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فنيذذذة  هذذذال الوةيقذذذة مشذذذروع لاواصذذذفة  يا ذذذية   ئ ذذذة
خليجيذذذة تذذذم توإلبعهذذذا لحذذذداب الال ولذذذا   شذذذ نها  لذذذال  
فإنهذذا عر ذذة للت ييذذر والتبذذدجو  و  ججذذوإل الرجذذوع إليهذذا 
كاواصذذفة  يا ذذية  ئ ة فنيذذة خليجيذذة إ   عذذد اعتاادهذذا 

 من الهيئة.

This document is a draft Gulf 

Standard/Technical Regulation circulated 

for comments. It is, therefore, subject to 

alteration and modification and may not be 

referred to as a Gulf Standard/Technical 

Regulation until approved by GSO. 



 

 
 

 تقدجم
 

هيئة التقييةةلداتةةجلساالتةةدالتقوةةالخاتةةجلسالتةتةةلةالتويملةة اهيئةة اويتلالةة اة ةةتايةة ا  ةة  ق اا   ةة  التقييةةلدا
قلاسل اللتتة لح التفنلة التةتلللة اس لسة  اتالتلصفالت طنل اي التجلسالأل  اء،الاناا امالت يئ او جلدالتا ا

اتلاخاينل ااقةصص .
 

لتذيا يجااا)ا(ييراالتداودلر اهيئ التقييلداتجلساالتدالتقوالخاتجلسالتةتلةالتويمل اي ال قاا هاريتا
امال قااداةحجيثالتالحح التفنل التةتللل اريتااا/اها،التا ليقا/ااا/ا/سقار خاا

((GSO 05/FDS/832:2020اضاناسينااةا الاا ا بنالتيشج لصفا اا)   باتتغ ا)لتويمل اللإلنلتي
ا اريت التةتللل  التفنل  اي ااTC05لتتلن  التاجر   اللت رلعل " اتتا لصفاتالتغذلحل  التةتللل  التفنل  "لتتلن 

اخ  ادلت التك  ت.
ا.ي احاسال  دالخقالفاسينالتنصينا ل وقبيالتنصا)لإلنلتي ي(اه التاي عالألساس
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ا

 القشدة جبن

 :الاجال .1

ةسيياهذهالتا لصف ا تىا بن التكي ا التاوج اتالسق الكالتاباشيا لاتا  جاانالتقصنلع،اليياا
ا) اريت التبنج اي  الت لرد  التا لصف .ا(3تتصلغ  اهذه ااص ت ااان ايسقةجم ابوضالتبتجلخ، لي 

وات اانالتجه خاىالتاحق ا"لتلبن التكي ا "اتإلشار التىا ن لعاتلبن ااثلالتصتب التان ل اذلتالت
لالاةسيياهذهالتا لصف ا تىاهذهالألن لعاانا.ا(3تبنجاريتا)لت لرداي ال صفالتق االاةاقثلاتت

 لال باخ.

 الاواصفا  التكايلية: .2

ا"اب اياتالتا لدالتغذلحل التاعبأ ا".اGSO 9اا1.2

ا"التشيلطالتصحل اي ااصانعالألغذي اللتوااتيناس اا".اGSO 21ا2.2

ا"ايقيلتاصالحل التانقلاتالتغذلحل ا"اGSO 150اا3.2

ا"الشقيلطاتااةازخاحفظالتا لدالتغذلحل التلاي اللتاعبأ ا".اGSO 168اا4.2

ا"الت يقالتكلالاحل االخقبارالتلبنا".اGSO 171اا5.2

6.2GSO 179          ا"اطيقالخقبارالتلبناالكيلمي ت  لًاا".ا

التابيد اللتالاج ا".ذي الألغ"الشقيلطاتا اا اتنيلالةة  نااGSO 323اا7.2

"التحجلدالتيص ىالتاسا حاس اااةنابيايةااابيةجلتالتيةاتاية التانقلةاتالت رلعلة ااGSO 382اا8.2
اللتغذلحل ا".

اطيقا خذالتويناتا".ا-"التحتيبالانقلاةهاGSO 569اا9.2

10.2GSO 839        التل ءالأللس:الشقيلطاتا اا ا".ا- ب لتالتا لدالتغذلحل ا"ا

11.2GSO 988        ا."لتل ءالأللسا-حجلدالتاسق  اتالإلشواعل التاسا حاس ااي التا لدالتغذلحل "ا

ا-طيقالتكشفا ناحجلدالتاسق  اتالإلشواعل التاسا حاس ااي التاة لدالتغذلحلة "اا      GSO 998ا12.2
ا."137سي   ماا،134سي   ماا-لتل ءالأللس:التقحتيلالت لفىاألشو ا اااا 
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ا

ا“.التل ءالأللسا–لتحجلدالتالكيلمي ت  ل اتتا لداللتستعالتغذلحل ا"ااGSO 1016اا13.2

التل ءالتثان :التوب لتالتبالسقلكل ا".ا-"ا ب لتالتا لدالتغذلحل اGSO 1863اا14.2

ا“."التا لصف التواا اتتات ثاتاللتسا ماي الألغذي ااGSO/CAC 193اا15.2

GSO 2481      16.2ا".لألغذي بياياالألدل  التبل ي  اي اانااس اا"التحجلدالتيص ىالتاسا حا

ا“.لبناتتلتا لصف التواا اا“اGSO 2000 اا17.2

ا"ا.دتيلالتااارساتالتصحل اتتحتيبالانقلاةه"اGSO 2214اااا18.2

ا."لتا لدالتا اي التاسا حاباسقةجلا ااي التا لدالتغذلحل "ااGSO 2500ا19.2

 التعاربف:.      3

.الت ذهالتلبن اتة خا1انالتيشي لخاتل ااان لهلياست اتتجهنالغيياي  ان اطلتلبن التكي ال اه ا ب
 اااي لا ةاايياسةلاتتةجهنالنةا تالتةىايتيةلاا،يكادا خايك خا سلضاليجايايلات ن االتىالألصفيالتفاة 

 لتقيشيال ةت اانالتثي ب،ال اكنادهناهذهالتلبن الخت  اااعا ن لعا خيىاانالألغذي ابس  ت .

 ية وعوامو الجودة  ا ة األالتركيب.    4

    الاواد الخام   1.4

 لتحتيبال/ لااشقياةه.          

 الاكونا  الاساوح حها 2.4

بادحةةةاتااسةةةق ر  ااةةةناحاةةةضالتالايقةةةنال/ لا ةةةيلثلتاانقلةةة اتتنك ةةة اغيةةةيالت ةةةار المادحةةةاتا  1.2.4
 .اسق ر  ا خيىاانالتكاحناتالتحل التجقلي اغييالت ار 

 .تان اللتاالحا ي التاةثلالنفح ا لاغييهااانالالن  ااتال   2.2.4

 .ات ر جالتص دي مالكت ر جالتب ةاسي ماكبجيتيناتتات   3.2.4

 .الاهالتشيب  4.2.4
ايشي"(.ااغيييشي ا) بنا"لتةتالالحقفاظاباتلبناب ي ي اتتايقتايي ااة   ياا1
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ا

 .ا لداآان الاناسب اتتاسا ج اي ا اتل التقل ي   5.2.4

لتةة فلف انفسةةهاكاةةاالتاثبقةةاتا ةةجفاتاتتلتليالةةةينال نةة لعالتنشةةاء:اياكةةنالسةةقةجلماهةةذهالتاك نةةا 6.2.4
بشةةيطا خاةةةقتاوضةةاي اهةةذهالتاةة لدابأيةةلاكالةة ااظديةة اتت ةةجفالتةة فلف ا تةةىالتنحةة التانصةة  ا

التةة لرد  تلةةهايةة اااارسةةاتالتقصةةنلعالتليةةج الاةةعاايل ةةا ا يالسةةقةجلماآخةةياتتاثبقات/لتاثةنةةاتا
 .(5لتبنجاريتا)ي ا

 لتةل. 7.2.4

االتركيبة 3.4

 (1) رقم جدول
من  دنىألا  دال مكونا  ال ليب

 (كتلة كتلة)الا توى 

من  األقصى ال د
 (كتلة كتلة) الا توى 

الارجعي  الاستوى 
 (كتلة كتلة)

ا%ا25 لتااد التلاي اي لتحتيبا خادهاحق ىا
 

اييجغيياا
 

ا%ا70ا–ا60
 

ا
ا خاانالتجهخاسالتيط م ا تىا ساسا
ا

ا
اا%ا67
ا

ا
ا-
ا

ا
اغييااحجد
ا

ا
التااد التلاي 

ا
ا%ا22
ا

ضانايي دانسب ا
الألساسي ااط م لتيا

التةات اانالتجه خا

ا
اغييااحجد

اةقلةالزالتحةجينالألدنةىاللاليصةىالاةسق ي التقوجيالتالتق اة ي ا تىاةيكيب ا بن التكي ا اللتق ا
رشةةادلتا ااةة االسةةقةجلمالالتاق لييةة ااةةعاا لصةةف التحتيةةبالاحقةة ىالتيط مةة اللتاةةاد التلايةة اتةةجه خا

 .ااص تحاتاانقلاتالتحتيب

لحةجهاايئةاتالتاة لدالتا ةاي التةىالألغذية التاشةاراوتي ةااللتابةير اية ا اجذةاألغالى الاواد الاضافة  .5
لتلةةةجلسا دنةةةاهاياكةةةنا خاةسةةةقةجماتفئةةةاتالتانةةةقةالتاحةةةجد .الضةةةاناكةةةلايئةةة ااةةةنالتاةةة لدالتا ةةةاي ،ا
لحيثااايسا اسذتنابحسبالتلجلس،الحجهاالتا لدالتا اي التةىالألغذية التاجر ة اية التياحاة ا دنةاها

 .ييطاضانالت فاحفاللتحجلدالتاحجد الذتنجم،اياكنا خاةسقة

ا
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ا

 .ا(3لرداي التبنجاريتا)ييطاتتحص سا تىاا لصفاتالتت خاكااا ( )

انقلةاتالتحتيةباي ة اتقوايل زالسقةجلمالتاثبقاتاللتاثةنةاتاباةاايشةالا نة لعالتنشةاءالتاوجتة الييةا (ب)
لمشةيطا خاة ةةافاييةةطاتقسةةينالتانقلةةاتالتاواتلةة المأيةلاكالةة ااظديةة اتت ةجفالتةة فلف الاةةعاايل ةةا ا

 .(2.4لتبنجاريتا)لتانص  ا تلهاي ا يالسقةجلماتتليالةينال ن لعالتنشاءا تىالتنح ا

ا)ج(اتتانقلاتالتاةف ي اييط.

اتهاااايبيرهاانالتناحل التقكن ت  ل . التفئوخالسقةجلماا لداا اي اةنقا التىاهذهااا Xاااا

اةنقا التىاهذهالتفئ اتلداتهاااايبيرهاانالتناحل التقكن ت  ل .وخالسقةجلماا لداا اي ا -
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

الالسقةجلمالتابيراااااااااااااااااااااااا

 اواتل الت بي التس حل /لتيشي  اقت التلبن  لتا اي التىالالغذي تتااد االتفئ الت فلفل 

 -ا) ( X :لألت لخ

 - -   لالالتقبيلض:

 - x انظااتالتحا ض :

 -ا)ب( X لتاثبقات:

 - ب() X لتاثةنات:

 - X   لالالالسقحالب:

 -  X لتا لدالتا اد اتألاسج 

 - )ب( X لتا لدالتحايظ 

 - )ج( X   لالالالرغاء

 - - لتا لداتا اد اتتقكقل
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ا

 الحد األقصى المادة المضافة  الرقم الدولى 

   المواد الحافظة  
  يكسوربض الحم 200

  

  مسوربات البوتاسيو 202

ملغ/كلغ منفردة أو مجتمعة  1000

 على شكل حمض السوربيك

  سوربات الكالسيوم 203

 لغ/كلغم 12.5 نيسين 234

  حمض البروبيونيك 280

  بروبيونات الصوديوم 281

الحدود القصوى لممارساات  ضمن

 التصنيع الجيدة

 بروبيونات الكالسيوم 282

 يونات البوتاسيوموببر 283

 

   الحموضةظمات من

170(i)    ضمن الحدود القصوى لممارساات  كربونات الكالسيوم

 التصنيع الجيدة

ضمن الحدود القصوى لممارساات  حمض الخليك الجليدي 260

 التصنيع الجيدة

261(i) ضمن الحدود القصوى لممارساات  البوتاسيوم أسيتات

 التصنيع الجيدة

261(ii)     ضمن الحدود القصوى لممارساات  البوتاسيوم أسيتاتثنائى

 التصنيع الجيدة

262(i)    ضمن الحدود القصوى لممارساات  الصوديوم  أسيتات

 التصنيع الجيدة

(i) 170 ضمن الحدود القصوى لممارساات  الكالسيوم أسيتات

 التصنيع الجيدة

ساات ضمن الحدود القصوى لممار -،ودل-،ود-حمض اللبنيك ل 270

 نيع الجيدةالتص

ضمن الحدود القصوى لممارساات  -حمض الماليك،دل 296

 التصنيع الجيدة

ضمن الحدود القصوى لممارساات  الكتات الصوديوم    325

 التصنيع الجيدة

ضمن الحدود القصوى لممارساات  الكتات البوتاسيوم 326

 التصنيع الجيدة

327 

 

 الكالسيومالكتات    

 

 

ساات مماروى لضمن الحدود القص

 التصنيع الجيدة

330 

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  حمض الستريك

 التصنيع الجيدة

331(i) 

 

 سترات ثنائي هيدروجين الصوديوم

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 التصنيع الجيدة
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ا

 الحد االقصى المادة المضافة الرقم الدولي 

332(i) 

 

 سترات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم

 

د القصوى لممارساات لحدومن اض

 التصنيع الجيدة

   

333 

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  سترات الكالسيوم

 التصنيع الجيدة

334 

 

ملغ/كلااغ، منفااردة  1500 -حمض الطرطريك، ل)+(

أو مجتمعااااة علااااى شااااكل حمااااض 

   الطرطريك

   

335(ii) )+(طرطرات صوديوم ل- 

  

  

337 

 

 -ل)+(يوم وتاسطرطرات صوديوم الب

 حمض فوسفوريك 338

 

 ملغ/كلغ على شكل فوسفور 880

350(i) 

 

 -ماالت هيدروحين الصوديوم دل

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 التصنيع الجيدة

 

350(ii)   ضمن الحدود القصوى لممارساات  -دلماالت الصوديوم

 التصنيع الجيدة

 

  

 

 

 

 

352(ii) لكالسيوم،دلماالت ا- 

 

قصوى لممارساات د اللحدوضمن ا

 التصنيع الجيدة

 

500(i)   ضمن الحدود القصوى لممارساات  كربونات الصوديوم

 التصنيع الجيدة

 

500(ii) 

 

 كربونات هيدروجين الصوديوم 

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 التصنيع الجيدة

 

500(iii) ضمن الحدود القصوى لممارساات  سيسكويكربونات الصوديوم

 يدةالج التصنيع

 

501(i) 

 

 كربونات البوتاسيوم

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 التصنيع الجيدة

501(ii) 

 

 

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  كربونات هيدروجين البوتاسيوم

 التصنيع الجيدة
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 الحد االقصى المادة المضافة  الرقم الدولي
504(i) 

 

 كربونات المغنسيوم

 

ساات ضمن الحدود القصوى لممار

 نيع الجيدةالتص

 

504(ii) كربونات هيدروجين المغنسيوم 

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  حمض الهيدروكلوريك                         507

 التصنيع الجيدة

 

  

575  

 

 الكتون-جلوكونو دلتا

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 جيدةالتصنيع ال

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  جلوكونات البوتاسيوم  577

 التصنيع الجيدة

 

 جلوكونات الكالسيوم  578

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 التصنيع الجيدة

 

 المثبتات:  
 

  

  

339(i)   فوسفات ثنائي هيدروجين الصوديوم  

 

مجم/كجااااااااام منفاااااااااردو أو  4400

 مجتمعة معبراً عنها كفوسفور

339(ii)  فوسفات هيدروجين ثنائي الصوديوم 

339(iii)  فوسفات ثالثى الصوديوم 

340(i) 

 

 فوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم 

340(ii)   فوسفات هيدروجين ثنائي البوتاسيوم  

 

340(iii) 

 

 فوسفات ثالثي البوتاسيوم  

 

 

341(i) 

 

 الفوسفات ثنائي هيدروجين الكالسيوم 

 

341(ii) 

 

 فوسفات هيدروجين الكالسيوم

 

341(iii) 

 

 فوسفات ثالثي الكالسيوم 

 

342(i) 

 

 فوسفات ثنائي هيدروجين االمونيوم 

 

342(ii) فوسفات هيدروجين ثنائي االمونيوم 

 

343(ii) 

 

 فوسفات هيدروجين المغنيسيوم
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343(iii) 

 

 فوسفات ثالثي المغنيسيوم 

 

 الحد االقصى المادة المضافة الرقم الدولي

 

450(i) 

 

 

 ثنائى الفوسفات ثنائي الصوديوم

 

 

450(iii) 

 

 ثنائى الفوسفات رباعى الصوديوم

 

450(v) 

 

 ثنائى الفوسفات رباعي البوتاسيوم

 

450(vi) 

 

 ثنائي الفوسفات ثنائي الكالسيوم

 

451(i ) 

 

 ثالثي الفوسفات خماسي الصوديوم

 

451(ii) 

 

 الفوسفات خماسي البوتاسيوم ثالثي

 

452(i) بوليفوسفات الصوديوم 

 

452(ii) 

 

 

 بوليفوسات البوتاسيوم

 

452(iv) 

 

 بوليفوسات الكالسيوم

 

452(v) فوسفات االمونيومبولي 

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  حمض االلجينيك 400

 التصنيع الجيدة

 

ى لممارساات ضمن الحدود القصو الجينات الصوديوم 401

 التصنيع الجيدة

 

402 

 

 الجينات البوتاسيوم

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 التصنيع الجيدة

ضمن الحدود القصوى لممارساات  الجينات األمونيوم 403

 التصنيع الجيدة

ضمن الحدود القصوى لممارساات  الجينات الكالسيوم 404

 التصنيع الجيدة

 

 مجم/كجم 5000 نالجينات غليكول البروبيلي  405

ضمن الحدود القصوى لممارساات  األغار  406

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  الكاراجينان  407

 التصنيع الجيدة
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 407a  ضمن الحدود القصوى لممارساات  طحلب أوكيما البحري المجهز

 التصنيع الجيدة

 

 الحد االقصى المادة المضافة الرقم الدولي 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  صمغ الخروب    410

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  صمغ الغوار       412

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  صمغ الكثيراء      413

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  صمغ الزانثان   415

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  صمغ كرايا    416

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  صمغ التارا    417

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  صمغ الجيالن  418

 التصنيع الجيدة

 

466          

 

ليلوز كربوكسااااايميثيل الصوديوم)صااااامغ سااااا

 السليلوز(

ممارساات ضمن الحدود القصوى ل

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  نشا محمص  -أنواع الدكسترين    1400

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  نشا معالج بالحمض 1401

 التصنيع الجيدة

 

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  النشاء المعالج بالقلويات   1402

 التصنيع الجيدة

ضمن الحدود القصوى لممارساات  شاء المبيضالن   1403

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  نشاء مؤكسد      1404

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  أنواع النشاء المعالجة باالنزيمات   1405

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  فوسفات أحادى النشاء 1410
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 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  فوسفات ثنائى النشاء 1412

 التصنيع الجيدة

 الحد االقصى المادة المضافة الرقم الدولي
ضمن الحدود القصوى لممارساات  فوسفات ثنائى النشاء الفوسفاتي  1413

 التصنيع الجيدة

 

ى لممارساات ضمن الحدود القصو فوسفات ثنائى النشاء المؤستل  1414

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  أسيتات النشاء 1420

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  دهنات ثنائي النشاء المؤستلة 1422

 التصنيع الجيدة

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  نشاء الهيدروكسيبروبيل 1440

 التصنيع الجيدة

 

 كسى بروبيل ثنائى النشافوسفات هيدرو 1442

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 التصنيع الجيدة

 

 

 

 

   المستحلبات:   

ضمن الحدود القصوى لممارساات  الليسيثين  322

 التصنيع الجيدة

 

470(i) 

 

 

أمااااالم أحمااااات الميرسااااتيك والبالميتيااااك   

والساااااااتريك، ماااااااع األمونياااااااا والكالسااااااايوم 

 والبوتاسيوم والصوديوم

ود القصوى لممارساات ضمن الحد

 التصنيع الجيدة

 

 

 

470(ii) 

 

 

 

ملااااااا حمااااااض االولييااااااك مااااااع الكالساااااايوم 

 والبوتاسيوم والصوديوم

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 التصنيع الجيدة

 

471 

 

أنواع الجليسيريد األحادية والثنائياة للحماات 

 الدهنية

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 التصنيع الجيدة

 

 

a472 

 

 

ترات حمااض الخليااك واالحمااات الدهنيااة إساا

 للغليسرول

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 التصنيع الجيدة
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b472 

 

 

 

إسترات حمض الالكتيك واالحماات الدهنياة 

 للغليسرول

 

ضمن الحدود القصوى لممارساات 

 التصنيع الجيدة

 

c472   إسترات حماض الخلياك واالحماات الدهنياة

 للغليسرول

لممارساات  ضمن الحدود القصوى

 التصنيع الجيدة

 

 الحد االقصى المادة المضافة الرقم الدولي

e472  إسااترات حمااض الخليااك واالحمااات الدهنيااة

 للغليسرول

 

 مجم/كجم 10000

 

 

 

   مضادات األكسدة:   

ضمن الحدود القصوى لممارساات  -حمض ااألسكوربيك، ل     300

 التصنيع الجيدة

ن الحدود القصوى لممارساات ضم أسكوربات الصوديوم   301

 التصنيع الجيدة

ضمن الحدود القصوى لممارساات  سوربات الكالسيوم    302

 التصنيع الجيدة

304 

 

 بالمتات األسكوربيل

 

 

مجم/كجم منفاردة أو مجتمعاة  500

  كأستيارات األسكوربيل

 

 أستيارات األسكوربيل  305

b 307 خليط مركز التوكوفيرول  

 فردة أو مجتمعةمجم/كجم من200

 

c307 ألفا-التوكوفيرول، دل  

 األلوان

160a(i) 

 

 )مركب(-كاروتين بيتا

 

 

 

 

 مجم/كجم منفردة أو مجتمعة 35

a(ii) 160 

 

 (Blakeslea trispora) –كاروتين بيتا 

e160 

 

 -8-أبو-كاروتينال، بيتا

 

f 160 8-آبو-حمض كاروتينيك، إستر االيثيل، بيتا- 

 160a(ii)  مجم/كجم 600 )نباتي( –أنواع الكاروتين بيتا 

160b(ii)  مجم/كجم25 مستخلصات األناتو على أساس النوربيكسين 

ضمن الحدود القصوى لممارساات  ثاني أوكسيد التيتانيوم 171

 التصنيع الجيدة

   مواد الرغوة: 
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ضمن الحدود القصوى لممارساات  ثانى أكسيد الكربون   290

 التصنيع الجيدة

ضمن الحدود القصوى لممارساات  النيتروجين   941

 التصنيع الجيدة

(ايلباايل ا ا خاةك خالتا لدالتا اي اتتانةقةا19.2ي التبنجاريتا)الت لرد ااعا جمالالخالساباالحح التفنل 
 طبيااتتا لصف التقلاسل التةتللل .ا

 الالوةا    .6

تحةةجلدالتيصةة ىاتتات ثةةاتالتاحةةجد ات ةةذلاينبغةة اتتانقلةةاتالتقةة اةشةةات ااهةةذهالتا لصةةف الخاةاقثةةلات
ل نبغةة اتتحتيةةةبالتاسةةقةجمايةة اةصةةةنلعالتانقلةةاتالتقةة اةشةةةات ااهةةذهالتا لصةةف ا خاياقثةةةلاالتانةةقة.

ا.تتات ثاتاللتسا مالتاحجد اتتحتيبتتاسق  اتالتيص ىا

تا خاالاة  ةجالتات ثةاا(ايلةباايل ةا 15.2اعا ةجمالالخةالساباتالححة التفنلة التة لرد اية التبنةجاريةتا)
اداي التا لصف التقلاسل التةتللل .للتسا ماي التانقةا تىالتحجلدالتيص ىالت لرا

االشروط الص ية .7

لييةةااتتا لصةةف التقلاسةةل ،اي صةة ابد ةةجلدالتانقلةةاتالتقةة اةشةةات اا حكةةاماهةةذهالتا لصةةف الانالتق ةةاا
ال نبغ ا خاةاقثلالتانقلاتات ااواييياالكيلمي ت  ل اةحجدالييااتتا لصف التقلاسل .

 تو يمال .8

ا1.2لتةةة لرد ايةةة التبنةةةجااباإلضةةةاي التةةةىا حكةةةامالتا لصةةةف التوااةةة التاقوتيةةة اسق سةةةلتالألغذيةةة التاعبةةةأ 
 اص تحاتالالتباخ. للتا لصف التواا االسقةجلم

  م الانتج ال اائيإ 1.8

ذهالتا لصةةف .الةلةة زاكقابةة ايلةة زاوطةةالقاةسةةال ا بنةة التكي اةة ابشةةيطا خاياقثةةلالتانةةقةاألحكةةاماهةة
ىاحيناةةاايكةة خاذتةةنااةةنا ةةادلتالتبتةةجالتةةذيايبةةاعازلةةهالتانةةقةاباتقل حةة .الةلةة زاب ي يةة ا خةةياالالسةةت

اةي ا الالستالتىاتغاتا خيىاتقفادياة تيلالتاسق تناي استجالتبلعاباتقل ح .

لإخاخلةةةارالسةةةقةجلمالسةةةتالتانةةةقةاااكةةةناييةةةطاوذلاكانةةةتالتلبنةةة اةاقثةةةلات ةةةهالتا لصةةةف .الحةةةينايةةةقتا
ا ذهالتا لصف .لسقةجلماهذلالالستاتلبن االاةاقثلات

ل نبغ ا خاةيقيخاةسال التانقلاتالتق ايف قااحق لهااانالتةجه خالتنسةبالتاي علة ا لاييةلا ن ةا،ا
اةةةةنالتةةةةجه خايةةةة التاةةةةاد التلايةةةة ا تةةةةىالتنحةةةة التاحةةةةجداا%ا40لتكنةةةةهايسةةةةاليا لاي  ةةةةجا ةةةةنانسةةةةب ا
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لتةةجه خاتتا لصةةف ،ابات صةةفالتاناسةةباتإلشةةار التةةىالتقغييةةيلتالتقةة اطةةي تا تةةىالتانةةقةا لااحقةة لها
)لتاوبةيا نةةهاسنسةةب التةةجه خايةة التاةةاد التلايةة ا لاكنسةب اائ  ةة ااةةنالتكقتةة ،ا ي اةةااكةةاخاايبةة الاتتبتةةجا
لتذياسيباعازلهالتانقةاباتقل ح (،ا تىا خايك خاهذلالت صفاوااا ة ءلااةنالالسةتا لاية اا ضةعا

اةنالتةجه خاابارزاضاناالاسالتيؤ  انفسه.ال نبغ ا خاةيقيخاةسال التانقلةاتالتقة اييةلااحق لهةا
 لردايةةة التبنةةةجاريةةةتالتةةةيةةة التاةةةاد التلايةةة التكنةةةهاي  ةةةجا ةةةنالتحةةةجالألدنةةةىالتا تةةةقاا%ا40 ةةنانسةةةب ا

اناهذهالتا لصف ،اوااابات صفالتاناسةباتإلشةار اوتةىالتقغييةيلتالتقة اطةي تا تةىالتانةقةا(ا3.4)
اةنالتكقتة (،ا لااحق لهاانالتجه خا)لتاوبيا نةهاسنسةب التةجه خاية التاةاد التلاية ا لاكنسةب اائ  ة ا

 تىا خايك خاهذلالت صفا ة ءلااةنالالسةتا لاية اا ضةعابةارزاضةاناالةاسالتيؤ ة انفسةه،الإاةاا
 خايةةقتالسةةقةجلماسةةجالااةةناذتةةنالالسةةتالتاحةةجدايةة التقشةةي واتالت طنلةة اتتبتةةجاحيةةثايةةقتاةصةةنلعال/ لا

شةأخاطةابعاسلعالتانقةا لالالستالتشاحعالالسقةجلمابشيطا الاةو  اهذهالتقسالاتالن با ااخاطئةااب
 هذهالتلبن اله  ق اا نجاسلو ااباتقل ح .

 حلد الانش  2.8

ينبغ اذكياستجالتانشأا) ياستجالتذياةتازلهاةصنلعالتانقةالتلدالتبتةجالتةذيانشةأازلةهالسةتالتانةقة(.ا
يةة استةةجاثةةاخ،ايوقبةةيالتبتةةجالتةةذياةلةةيىازلةةها اتلةة اا2  هي ةة ل نةةجاااية ةةعالتانةةقةا اتلةة اةح  تلةة ا

 انشأاتغيضالضعاب اياتالتق سلت.لتقح سالألخيي استجالت

 

 حيان م توى الدهون في ال ليب  3.8

 ينبغ الإل الخا ةنااحقة ىالتةجه خاية التحتيةباب ي ية اايب تة اية التبتةجالتةذياسةيباعاية التانةقة 

(اكنسةب اائ  ة ااةنالتةجه خاية التاةاد التلاية ا لا2(اكنسب اائ  ة ااةنالتكقتة ا لا)1باتقل ح ،اوااا)
سةةق تك ابحسةةبااةةااهةة ااحةةجدايةة اب ايةة التق سةةلت،اشةةيطاذكةةيا ةةجدا(ابةةاتغيلمايةة اكةةلاحصةة اا3)

 لتحصص.

 تو يم ال اوبا  غير الاخصصة للبيع  التجزئة 4.8

اناهذهالتا لصف اللتاوت ااتاانالتا لصف اا(8لتبنجاريتا)ينبغ اذكيالتاوت ااتالتاحجد اي ا 
باتقة  ن،اوااا تىاالتواا اتق سلتالألغذي التاعبأ ااسبيا،الإذلاد تالتحا  ،التقوتلااتالتةاص 

لتحال  ا لاي التاسقنجلتالتاصاحب ،ا تىا خايقتاذكيالستالتانقةال الا اةوي  التشحن اللستا
التاصنعا لالتاعبأ.ا
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ل ن لن ااا تىالتحال  ،الي احاسا جمال  داحال ات،اةذكياهذهالتاوت ااتا تىالتانقةانفسه.ا 
لتانقةا لالتاعبأال ن لن ااابوالا التكن،اياكنالالسقواض ا نا الا اةوي  التشحن ،اللستا

 ةوي  اشيطا خايقتالتقويفا تي ااس ض حاي التاسقنجلتالتاصاحب .

  

 أ اليب الت ليو وأخا العينا   .9

ةسةةقةجماتغةةيضالتقحيةةقااةةنالالاقثةةاسات ةةذلالتا لصةةف ،ا سةةاتيبالتقحتيةةلال خةةذالتوينةةاتالتةة لرد ايةة ا
ا.9.2لت لرد اي التبنجا ف لتا لصس ااي االتا ص لتويناتا ساتيبالتقحتيلال خذا

 

ا

 

 

ااثال،االايوقبياةي لعالتلبن ا لاةي لو االتىاشيلح ا لاسيش ااسيشااخشناا لانا ااا اتل اةح  تل ا  هي  . 2

 


