوطنــي 
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Articles of the Code Clauses of the regulations
 General Rules:

Article 1:
The following words and phrases shall have the meanings assigned to them 
unless the context requires otherwise.

· Breast-milk substitutes:
Any synthetic breast-milk substitute prepared in accordance with the 
standards of the applicable Codex Alimentarius and the Saudi standards 
to meet the ordinary nutritional requirements of infants up to the age of six 
months, to be suitable for children’s physiological (ordinary)  needs, including 
home-prepared foods.

· Complementary foods:
Any food, whether manufactured or locally prepared, suitable as a 
complement to breast milk or to a breast-milk substitute, when either 
becomes insufficient to satisfy the nutritional requirements of the infant, 
provided their use starts sixth month of age onward. 

· Trade (Dealing):
One or more processes that include manufacturing, storing, promoting, 
and selling products within the scope of this code.

· Marketing:
The activity through which a product’s promotion, distribution, and sale are 
studied, as well as market and consumer research.

· Label:
Any tag, written, printed,  tenciled, marked, embossed or impressed on, 
or attached to, a container of any products within the scope of this code

· Container:
Any form of packaging of products for sale as a normal retail unit, including 
wrappers.

A1/1 
National Coordinator:-   National Coordinator of the National Breast feeding 
program. The general Directorate – General Directorate of Nutrition.
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

· العبوة:
أي شــكل مــن أشــكال تعبئــة المنتجــات، يبــاع كوحــدة تجزئــه اعتياديــة بمــا فيهــا 

األغلفــة الخارجيــة.

· العينات:
عبوة واحدة أو كميات صغيرة من المنتج تقدم بالمجان.

· المنتج:
أي فــرد، أو مؤسســة أو شــركة تعمــل مباشــرة أو مــن خــالل وكيــل أو خــالل كيــان 

تحــت إشــرافه، أو متعاقــد معــه فــي صناعــة منتــج يشــمله هــذا النظــام.

· موظف التسويق:
أي فرد من مهامه تسويق المنتج أو المنتجات التي يشملها هذا النظام.

· المورد والموزع:
أي فــرد أو شــركة أو مؤسســة -يعمــل بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة -فــي 
مســتوى تجــارة الجملــة أو التجزئــة فــي مجــال تســويق منتج يشــمله هــذا النظام.

· مؤسسات الرعاية الصحية:
كل جهــة حكوميــة أو خاصــة لهــا عالقــة -مباشــرة أو غيــر مباشــرة -بالرعايــة الصحية 
لألمهــات والرضــع والحوامــل وكل دور الحضانــة أو جمعيــات رعايــة األطفــال، عــدا 

الصيدليــات والمحــالت المرخــص لهــا ببيــع هــذه المنتجــات.

· عامل الرعاية الصحية: 
أي فــرد مــن منســوبي مؤسســات الرعايــة الصحيــة مــن الموظفيــن والعمــال 
المعنييــن بتغذيــة األم والطفــل، ويشــمل ذلــك العامليــن فــي الجمعيــات الخيريــة 

ــة. ــة الصحي ــة التــي تمــارس الرعاي واألهلي

· الـوزيــر: وزيــر الصحــة.

· الـــوزارة: وزارة الصحـــة.
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Articles of the Code Clauses of the regulations
· Samples:
Single or small quantities of a product provided free of charge.

· Producer (Manufacturer):
Any individual, establishment, or company engaged, directly or through an 
agent or entity under its supervision or a contractor, in the manufacturing 
of a product within the scope of this code

· Marketing personnel:
Any person whose functions (job) involve the marketing of a product or 
products coming within the scope of this code.

· Supplier and Distributor:
Any person, company or establishment engaged in the business, directly 
or indirectly, of marketing, at the wholesale or retail level, a product within 
the scope of this code.

· Healthcare institutions:
Every governmental or private institution engaged, directly or indirectly, in 
healthcare for mothers, infants, and pregnant women; and every nursery 
or childcare institution, excluding pharmacies and stores licensed to sell 
these products.
· Health Care Worker:
Any staff member of healthcare institutions involved in mother and child 
nutrition, including workers in charitable and civil society organizations 
practicing healthcare.

· The Minister:
The Minister of Health.

· The Ministry:
The Ministry of Health

5



بنــود الالئحــةمــواد النظــام

المادة الثانية:

يهــدف هــذا النظــام إلــى توفيــر التغذيــة المأمونــة، المناســبة للرضــع وذلــك بحماية 
الرضاعــة الطبيعيــة وتعزيزهــا وضمــان االســتعمال الصحيــح لبدائــل حليــب األم 
عندمــا تدعــوا الحاجــة إليهــا علــى أســاس التوعيــة المناســبة ومــن خــالل أســاليب 

ــع المالئمــة. التســويق والتوزي

م2/ 1ل:
ضمــان االســتعمال الصحيــح لبدائــل حليــب األم عندمــا تدعــو الحاجــة إليهــا للخــدج 
والرضــع وصغــار األطفــال، وحســب الحاجــة إليهــا التــي يقررهــا الطبيــب المختــص 
ويتــم توفيرهــا فــي المنشــآت واألماكــن الصحيــة التــي تعنــى باألمومــة والطفولة 

بالطــرق الرســمية المعتمــدة.

المادة الثالثة:

يطبق هذا النظام على التداول والممارسات المتعلقة بالمنتجات اآلتية:
بدائــل حليــب األم واألغذيــة التكميليــة مــن منتجــات الحليــب واألغذية والمشــروبات 
األخــرى التــي تعطــى بالزجاجــة أو غيرهــا مــن الطــرق عندمــا تســوق أو تعــرض بــأي 
شــكل علــى أنهــا مناســبة – بعــد تعديلهــا أو بغيــر تعديلهــا – لالســتعمال كبديــل 
جزئــي أو كلــي لحليــب األم وكذلــك زجاجــات وحلمــات اإلرضــاع كمــا تنطبــق علــى 

نوعيتهــا وتوفرهــا وعلــى المعلومــات الخاصــة باســتعمالها.

م1/3ل:
تشــمل منتجــات بدائــل حليــب األم واألغذيــة التكميلية المخصصــة لتغذيــة الخــدج 
ــوالدة وحتــى عمــر 3 ســنوات واألدوات ذات العالقــة  والرضــع وصغــار األطفــال مــن ال

علــى اآلتــي:
حليب الرضع من الوالدة وحتى 12 شهرًا.أ( 
حليــب النمــو وحليــب المتابعــة أو أي تســمية أخــرى للمنتجــات مــن عمــر 12 ب( 

شــهرًا حتــى 36 شــهرًا يتــم تســويقه علــى أنــه مناســب لتغذيــة الرضــع وصغــار 
األطفــال.

اللهايات وعبوات الرضاعة المصنوعة من الزجاج أو غيره.ت( 
األجهزة واألدوات ذات العالقة )أجهزة شفط الحليب أغطية الحلمات، ...الخ(.ث( 
األغذية التكميلية )المصنعة(.ج( 
الماء المعد لخلط حليب الرضع.	( 
ــدم 	(  ــوق أو يق ــج يس ــر أو أي منت ــاب، العصي ــاي األعش ــل ش ــرى مث ــوائل أخ أي س

ــه مناســب لألطفــال دون عمــر 36 شــهر. علــى أن
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Articles of the Code Clauses of the regulations
Article 2: 
The  aim  of  this  code  is  to  provide  safe  and  adequate nutrition  for  
infants, and young children  by  the  protection  and  promotion  of  breast-
feeding,  and  by ensuring  the  proper  use  of  breast-milk  substitutes,  when  
these  are  necessary,  on  the basis of adequate information and through 
appropriate marketing and distribution.

A1/2 
Ensure the proper use of breast-milk substitutes when needed for preterm 
infants, infants, and young children as decided (prescribed) by a specialist 
physician. These are provided in health venues that deal with motherhood and 
childhood in the official ways.

Article 3: 
This code applies to trade and practices related thereto, in the following 
products: 
Breast-milk  substitutes and complementary foods from milk products,  foods  
and  beverages,  including  bottle-fed  complementary  foods or baby foods 
when marketed  or  otherwise  represented  to  be  suitable,  with  or  without  
modification, for use as a partial or total substituted of breastmilk; feeding 
bottles and teats.  It also applies to their quality and availability, and to the 
information concerning their uses. 

 A1/3 
The breast-milk substitutes and complementary foods for preterm infants, 
infants, and young children from birth to 3 years of age, and related products, 
including the followings:
A. Infant milk from birth to 12 months of age.
B. Growth milk and follow-up milk or any other name products for the age 

from 12 months to 36 months, marketed as suitable for infants and young 
child feeding.

C. Pacifiers and feeding bottles made of glass or other materials. 
D. Related devices and tools (milk pumps, teat covers, etc)
E. Complementary (processed) foods. 
F. Water used to mix infant formula. 
G. Any other liquids, such as herbal tea, juice or any product marketed or 

presented as suitable for children under 36 months
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

المادة الرابعة:

يجــب أن تشــمل كل المــواد اإلعالميــة والتربويــة ــــ ســواء كانــت خطيــة أو ســمعية 
ـــ ممــا لهــا عالقــة بتغذيــة الطفــل وتصدرهــا وزارة الصحة أو الجهــات األخرى  أو بصريــةـ 

ذات العالقــة علــى معلومــات واضحــة عــن النقــاط اآلتيــة:
فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات األخرى )االصطناعية(.أ( 
والمحافظــة عليهــا ب(  الطبيعيــة  للرضاعــة  األمهــات وإعدادهــن  تغذيــة  أهميــة 

ألطــول فتــرة ممكنــة.
الجزئيــة ت(  التغذيــة  جــراء  مــن  الطبيعيــة  الرضاعــة  علــى  الســلبية  التأثيــرات 

بالزجاجــة.
ــب األم ث(  ــل حلي ــليم لبدائ ــر الس ــتعمال غي ــن االس ــة ع ــة الناجم ــر الصحي المخاط

واألغذيــة التكميليــة.

م1/4ل:
يقــوم المنســق الوطنــي بتشــكيل لجنــة استشــارية مــن الجهــات المعنيــة مــن 
المختصيــن فــي مجــال الرضاعــة وتغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال لمراجعــة واعتمــاد 

المــواد اإلعالميــة والتربويــة المشــار إليهــا فــي المــادة الرابعــة.

م2/4ل:
على أن تشتمل المواد اإلعالمية والتربوية على ما يلي:

فائــدة الرضاعــة الطبيعيــة بشــكل عــام والرضاعــة المطلقــة )الحصريــة( حتــى ( 1
ــة مــع اســتمرار الرضاعــة  ــة التكميلي ــدأ بعدهــا إدخــال التغذي عمــر 6 أشــهر، يب

ــة عاميــن مــن عمــر الطفــل. الطبيعيــة حتــى نهاي
تغذية األمهات وكيفية االستعداد واالستمرار في الرضاعة الطبيعية.( 2
ــوالدة ( 3 ــة بعــد ال ــدء فــي الرضاعــة الطبيعي ــدء فــي تعليــم األمهات الب ضــرورة الب

مباشــرة )خــالل الســاعة األولــى(.
بيان أسباب منع استعمال اللهايات والحلمات الصناعية وتوضيح اضرارها.( 4
صعوبة العودة عن قرار )عدم ممارسة الرضاعة الطبيعية(.( 5
مصنــع ( 6 كان  ســواء  الضــرورة  عنــد  الصناعــي  للحليــب  الصحيــح  االســتعمال 

صناعيــً. أو  منزليــً 
توضيح أهمية وكيفية البدء باألغذية التكميلية عند عمر ستة أشهر.( 7
كيفية تغذية الرضع باستخدام الكوب، الملعقة أو غيرها.( 8
توضيــح التأثيــر الســلبي علــى الرضاعــة الطبيعية جــراء إدخــال التغذيــة الصناعية ( 9

أو أي أغذيــة تكميليــة قبــل انتهــاء الشــهر الســادس مــن العمــر وتأثيرهــا علــى 
تقليــل إدرار الحليــب.

المــواد ( 10 باســتخدام  المنــزل  فــي  التكميليــة  األغذيــة  تحضيــر  أفضليــة  بيــان 
آمنــة. بطريقــة  لألســرة  المتوفــرة 

م 3/4 ل
عندمــا تحتــوي هــذه المــواد اإلعالميــة والتربويــة علــى معلومــات حــول اســتعمال 

الحليــب الصناعــي ينبغــي أن تشــتمل علــى:
اآلثار االجتماعية، الصحية، االقتصادية، النفسية والبيئية الستعماله.( 1

المخاطر الصحية لألغذية أو أساليب التغذية غير المالئمة.( 2
المخاطــر الصحيــة الناجمــة عــن االســتعمال غيــر الضــروري أو غيــر الســليم ( 3

للحليــب الصناعــي وغيــره مــن بدائــل حليــب األم.
يحظــر إضافــة أيــة صــور أو نصــوص توحــي بمثاليــة اســتعمال بدائــل حليــب األم ( 4

فــي المــواد اإلعالميــة والتربويــة.
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Articles of the Code Clauses of the regulations
Article 4: 
Informational and educational materials, whether written, audio, or visual, 
dealing with the feeding of infants and issued by the Ministry of Health or other 
concerned parties should include clear information on the following points: 
A. The benefits and superiority of breast-feeding over other (artificial) feeding.
B. Maternal nutrition, and the preparation for and maintenance of breast-

feeding for the longest possible period.
C. The negative effect on breast-feeding of introducing partial bottle-feeding
D. The health hazards of improper use of breast-milk substitutes and 

complementary foods.

A1/4 
The National Coordinator shall form an advisory committee from authorized 
parts specialists (consultants) in breastfeeding, infant and young children 
feeding to review and adopt the informational and educational materials 
mentioned in Article 4.

A2/4 
The informational and educational materials include the following: 
1) The benefit of breastfeeding in general and exclusive breastfeeding 

(with no other supplements) until the age of 6 months, after which 
complementary feeding begins and breastfeeding continued until the 
end of the two years of the child’s age.

2) Maternal nutrition, and the preparation for and maintenance of breast-
feeding. 

3) The need to start educating mothers to start breastfeeding immediately 
after birth (within the first hour).

4) The reasons why pacifiers and artificial teats should not be used, and 
the harm they cause.

5) The difficulty of reversing the decision (not to breastfeed). 
6) The proper use of infant formula when needed, whether manufactured 

industrially or home-prepared when needed.
7) The importance and ways of initiating complementary food at the age 

of six months. 
8) How to feed infants using cup, spoon or other utensils.
9) The negative effect on breast-feeding of introducing bottle-feeding or 

any complementary foods before the end of the sixth month of age, 
and their effect on reducing flow of mother milk. 

10) A statement that, it is preferable to prepare complementary food at 
home using materials available to the family in a safe manner.

A3/4 When such educational or media materials contain information about the 
use of infant formula, they should include:
1) The social, health, economic, psychological, and environmental 

implications of their use.
2) The health hazards of inappropriate foods or feeding methods.
3) The health hazards of unnecessary or improper use of infant formula 

and other breast-milk substitutes. 
4) These materials should not use any pictures or texts that may idealize 

(hint) the use of breast-milk substitutes.
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

المادة الخامسة:

يحظــر اإلعــالن والترويــج )بــأي شــكل مــن األشــكال( لبدائــل حليــب األم وأغذيــة الرضع 
ويشــمل هــذا الحظــر مــا يأتي:

اســتخدام مؤسســات الرعايــة الصحيــة للترويــج لهــذه المنتجــات أو االعــالن عنهــا أ( 
أو عرضهــا او توزيعهــا.

الرعايــة ب(  ولمؤسســات  لألمهــات  والموزعيــن  والمورديــن  المنتجيــن  تقديــم 
الصحيــة – بصــورة مباشــرة او غيــر مباشــرة – أي عينــه مــن هــذه المنتجــات أو 

هديــة أو أداة أو معــده تشــجع علــى اســتعمالها.
عينيــة ت(  او  ــــ  ماليــة  مكافــأة  أي  والموزعيــن  والمورديــن  المنتجيــن  تقديــم 

المنتجــات. هــذه  لترويــج  الصحييــن  للعامليــن 

م1/5 ل:
يحظــر اإلعــالن والترويــج أو توزيــع عينــات مجانيــة أو هديــة أو أداة تشــجع علــى 

الرضــع. األم وأغذيــة  بدائــل حليــب  اســتعمال منتجــات 

م2/5ل:
ُيحظــر اإلعــالن أو الترويــج أو توزيــع عينــات مجانيــة أو هدايــا أو أداة تشــجع مــن قبــل 
منتجــي ومــوردي ومســوقي بدائــل حليــب األم وأغذيــة الرضــع وغيرهــم - بصــورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة - فــي مؤسســات الرعايــة الصحيــة والصيدليــات واألماكــن 
ــة أو  ــالت فردي ــة وغيرهــا بمختلــف الطــرق مــن مقاب العامــة والمؤسســات التربوي

جماعيــة أو توزيــع وســائل للتواصــل أو تقديــم النشــرات وغيرهــا مــن الوســائل.

م3/5ل:
ُيحظــر علــى الشــركات المنتجــة أو المــوردة أو المســوقة لبدائــل حليــب األم دعــم 

إقامــة أي نشــاط تعليمــي أو ترفيهــي.
م4/5ل:

ُيحظــر االتصــال -المباشــر أو الغيــر مباشــر - بيــن األمهــات والعامليــن بالشــركات 
المنتجــة أو المــوردة أو المســوقة للمنتجــات التــي يشــملها نطــاق هــذا النظــام.

م5/5ل:
ُيحظــر علــى الممارســين الصحييــن اإلعــالن أو الترويــج - بــأي شــكل مــن األشــكال 
- لمنتجــات بدائــل حليــب األم وأغذيــة الرضــع أو تلقــي أي مكافــأة ماليــة أو عينيــة 

مــن المنتجيــن والمورديــن والموزعيــن أو غيرهــم.

م6/5ل:
ُيحظــر علــى مؤسســات الرعايــة الصحيــة اإلعــالن او الترويــج لمنتجــات بدائــل حليــب 

األم وأغذيــة الرضــع او عرضهــا أو توزيعهــا.

المادة السادسة:

للمنتجيــن  يجــوز  النظــام  هــذا  مــن  الخامســة  المــادة  حكــم  مــن  اســتثناء 
بعــد  ــــ  الرضــع  أغذيــة  عــن  العلميــة  النشــرات  تقديــم  والموزعيــن  والمورديــن 
اعتمادهــا مــن الــوزارة ــــ إلــى المهنييــن )فقــط( العامليــن فــي مجــال رعايــة األمومة 
ــق العلميــة وأن يشــار فيهــا  ــة علــى أن تقتصــر المعلومــات علــى الحقائ والطفول

إلــى تفضيــل الرضاعــة الطبيعيــة.

م1/6ل:
والمــوردون  المنتجــون  يعدهــا  التــي  العلميــة  النشــرات  لتوزيــع  يشــترط 
والمســوقون لمنتجــات بدائــل حليــب األم وأغذيــة الرضــع الــواردة اعتمادهــا ُمســبقً 
ــة )اإلدارة العامــة  مــن قبــل المنســق الوطنــي لبرنامــج تشــجيع الرضاعــة الطبيعي
ــن  ــل والبراهي ــى الدالئ ــة عل ــة المبني ــة العلمي ــى الحقيق ــر عل ــة( وأن تقتص للتغذي
العلميــة المنشــورة مــن المنظمــات والجهــات الصحيــة العالميــة مــع تضمينهــا 

مــا يؤكــد أفضليــة الرضاعــة الطبيعيــة والفوائــد التــي تقدمهــا للرضيــع.
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Articles of the Code Clauses of the regulations
Article 5: 
It is prohibited to advertise, and promote in any way breast-milk substitutes 
and infant foods. The prohibition includes: 
A. Using healthcare institutions to promote, advertise, display, or distribute 

these products.
B. Provision, by producers, suppliers (importers), and distributors, directly 

or indirectly, to mothers and healthcare institutions, samples of such 
products, gifts, articles or utensils that may promote their use.

C. Provision, by producers, suppliers (importers),, and distributors, of any 
financial or material reward to health workers to promote these products.

 A1/5
It is prohibited to advertise or promote or distribute of free samples, gift or 
instrument encouraging the use of  breast-milk substitutes and infant foods 

A2/5 Advertising, promotion, or distribution of free samples, gifts, or a tool 
promoted by producers, suppliers, and marketers of breast-milk substitutes 
and infant food, and others, in healthcare institutions, pharmacies, public 
places, and educational institutions, shall be prohibited, in all forms, whether 
individual or group meetings, distribution of contact information, or provision 
of leaflets and other means.

A3/5 
Producers,  importers,, or marketers of breast-milk substitutes,  are prohibited 
from sponsoring any educational or entertainment activity.

A4/5 
It is prohibited  direct or indirect contact with health workers working directly 
or indirectly with mothers with children is by manufacturers, suppliers, or 
distributers or marketing personnel of products within the scope of this code,.

A5/5 
It is prohibited for health practitioners to advertise or promote - in any form 
- the products of breast-milk substitutes and infant foods or receive any 
financial or in-kind reward from producers, suppliers, distributors or others.

A6/5 
Health care institutions are prohibited from advertising, promoting, offering or 
distributing breast milk substitutes and infant food products.

 Article 6: 
As an exception to the provision of Article 5 of this code, producers, suppliers, 
and distributors may present scientific brochures on infant food - after they 
are approved by the Ministry - to mother and child-care professionals (only), 
provided the information it includes only scientific facts and indicates that 
breastfeeding is superior.   

A1/6 
To be distributed, scientific brochures prepared by producers, suppliers, 
and marketers of products, must be approved in advance by the National 
Coordinator of the Breastfeeding Promotion Program (General directorate of 
Nutrition), and these material must only mention evidence-based scientific 
facts published by international health organizations and bodies and assert 
the superiority of breastfeeding and the benefits it provides to infants. 
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

المادة السابعة:

علــى وســائل اإلعــالم المرئيــة والمســموعة والمقــروءة المســاهمة بفعاليــة فــي 
مجــال التوعيــة بمــا يدعــم أهــداف هــذا النظــام مــن خــالل برامــج ونشــرات يقدمهــا 

مختصــون فــي هــذا المجــال.

م1/7ل:
نشــر وبــث البرامــج الســمعية والمرئيــة والمقــروءة المتعلقــة بتشــجيع الرضاعة 

الطبيعيــة بمــا ال يخالــف النظــام والالئحــة التنفيذيــة لــه.

م2/7 ل:
ــة الرضــع فــي كافــة  ــل حليــب األم وأغذي ــة عــن منتجــات بدائ عــدم اإلعــالن أو الدعاي
أو تثقيفيــة أو  البرامــج المســموعة، المقــروءة والمرئيــة فــي أي مــادة إعالنيــة 

بوســائل التقنيــة الحديثــة.

المادة الثامنة:

علــى الجهــات ذات العالقــة مثــل وزارة الصحــة والقطاعــات الصحيــة األخــرى العامــة 
الشــئون  ووزارة  واالعــالم  الثقافــة  ووزارة  والتعليــم  التربيــة  ووزارة  والخاصــة 
االجتماعيــة ووزارة التعليــم العالــي ووزارة الشــئون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة 
النظــام  بهــذا  المتعلقــة  الصحيــة  المعلومــات  نشــر  فــي  االســهام  واإلرشــاد 

اختصاصهــا. حســب  المتاحــة  بوســائلها 

م1/8 ل:
ــر لجنــة فــي وزارة الصحــة بمشــاركة  ُيشــكل المنســق الوطنــي بقــرار مــن الوزي
االجتماعيــة   والتنميــة  العمــل  ووزارة  اإلعــالم  ووزارة  التعليــم،  وزارة  مــن:  كل 
وزارة الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد لوضــع الخطــط التــي تضمــن تطبيــق 
النظــام والالئحــة القــرارات التنفيذيــة واإلجــراءات الالزمــة لحمايــة وتشــجيع الرضاعــة 
الطبيعيــة ونشــر المعلومــات المتعلقــة بهــذا النظــام حســب اختصاصهــا ومتابعة 

وتقييــم اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل هــذه الجهــات.

م2/8 ل:
ــة المتعلقــة بالنظــام بعــد موافقــة اللجنــة  ــة الصحي ُتعتمــد المعلومــات العلمي

ــادة م1/8 ل. ــا بالم ــار إليه المش

م3/8 ل:
والالئحــة  األم  حليــب  بدائــل  تــداول  نظــام  الوطني بترجمــة  المنســق  يقــوم   
التنفيذيــة باالســتعانة بلجنــة علميــة إلــى اللغــة اإلنجليزيــة مــع التنبيــه إلــى أن 

األصــل هــو النــص باللغــة العربيــة.
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Articles of the Code Clauses of the regulations
 Article 7: 
Visual, audio, and printed media shall contribute effectively to raising public 
awareness to help achieve the objectives of this code through programs and 
publications presented by specialists (consultants) in this field. 

A1/7
Publish and broadcast audio, visual, and printed programs promoting 
breastfeeding without violating the code and its executive regulations.

A2/7 
Not advertise or promote  breast-milk substitutes and infant food products in 
any audio, visual, or printed program in any advertising or educational material 
or through modern technology (smart device).

 Article 8: 
Relevant ministries, such as the Ministry of Health and other public or private 
health institutions; Ministry of Education; Ministry of Culture and media; 
Ministry of Social Affairs; Ministry of Higher Education; and Ministry of Islamic 
Affairs, Endowments, Dawah and Guidance shall contribute to disseminating 
health information relevant to this code  through their available means and 
within their jurisdiction.

A1/8  The Minister shall form a national committee to promote breastfeeding 
at Ministry of Health. With the participation of the following parties:; Ministry 
of Education; Ministry of Media (Ministry of culture and media previously); 
Ministry of labor and Social Development (Ministry of labor and Social Affairs 
previously); Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Dawah and Guidance 
(Ministry of Islamic Affairs, Da’wah and Guidance previously ) to  draw up 
plan, ensuring the  
 implementation and monitoring of the code regulations, decisions, and 
measures needed to protect and promote breastfeeding and disseminate 
information of this code, to follow up and evaluate measures (actions) taken 
by these agencies  (Ministries).

A2/8
Scientific health information related to this code, shall be approved by the 
committee mentioned in A1/8. 

A3/8 
The National Coordinator, through scientific committee shall translate the 
breast milk substitutes Saudi code and the Executive Regulations into English 
language, with reference to the origin of the text in Arabic.
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

المادة التاسعة:

يحظــر علــى مؤسســات الرعايــة الصحيــة اســتخدام موظفــي المنتجيــن لبدائــل 
حليــب األم ومورديهــا والموزعيــن لهــا اســتخدام عمالهــم للعمــل فــي مجــال 
رعايــة األمومــة والطفولــة، كمــا يحظــر علــى موظفــي هــذه المؤسســات وعمالها 

العمــل لــدى هــؤالء المنتجيــن والمورديــن والموزعيــن.

م1/9ل:
يحظــر علــى مؤسســات الرعايــة الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة أو الجهــات ذات 
العالقــة اســتخدام العامليــن بالشــركات المنتجــة أو المــوردة أو الموزعــة لمنتجات 

بدائــل حليــب األم و أغذيــة الرضــع بأجــر أو بــدون أجــر.

م2/9ل:
ــز لموظفــي المبيعــات والتســويق كمــا ينبغــي  حظــر اســتخدام أنظمــة الحواف
علــى  وتوزيعهــا  المنتجــات  هــذه  لمبيعــات  خصيصــً  حصــص  تحديــد  عــدم 
ــكان  ــات أو أي م ــن أو الصيدلي ــين الصحيي ــة والممارس ــة الصحي ــات الرعاي مؤسس

مخصــص لبيــع هــذه المنتجــات.

المادة العاشرة:

مــع عــدم اإلخــالل بالمواصفــات القياســية الســعودية الخاصــة ببدائــل حليــب األم 
يجــب وضــع بطاقــة علــى كل عبــوة بطريقــة واضحــة تســهل قراءتهــا وفهمهــا 

وتصعــب إزالتهــا تشــتمل البيانــات اآلتيــة:
عبــارة تفيــد تميــز الرضاعــة الطبيعيــة بخــط واضــح ويســبقها كلمــة )ملحوظــة ( 1

مهمــة( وتحــدد هــذه العبــارة اإلدارة المختصــة فــي الــوزارة.
بيانــات خاصــة بالطريقــة الصحيحــة للتحضيــر وتحذيــر بشــأن المخاطــر الصحيــة ( 2

التــي تنتــج مــن التحضيــر غيــر الســليم ويجــب أال تحمــل البطاقــة أو العبــوة 
أي صــورة لألطفــال أو أي صــورة أخــرى أو نــص يوحــي بتفوقــه علــى الرضاعــة 

الطبيعيــة.
بيــان يوضــح عــدم اســتعمال المنتــج إال للضــرورة الملحــة وبمشــورة أحــد األطبــاء ( 3

أو المتخصصيــن فــي مجــال تغذيــة الرضــع علــى أن تشــتمل علــى الطريقــة 
الصحيحــة لالســتعمال.

بيان يوضح فيه ما يأتي:( 4
قائمة المكونات.أ( 
التركيب الغذائيب( 
ظروف التخزين المطلوبة.ت( 
ــرة ث(  ــة مباش ــة بطريق ــاء الصالحي ــخ انته ــاج وتاري ــخ اإلنت ــغيلية وتاري ــم التش رق

ــة. ــر رمزي وواضحــة غي

م1/10ل:
ــح الفنيــة والمواصفــات القياســية المعتمــدة  مــع عــدم اإلخــالل بمــا ورد فــي اللوائ
ــب  ــل حلي ــات بدائ ــات منتج ــمل بطاق ــب أن تش ــرة يج ــادة العاش ــي الم ــاء ف ــا ج وم
األم وأغذيــة الرضــع البيانــات التاليــة بشــكل واضــح وغيــر قابــل لإلزالــة، مــع ســهولة 

ــة، علــى مــا يلــي: قراءتهــا باللغــة العربيــة واإلنجليزي
عبارة مالحظة هامة أو ما يعادلها.( 1

عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح.( 2
عبــارة توضــح بــأن المنتــج يجــب أن يســتخدم فقــط بعــد استشــارة الطبيــب ( 3

لالســتعمال. المناســبة  وبالطريقــة  الحاجــة  وعنــد  المختــص 
ــر ( 4 ــأن المخاط ــر بش ــر وتحذي ــة للتحضي ــة الصحيح ــة بالطريق ــات خاص ــارة بيان عب

الصحيــة التــي تنتــج مــن التحضيــر غيــر الســليم.
تحذيــر مــن أن المنتــج غيــر معقــم وعرضــه للتلــوث أثنــاء التصنيــع واإلعــداد ( 5

والتحضيــر.
اســم المنتــج )يجــب أن يكــون موّضحــً لطبيعــة المــادة الغذائيــة الحقيقــة وأن ( 6

يكــون محــددًا وليــس مجــردًا(.
بيان يوضح فيه ما يأتي:( 7

قائمة المكونات.أ( 
التركيب الغذائي.ب( 
القيمة الغذائية.ت( 
ظروف التخزين المطلوبة.ث( 
ــخ انتهــاء الصالحيــة بطريقــة مباشــرة ج(  ــخ اإلنتــاج وتاري رقــم التشــغيلية وتاري

ــة. وواضحــة غيــر رمزي
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Articles of the Code Clauses of the regulations
Article 9: 
It is not permitted for health care institutions to employee staff member and 
employees of producers, suppliers, and distributors of breast-milk substitutes 
to work in the field of maternity and child-care. Further more the staff or 
employees of these health institutions are not allowed to work with producers, 
suppliers, and distributors.
 
 

A1/9
It is not permitted for  government or private healthcare institutions  and related 
parties to employee staff member and employees of producers, suppliers, 
and distributors of breast-milk substitutes whether paid or unpaid.

A2/9 
Prohibition of the use of incentive schemes for sales and marketing staff 
or employees. The sales quotas for these products should  not specified 
sspecifically for sale and distribution of these products in health care institutes 
and their staff members or pharmacies or any place intended for its sale.

Article 10: 
Without prejudice to Saudi standards concerning breast-milk substitutes, 
every container must have a clear, conspicuous, easily readable and 
understandable, and difficult to remove label that should include the following 
points:
) 1 A conspicuous statement of the superiority of breast-feeding 

preceded by the words “Important Notice”. The statement is to be 
determined by the competent department in the  Ministry.
) 2 Instructions  for appropriate  preparation,  and  a  warning  

against  the  health  hazards  of  inappropriate preparation.    Neither  
the  container  nor  the  label  should  have  pictures  of  infants,  nor 
should they have other pictures or text that may imply its superiority over 
breastfeeding.
) 3 A statement that the product should be used only when 

absolutely necessary and on the advice of a physician or a specialist in 
infant feeding. The statement should also include the proper method of 
use.
) 4 A statement (label) stating the following:

A. The ingredients used.
B. The composition of the product 
C. The storage conditions required
D. The batch number and the expiry date in a clear and direct, 
not symbolic, way. 

A1/10 
Without prejudice to the texts of the technical regulations, the valid standards, 
and the content of Article 10, labels on breast milk substitutes and infant food, 
must include the following information in a clear way, difficult to remove, and 
easily read in Arabic and English:

) 1 The words “Important Notice” or their equivalent.
) 2 A clear statement of the superiority of breast-feeding. 
) 3 A statement that the product to be used only on the advice of a specialist 

physician as to the need for its use, and the proper method of use.
) 4 Instructions for appropriate preparation, and a warning about  the health 

hazards of inappropriate preparation.
) 5 A warning that the product is unsterilized and that it might get contaminated 

during processing and preparation.
) 6 The name of the product, it must explain the true nature of the food and be 

specific, not general.
) 7 A statement (label)  stating the following: 

A. The ingredients used 
B.  The composition of the product 
C. The nutritional value 
D. The storage conditions required 
E. The batch number, the production date and the expiry date in a clear 

and direct, not symbolic, way.   
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

المادة الحادية عشر:

للمواصفــات  التكميليــة مطابقــة  واألغذيــة  األم  بدائــل حليــب  تكــون  ان  يجــب 
المناســب لالســتعمال. الســن  العبــوة  الســعودية وأن يكتــب علــى  القياســية 

م1/11ل:
يجــب أن تكــون منتجــات بدائــل حليــب األم وأغذيــة الرضــع مطابقــة للوائــح الفنيــة 

والمواصفــات القياســية المعتمــدة مــع تحديــد الســن المناســب الســتخدامها.

المادة الثانية عشر:

علــى مؤسســات الرعايــة الصحيــة اتخــاذ التدابيــر المالئمــة لتشــجيع الرضاعــة 
والتدريــب  والمعلومــات  المشــورة  تقديــم  خــالل  مــن  وحمايتهــا  الطبيعيــة 

الخصــوص. بهــذا  الصحييــن  للعامليــن 

م1/12ل:
تلتــزم المؤسســات الصحيــة )الحكوميــة / الخاصــة( بإلحــاق العامليــن الصحييــن 
ــة بالمنهــج المعتمــد مــن المنســق الوطنــي  ــة األمومــة والطفول فــي مجــال رعاي

لبرنامــج تشــجيع الرضاعــة الطبيعيــة.

م2/12ل:
 علــى الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة إلــزام الممارســين الصحييــن فــي 
مجــال رعايــة األمومــة والطفولــة باعتمــاد المنهــج التدريبــي كســاعات تعليــم 
وتدريــب مســتمر للمختصيــن وإدراجهــا فــي برامــج التدريــب لمــن لهــم عالقــة 

بالمجــال.

م3/12ل:
تقوم مؤسسات الرعاية الصحية باآلتي:

توعيــة الســيدات )الحوامــل والمرضعــات( بشــكل خــاص ضمــن برنامــج التثقيــف ( 1
التغذيــة الصناعيــة،  التوعيــة بفوائــد الرضاعــة الطبيعيــة، ومخاطــر  وتشــمل 
وأهميــة مالمســة الجلــد للجلــد بيــن األم والطفــل بعــد الــوالدة مباشــرة، كمــا 
تشــتمل علــى أهميــة وضــرورة المســاكنة )وجــود األم والطفــل فــي مــكان 
البــدء  وفوائــد  الطبيعيــة  للرضاعــة  الصحيحــة  األوضــاع  اليــوم(،  طــوال  واحــد 
المبكــر فــي الرضاعــة الطبيعيــة بعــد الــوالدة مباشــرة وكيفيــة اإلعتصــار اليــدوي 

ــب. ــن الحلي ــدي وتخزي للث
اســتحداث وظيفة لمشــورة الرضاعــة الطبيعيــة بالتنســيق بيــن الجهــات ذات ( 2

ــجيع  ــج تش ــي لبرنام ــق الوطن ــاد المنس ــب اعتم ــب حس ــل مناس ــة بتأهي العالق
للرضاعــة  المبكــرة  البدايــة  علــى  األمهــات  لمســاعدة  الطبيعيــة  الرضاعــة 
الطبيعيــة وللرجــوع إليهــا للمشــورة فــي الحــاالت التــي تواجــه صعوبــة فــي 

اإلرضــاع.
إنشاء مجموعة دعم داخل وخارج المؤسسة الصحية.( 3
اتخــاذ التدابيــر المناســبة واآلمنة لضمــان اســتمرارية الرضاعــة عنــد األم المريضــة ( 4

أو المرافقــة لطفــل آخر.
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Articles of the Code Clauses of the regulations
Article 11: 
Breast-milk substitutes and complementary foods must meet the Saudi 
standards, and the container or package should illustrated (written) the 
appropriate age for use. 

A1/11
Breast-milk substitutes and complementary foods must meet the with valid 
technical regulations and Saudi standards, and the container or package 
should illustrated (written) the appropriate age for use. 

Article 12: 
Healthcare institutions shall take the appropriate measures to encourage and 
protect breastfeeding by providing relevant advice, information, and training 
of health workers. 

A1/12
 Health establishments (governmental and private) shall commit to having 
health workers in the field of maternal and childcare follow the approach 
(training course) adopted by the National Coordinator of the Breastfeeding 
Promotion Program. 

 A2/12
The Saudi Commission for Health Specialties shall make it obligatory for 
health practitioners in the field of maternal and childcare to adopt the training 
course as hours of continuous education and training, and include these in 
training programs for relevant staff 

A3/12:
 Healthcare institutions shall do the following: 

) 1 Raise awareness among women (pregnant and lactating) in particular, as 
part of the education program, about the benefits of breastfeeding, the 
hazards of infant formula, the importance of early initiation of breastfeeding 
through continued uninterrupted skin-to-skin contact between mother 
and child immediately after birth. Teaching mothers feeding - to feed on 
demand, the importance of and need for cohabitation (presence of mother 
and child at the same place all day), the correct positions of breastfeeding, 
the importance of starting breastfeeding immediately after birth, and ways 
to express milk manually and store breast milk. 

) 2 Create a breastfeeding advisory job in coordination with the relevant bodies, 
with proper qualifications as approved by the National Coordinator of the 
Breastfeeding Promotion Program, to help mothers start breastfeeding 
early and advise mothers who face difficulty breastfeeding. 

) 3 Create support groups inside and outside the health institutes (establishment) 
) 4 Take safe and appropriate measures to ensure continuity of breastfeeding 
by a sick mother or a mother accompanying another child.
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

المادة الثالثة عشر:

علــى مؤسســات الرعايــة الصحيــة عــدم قبــول أي عينــه مجانيــة أو مخفضة األســعار 
مــن حليــب األطفــال الرضــع وأغذيتهــم للحــد مــن انتشــار بدائل حليــب األم.

م1/13ل:
يحظــر علــى المؤسســات الصحيــة الحكوميــة والخاصــة اســتالم عينــات مجانيــة أو 
مخفضــة أو شــراء كميــات مخفضة أقــل مــن ســعر الجملــة المّعــرف أو اقــل مــن 

80% مــن ســعر التجزئــة لمنتجــات بدائــل حليــب األم وأغذيــة الرضــع.

م2/13ل:
يلتــزم التمويــن الطبــي بالــوزارة أو اإلدارة المعنيــة بالقطاعــات الصحيــة األخــرى 
بوضــع آليــة وضوابــط قبــول عينــات منتجــات بدائــل حليــب األم وأغذية بمــا ال يتعارض 
مــع النظــام والالئحــة التنفيذيــة لــه حســب الحــاالت المرضيــة وفقــً لمــا أقــره قــرار 

المقــام الســامي رقــم 333 تاريــخ 1437/8/9هـــ.

المادة الرابعة عشر:

يجــوز لــدور التربيــة االجتماعيــة المعنيــة باأليتــام قبــول عينــات حليــب األطفــال 
وأغذيتهــم.

م1/14ل:
آليــة وضوابــط قبــول عينــات منتجــات بدائــل  يقــوم المنســق الوطنــي بوضــع 
حليــب األم وأغذيــة الرضــع واألغذيــة التكميليــة والتــي يحــق للشــركات والمنتجيــن 
والمورديــن وغيرهــم تقديمهــا إلــى دور الرعايــة االجتماعيــة واأليتــام بمــا ال يتعــارض 

مــع النظــام والالئحــة التنفيذيــة لــه.

م2/14ل:
ــن  ــن والمنتجي ــركات والموردي ــل الش ــن قب ــة م ــات المقدم ــون العين ــب أن تك يج

ــدة. ــس المعتم ــات والمقايي ــع المواصف ــة م ــة متوافق ــة االجتماعي ــدور التربي ل

م4/14ل
تلتــزم دور التربيــة االجتماعيــة بنظــام تــداول بدائــل حليــب األم والئحتــه التنفيذيــة 
واآلليــة التــي يضعهــا البرنامــج عنــد قبــول عينــات حليــب األطفــال وأغذيتهــم حســب 

المواصفــات القياســية.
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Articles of the Code Clauses of the regulations
Article 13:
Healthcare institutions shall not accepted any free or low-priced infant formula 
or foods to minimize the spread of breast milk substitutes. 

 A1/13
Governmental and private healthcare institutions shall not accepted any free 
or low-priced breast milk substitutes and  infant foods . Or buy products at 
prices lower than the set wholesale price or lower than %80 of the retail price.

A2/13R
Medical Supplies Department at the Ministry and the department concerned 
in the other health sectors shall set a mechanism and regulations concerning 
acceptance of  products samples.  In a way that does not conflict with the 
code  and its executive regulations, depending on the illnesses and according 
to what was approved by Royal Decree 333 dated 1437/8/9H  

Article 14: 
Social shelters caring for orphans are permitted to accept products of infant 
formula and foods

A1/14 
The national coordinator of breast feeding shall set a mechanism and 
regulations concerning acceptance of free samples from companies  
producers and suppliers to the social shelters caring for orphans  in a way 
that does not conflict with the code and its executive regulations.

A2/14
Free samples from companies  producers and suppliers donated to social  
shelters should compliance with the  approved standards and specifications. 

A3/14
Social shelters caring for orphans should committed to the Saudi breast 
milk substitute code and its executive regulations and the mechanism set 
by the program when accepting free samples compliance with the  approved 
standard specifications.
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

المادة الخامسة عشر:

يجــب علــى العامليــن الصحييــن المعنييــن بتغذية األم تشــجيع الرضاعــة الطبيعية 
وبــذل مــا يســاعد علــى ضمانهــا وأن يكونــوا علــى درايــة كافيــة بمــا تتطلبــه 
أعمالهــم وأن يكونــوا مؤهليــن لتقديــم المعلومــات والمشــورة والتدريــب لمــن 

يحتــاج إليهــا.

م1/15ل:
تلتــزم مؤسســات الرعايــة الصحيــة بــأن يكــون العاملــون الصحيــون والمهتمــون 
ــالت  ــات والقاب ــاء والممرض ــن األطب ــة م ــة والطفول ــة األموم ــال رعاي ــي مج ــا ف لديه
وأخصائــي التغذيــة واألخصائييــن االجتماعييــن والمثقفيــن الصحييــن وغيرهــم 
لديهــم التأهيــل والخبــرات المناســبة فــي تغذيــة األم وتشــجيع الرضاعــة الطبيعية.

م2/15
ــة  ــة الطبيعي ــن فــي مجــال تشــجيع الرضاع ــن العاملي علــى الممارســين الصحيي
ورعايــة األمومــة والطفولــة تنميــة مهارتهــم واالطــالع علــى كل مــا ُيســتجد فــي 
هــذا المجــال والمشــاركة فــي تقديــم النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل وكافــة 

األنشــطة ذات العالقــة.

المادة السادسة عشر:

يحظــر علــى العامليــن الصحييــن وأعضــاء أســرهم قبــول أي مكافــأة ماليــة أو 
عينيــة قــد تقــدم لهــم مــن المنتجيــن والمورديــن والموزعيــن لبدائــل حليــب األم 

ــة. ــة التكميلي واألغذي

م1/16ل:
يحظــر علــى العامليــن الصحييــن وأفــراد أســرهم طلــب أو قبــول أي مكافــأة 
نقديــة أو عينيــة أو خدميــة مــن المنتجيــن أو المورديــن أو الموزعين لمنتجــات 

بدائــل حليــب األم وأغذيــة الرضــع.

المادة السابعة عشر:

مــن  االســتفادة  الصحيــة  الرعايــة  مؤسســات  منســوبي  مــن  فــرد  ألي  يجــوز  ال 
ــه مــن شــركات المنتجــات التــي يشــملها هــذا النظــام أو  إســهامات قــد تقــدم ل
موزعيهــا مثــل حضــور الــدورات أو النــدوات أو المنــح الدراســية إال بعــد موافقــة خطيــة 

ــوزارة أو الجهــة التــي ينتمــي إليهــا. مــن ال

م1/17ل:
ــين  ــة والممارس ــة الصحي ــات الرعاي ــوبي مؤسس ــن منس ــرد م ــى أي ف ــر عل يحظ
الصحييــن االســتفادة مــن إســهامات قــد تقــدم لهــم مــن الشــركات المســوقة أو 
المــوردة أو المنتجــة لبدائــل حليــب األم وأغذيــة الرضــع للمنتجــات مثــل حضــور 
مؤتمــرات أو دورات أو منــح دراســية إال بنــاء علــى موافقــه خطيــة مــن جهــة عملــه 
بعــد اعتمــاد وتوثيــق اللجنــة المحليــة ومــن فــي حكمهــا مــن القطاعــات الصحيــة 

األخــرى.

المادة الثامنة عشر:

ال يجــوز لغيــر العامليــن الصحييــن أو الصيادلــة شــر	 كيفيــة إعطــاء بدائــل حليــب 
ــك علــى األمهــات وأعضــاء  ــً علــى أن يقتصــر ذل األم المحضــرة أو المصنعــة منزلي
األســر المحتاجــة إليهــا وأن تتضمــن المعلومــات المقدمــة شــرحً واضحــً لمخاطــر 

االســتخدام غيــر الســليم لهــذه المنتجــات.

م1/18ل:
يلتــزم الممارســين الصحييــن والصيادلــة بتقديــم شــر	 كيفيــة تحضيــر بدائــل 
وإيضــا	  الســتخدامها  الحاجــة  عنــد  منزليــً  المصنعــة  أو  المحضــرة  األم  حليــب 

مخاطــر اســتخدامها مــع التأكيــد علــى أهميــة الرضاعــة الطبيعيــة.
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Articles of the Code Clauses of the regulations
Article 15: 
Health workers concerned with maternal nutrition shall encourage 
breastfeeding and make efforts to ensure it is practiced. They must be fully 
aware of the requirements of their work and qualified to provide information, 
advice, and training to those who need them. 

A1/15  
Healthcare institutions shall ensure that their health workers and other 
personnel concerned with maternity and childcare - physicians, nurses, 
midwives, nutritionists, social workers, health educators, and others - are 
adequately qualified in maternal nutrition and promotion of breast feeding.

A2/15 
Health care workers in breast feeding promotion and childhood and 
motherhood develop their skills and follow the recent issues concern and 
participated in conferences, seminars workshops, and all related activities.

Article 16:
Health workers and members of their families shall not accept any financial or 
material rewards or gift from producers, suppliers, and distributors of breast-
milk substitutes and complementary foods. 

A1/16   
Health workers and members of their families shall not ask for or accept any 
financial or material  rewards or gift  or service from producers, suppliers, and 
distributors of breast-milk substitutes and infant foods.

Article 17: 
Staff of healthcare institutions shall not benefit from any contributions that 
might be made to them by producers or distributors of products within the 
scope of this code, such as attending courses, seminars or scholarships, 
unless approved by the Ministry or the agency with which they are affiliated.  

A1/17 
Staff of healthcare institutions shall not benefit from any contribution,  that 
might be made to them by marketers, suppliers or producers of  breast-milk 
substitutes and infant foods,  such as attending conferences or courses 
or scholarships, unless writing approved by the agency to which they are 
affiliated and  documentation of the local committee and the other concerned 
health sectors.

Article 18: 
No person other than health workers or pharmacists are allowed to  
demonstrate how breast-milk substitutes, manufactured or home prepared, 
are given, and this should be limited to mothers and family members who 
need to use them; and the information given should include clear explanation 
of the hazards of inappropriate use of these products.   

A1/18 
The health care workers and pharmacists committed to explain how breast-
milk substitutes are prepared should include clear explanation of the hazards 
of inappropriate use of these products and the importance of breastfeeding.   
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

المادة التاسعة عشر:

تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من الجهات اآلتية:
أ( ممثل لوزارة العدل يرشحه وزير العدل.  

ب( ممثل لوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.  
ت( ممثل لوزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة.  

ويجــب أن يكــون أحــد األعضــاء علــى األقــل مستشــارا نظاميــً وتنظــر هــذه اللجنــة 
فــي مخالفــة أحــكام هــذا النظــام وإصــدار القــرارات الالزمــة بذلــك ويعتمــد الوزيــر 
ــذه  ــي ه ــة ف ــدة العضوي ــام م ــذا النظ ــة له ــة التنفيذي ــدد الالئح ــة وتح ــرارات اللجن ق
اللجنــة وكيفيــة العمــل بهــا وتحــدد مكافــآت أعضــاء اللجنــة بقــرار مــن مجلــس 

الــوزراء بنــاء علــى اقتــرا	 الوزيــر.

م1/19ل:
ُتشــكل بقــرار مــن وزيــر الصحــة لجنــة للنظــر فــي مخالفــات احــكام هــذا النظــام 
والئحتــه التنفيذيــة علــى أن يكــون أحــد أعضائهــا مستشــارًا نظاميــً وتكــون مــدة 

عضويتهــم باللجنــة ثــالث ســنوات.

م2/19ل:
تتولى اللجنة أعمالها وفق اإلجراءات التالية:

ُتعقــد اللجنــة جلســاتها بــاإلدارة المختصــة بــوزارة الصحــة ويكــون انعقــاد اللجنــة أ( 
صحيحــً بحضــور جميــع أعضائهــا وتصــدر قراراتهــا باألغلبيــة المطلقــة.

 يحــق للجنــة االســتعانة بالمختــص بالمهنــة الطبيــة ذات العالقــة بالمخالفــة او ب( 
بمــا تــراه مناســب.

تلتــزم اللجنــة فــي أعمالهــا بإجــراء التحقيــق الــالزم وإخطــار ذوي العالقة وســماع ت( 
أقــوال المخالــف وتحقيــق أوجــه دفاعــه علــى أن تــدون أعمالهــا فــي محاضــر 

ــة. مكتوب
يتــم إبــالغ ذوي العالقــة كتابــة بالمثــول أمــام اللجنــة فــي الزمــان والمــكان ث( 

اللذيــن تحددهمــا اللجنــة ويراعــى عنــد تحديــد الموعــد إضافــة مــدة مناســبة إذا 
كان الحضــور يتطلــب االنتقــال مــن مدينــة أخــرى.

يحــدد موعــد للحضــور إذا لــم يحضــر المخالــف أو وكيــل شــرعي عنــه بعــد إبالغــه ج( 
علــى أن ال تقــل الفتــرة بيــن تاريــخ اإلبــالغ والموعــد الجديــد عــن ثالثيــن يومــً وفــي 
ــي  ــف أو وكيلــه الشــرعي بعــد إبالغــه بالموعــد الثان ــة عــدم حضــور المخال حال

فعلــى اللجنــة اســتكمال النظــر فــي المخالفــة والفصــل فيهــا.
ــة بقــرار 	(  ــر الصحــة العتمادهــا ويخطــر ذوو العالق ــى وزي ــة قراراتهــا إل ــع اللجن ترف

ــخ اعتمــاد القــرار. اللجنــة المعتمــد فــي موعــد ال يتجــاوز ثالثيــن يومــً مــن تاري
علــى لجنــة النظــر فــي المخالفــات تســليم الجهــة المخالفــة )أفــراد ,وكيــل 	( 

,ممثــل المؤسســات الصحيــة والخاصــة( قــرار اللجنــة بعــد االعتمــاد وفــي حالــة 

ــغ  ــرار يبل ــتالم الق ــرعي الس ــل الش ــل أو الممث ــف أو الوكي ــور المخال ــدم حض ع
جهــة العمــل أو الجهــة التابــع لهــا المخالــف أو الوكيــل فــي موعــد ال يتجــاوز 
ــًذا. ــرار ناف ــر الق ــتالمه يعتب ــة عــدم اس ــن اعتمــاد القرار وفــي حال ــن يومــا م ثالثي

على اللجنة متابعة تنفيذ القرارات واإلدارات ذات العالقة واإلدارات المختصة.د( 
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Articles of the Code Clauses of the regulations
Article 19: 
A committee or more, consisting of the following parties, shall be formed:
A. A representative of the Ministry of Justice, nominated by the Minister of 

Justice 
B. A representative of the Ministry of Health, nominated by the Minister of 

Health
C. A representative of the Ministry of Commerce and Industry, nominated by 

the Minister of Commerce and Industry

At least one of the members of the committee must be an official legal adviser. 
The committee shall examine violations of this code and will take the necessary 
decisions. The Minister shall approve the decisions of the committee. The 
executive regulations of this code will specify the term of membership of 
the committee and how it operates. Remunerations of the members of the 
committee shall be determined through a decision by the Council of Ministers 
based upon the recommendation of the Minister. 

A1/19 
The Minister of Health shall issue a decision on the formation of a committee 
to examine violations of this code and its executive regulations, at least one of 
the members of the committee must be an official legal adviser.  The term of 
committee membership shall be three years.    
A2/19 
The committee shall assume its tasks as follows: 
A. The committee shall hold its meetings at the concerned department at 

Ministry of Health. The meeting shall be considered legal in the presence of 
all members. The committee issues its decision by absolute majority. 

B. The Committee shall have the right to seek assistance from the competent 
medical profession in relation to the violation or as it deems appropriate.

C. The Commission shall, in its work, undertake the necessary investigation, 
notify the concerned parties, hear the violator’s statements and verify his 
defense, while recording the proceedings in written minutes.

D. The concerned persons shall be informed in writing to appear before 
the committee at the time and in the place specified by the committee. 
The committee shall consider adding an appropriate period of time if the 
attendance requires moving from one city to another.

E. If the violator or his legal representative fails to attend after he was notified, 
another date is set, provided the period between the date of notification and 
the new date is no less than 30 days. If the violator or his legal representative 
fails to attend after the second date notification, the committee shall decide 
in the vilation. 

F. The committee shall forward its decisions to the Minister of Health, and the 
concerned persons shall be notified of the committee’s decision within no 
more than 30 days after the decision has been adopted. 

G. The committee for the examination of violations shall submit the decision 
of the Committee after accreditation to the violator (individuals, agent, 
representative of health and private institutions).  In the absence of the 
violator, the agent or the legitimate representative to receive the decision, 
the employer or the body of the violator or the agent shall notify him no later 
than thirty days after the adoption of the resolution and in the event that it is 
not received, the decision shall be deemed effective.

H. The Committee shall follow up the implementation of resolutions or decisions,  
with the  relevant department and concern departments 
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

م3/19ل
ــة(  ــة عامــة بقــرار مــن المنســق الوطنــي )المشــرف علــى اإلدارة العامــة للتغذي ُتنشــى أمان
للجنــة النظــر فــي مخالفــات أحــكام هــذا النظــام والئحتــه التنفيذيــة مكونــة مــن أميــن ســر 

و ســكرتير .

م4/19ل
 يقـــــوم أميـــــن ســـــر اللجنة بتدقيـــــق المعامالت الـــــواردة مـــــن أمانـــــة لجنة النظر والتأكــــد
 مــــن اكتمــــال الملفــــات وتجهيــــز القضيــــة للعــــرض علــى اللجنــة وكتابـــــة محاضـــــر
 الجلســـــات وقـــــرارات اللجنة وإثبـــــات حضـــــور أطـــراف الدعـــوى وغيابهـــــم وطلباتهـــم فـــي

محاضـــــر الجلســـــات

م5/19ل
يراعــــى فــــي اختيــــار أميــــن الســــر أن يكــــون ذا خبــرة وكفــــاءة تمكنــه مــن اســــتيعاب مــا 

يعــــرض مــــن قضايـــــا ًوحاصل علـــــى مؤهـــــل جامعـــي. 

م5/19ل:
يشــكل مــدراء الشــؤون الصحيــة ومــن فــي حكمهــم لجــان لضبــط مخالفــات هــذا النظــام 
تتولــى التفتيــش وضبــط المخالفات بموجــب محضــر ضبــط فــي مؤسســات الرعايــة الصحيــة 
والصيدليــات علــى أن ترفــع لمديــر الشــؤون الصحيــة بالمنطقــة والــذي يحيلهــا للجنــة فــي 

مــدة ال تتجــاوز أســبوعين مــن تاريــخ المخالفــة.
 يختص موظفو لجنة الضبط مجتمعين أو منفردين بما يلي:

أ( البحــث والتحــري عــن حــاالت المخالفــات، وجمــع األدلــة وتقييمهــا، والقيــام بجميــع   
اإلجــراءات النظاميــة لجــالء الحقيقــة مــن حيــث التثبــت مــن وقــوع المحالفــة ومــكان 

ارتكابهــا.
ب( تلقــي البالغــات والشــكاوى وقيدهــا فــي بيــان خــاص يعــد لذلــك وإعــداد محضــر   
يتضمــن مــكان وزمــان البــالغ، والمعلومــات الكاملــة عــن اســم المبلــغ وهويتــه وعنوانــه 
ورقــم هاتفــه وأســماء األشــخاص واألماكــن الُمبّلــغ عــن مخالفتهــا ووصــف المــكان الــذي 

ــالغ. ــة المقدمــة مــع الب ــه التبليــغ وصفــً كامــالً، واألدل ورد علي
ت( اإلنتقــال إلــى موقــع المخالفــة وضبطهــا مــع المســتندات المؤيــدة إلثبــات المخالفــة،   

والتحفــظ عليهــا عنــد االقتضــاء
ث( تفتيش جميع المنشآت والمحالت وما في حكمها، ولهم في سبيل ذلك األتي:  

ج( دخــول المواقــع المشــتبه بهــا مــن المنشــآت والمحــالت ومــا فــي حكمهــا، والتعــرف   
علــى أســماء المخالفيــن وعناوينهــم والموجوديــن فــي مــكان المخالفــة وضبــط شــهادة 
الشــهود وســماع أقــوال المخالفيــن وضبطهــا، مباشــرة دون الحاجــة ألخــذ إذن مــن أي جهــة 

أخــرى لضبــط المخالفــة.
ــات  ــط المخالف ــة بضب ــتنداتها الخاص ــا ومس ــش محاضره ــط والتفتي ــة الضب ــع لجن 	( ترف  

إلــى لجنــة النظــر فــي مخالفــات أحــكام هــذا النظــام.

24



Articles of the Code Clauses of the regulations
A3/19
A General Secretariat shall be established by a decision of the National Coordinator (Supervisor 
of the General Directorate of Nutrition) to the Committee to consider violations of the provisions 
of this code and its Executive Regulations composed of executive secretary and secretary.

A 4/19 
The executive secretary of the committee shall check the transactions received from the 
secretariat of the examination committee and verify the completeness of the files and prepare 
the case for presentation to the committee, writing minutes of meetings and decisions of the 
committee and proving the presence of the parties to the case and their absence and their 
requests in the minutes of the meetings
A 5/19 
The criteria of selection of the executive secretary, he or she should  be experienced and efficient 
to enable him or her to absorb the issues presented and have a university qualification. 
A6/19
The directors of health affairs and their counterparts shall set up committees to adjust (detect) 
the violations of this code (Control or adjust Committee).
The committee  inspect, detect the violations shall be carried out in accordance with a control 
record in the health care institutes and pharmacies and shall be submitted to the director of 
health affairs in the region, who shall submit them to the committee not later than two weeks 
from the date of the violation.
The staff of the Control or adjust Committee shall be jointly or severally engaged in the following:
(I) Search and investigate cases of violations, collect and evaluate evidence, and carry out 
all legal procedures to clarify the truth in terms of verifying the occurrence of the alliance and 
the place where it was committed.
(J) Receive and record communications and complaints in a special statement prepared for 
this purpose and prepare a report containing the place and time of the communication, full 
information about the name, identity, address and telephone number of the  complainant 
(prosecutor), the names of the persons and places reported; and complete description, and 
the evidence presented with the  complaint.
K) Move to the location of the violation and adjust it with supporting documents to prove the 
violation, and reserve it when necessary.
M) To inspect all establishments, shops and the like, and for the following purposes:
N) The entry of suspicious sites from establishments, shops and the like, identifying the names 
of the violators and their addresses in the location of the violation, setting witness testimony 
and hearing the violators’ statements and seizure, without the need to obtain permission from 
any other party to control the violation.
Q) The control or adjust Committee shall submit its minutes and documents concerning the 
seizure of violations to the Committee for the consideration of violations of the provisions of 
this code
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

المادة العشرون:

دون إخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا فــي أنظمــة أخــرى، يعاقــب كل مــن تثبــت 
ــل حليــب األم أو  ــع بدائ ــه ألي حكــم مــن أحــكام هــذا النظــام ممــن يصن مخالفت
يســتوردها أو يوزعهــا مــن األفــراد أو المؤسســات أو الشــركات بعقوبــة أكثــر مــن 

العقوبــات األتيــة:
اإلنذار.أ( 
غرامــة ماليــة ال تقــل عــن خمســة أالف ريــال وال تزيــد علــى مائــة وخمســين ألــف ب( 

ريــال.
إغالق المؤسسة لمدة ال تزيد على مائة وثمانين يومً.ت( 

المادة الحادية والعشرون:

دون إخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا فــي أنظمــة أخــرى يعاقــب كل مــن تثبــت 
ــة  ــة الصحي ــه ألي حكــم مــن أحــكام هــذا النظــام مــن مؤسســات الرعاي مخالفت

الخاصــة أو أحــد منســوبيها باآلتــي:
اإلنذار.أ( 
غرامــة ماليــة ال تقــل عــن خمســة أالف ريــال وال تزيــد علــى مائــة وخمســين ألــف ب( 

ريــال.
إغالق المؤسسة لمدة ال تزيد على ستين يومً.ت( 

المادة الثانيـة والعشرون:

إذا رأت اللجنــة أن المخالفــة تســتوجب توقيــع غرامــة ماليــة تزيــد علــى مــا ورد فــي 
المادتيــن العشــرين والحاديــة والعشــرين مــن هــذا النظــام أو إلغــاء الترخيــص 
ــوان المظالــم للنظــر فيــه  ــر إلحالتــه إلــى دي فعليهــا أن ترفــع الموضــوع إلــى الوزي

وتقريــر مــا يــراه.

26



Articles of the Code Clauses of the regulations
Article 20:
Without prejudice to any other severer punishment stipulated by any other 
law, anyone proved to be in breach of any provision of this code from among 
manufacturers, importers, or distributors of breast-milk substitutes, whether 
individuals, institutions, or companies, shall receive one or more of the 
following punishments: 
A. Warning (admonition)
B. A fine of no less than 5,000 riyals and no more than 150,000 riyals.
C. Closure of the establishment (violator firm) for no more than 180 days

Article 21:
Without prejudice to any other severer punishment stipulated by any other 
law, anyone proved to be in breach of any provision of this code from among 
private healthcare institutions or their personnel, shall be punished as follows:
A. Warning
B. A fine of no less than 5,000 riyals and no more than 150,000 riyals.
C. Closure of the institution for no more than 60 days

Article 22:
If the committee finds that the violation requires the imposition of a fine greater 
than the amounts mentioned in Articles 20 and 21 of this code, or revocation 
of the license, the committee shall raise the issue to the Minister to refer it to 
the Board of Grievances to resolve it as it deems necessary.
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

المادة الثالثـة والعشرون:

يجــوز التظلــم مــن قــرار اللجنــة أمــام ديــوان المظالــم خــالل ســتين يومــً مــن تاريــخ 
إبــالغ القــرار لمــن صــدر ضــده قــرار العقوبــة.

المادة الرابعـة والعشرون:

ــدة أو  ــي واح ــة ف ــرار العقوب ــوق ق ــر منط ــم نش ــوان المظال ــن دي ــم م ــوز بحك يج
أكثــر مــن الصحــف المحليــة علــى نفقــة المخالــف.

المادة الخامسة والعشرون:

ــة  ــعة والثالث ــة والتاس ــواد )الخامس ــكام الم ــن أح ــن الموظفي ــف م ــن يخال كل م
عشــرة والخامســة عشــرة والسادســة عشــرة والســابعة عشــرة والثامنــة عشــرة( 

مــن هــذا النظــام يعاقــب طبقــً ألحــكام نظــام تأديــب الموظفيــن.

م1/25ل:
ُتحــال القــرارات التــي تصــدر بحــق الموظفيــن بعــد اعتمادهــا مــن قبــل الوزيــر إلــى 

الجهــات التــي يتبــع لهــا الموظــف لتنفيــذ القــرار.

المادة السادسة والعشرون:

ــة  ــر التجــارة والصناعــة الالئحــة والقــرارات التنفيذي ــر بالتنســيق مــع وزي يصــدر الوزي
الالزمــة لهــذا النظــام خــالل تســعين يومــً مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

م1/26ل:
يحق للوزير إصدار التعديالت الالزمة على هذه الالئحة.
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Articles of the Code Clauses of the regulations
Article 23:
The committee’s decision may be challenged in the Board of Grievances 
within 60 days from the date the decision is communicated to the violator. 

Article 24:
Through a ruling by the Board of Grievances, the text of the punishment 
(penalty sentences) may be published in one or more of the local newspapers 
at the expense of the violator.

Article 25: 
Any employee violating provisions of articles 17 ,16 ,15 ,13 ,9 ,5, and 18 of 
this code shall be punished in accordance with the provisions of the Employee 
Disciplinary Code. 

A1/25 
Decisions issued against the employees after their approval by the Minister 
shall be referred to the institute to which the employee applies to implement 
the decision

Article 26: 
The Minister, in coordination with the Minister of Commerce and Industry, 
shall issue the necessary executive regulations and decisions for this code 
within 90 days of its publication in the Official Gazette.

A1/26
· The Minister may issue the necessary modifications to these regulations.
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بنــود الالئحــةمــواد النظــام

المادة السابعة والعشرون:

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه.

المادة الثامنة والعشرون:

ــه بعــد تســعين يومــً مــن  ــدة الرســمية ويعمــل ب ينشــر هــذا النظــام فــي الجري
ــخ نشــره. تاري

م1/28ل:
تنشــر هــذه الالئحــة فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل بهــا بعــد )90( يومــً مــن تاريــخ 

نشــرها.
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Articles of the Code Clauses of the regulations
Article 27: 
· This code cancels all others those laws or codes conflict with it.

Article 28: 

This code shall be published in the Official Gazette and come into force 90 
days after the date of its publication.

A1/28
· These regulations and the executive decisions shall be published in the 
Official Gazette and come into force (effective) 90 days after their publication.
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