
 ٥٣ من ١صفحة 

  ٢٠٠٧-١٨التعليمات الفنية اإللزامية 

  المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية عدا المواد الملونة والمحليات

  

  :الىهذه التعليمات تهدف 

 المنتوجـات الغذائيـة     إلى بإضافتها الخاصة بالمواد المضافة المصرح      اإللزاميةمن التعليمات الفنية    ) ٣(لمادة  اتنفيذ    -١

  .لالستهالك اآلدمي

توفير المنافسة العادلة بين المنتوجات الغذائية من خالل توحيد شروط استعمال المواد الحافظة ومـضادات التأكـسد                   -٢

 . من المواد المضافةوغيرها

 .وإرشادهحماية المستهلك   -٣

 . من المواد المضافةاألخرى األغذية غير المصنعة وبعض األغذيةضمان خلو   -٤

 احـدث الدراسـات     إلىلمواد المضافة في مواد غذائية محددة وضمن شروط محددة استنادا           السماح باستعمال بعض ا     -٥

 .وسميتهاالمضافة العلمية عن المواد 

 .(*) الصغارواألطفال الرضع أغذيةوضع قواعد حازمة الستعمال المواد المضافة في   -٦

  )١(مادة 

 الخاصـة   اإللزاميـة من التعليمات الفنية    ) ٣(في المادة   ليها  المشار ا ذه التعليمات جزء من التعليمات الشاملة        ه تعتبر  ١-١

عـدا   المنتوجات الغذائية لالستهالك اآلدمي، وتسري على المواد المـضافة           إلى بإضافتهابالمواد المضافة المصرح    

  . غير الواردة في المالحقاألخرى األنزيماتوال تسري على . المواد الملونة والمحليات

 .دام المواد المضافة التي تلبي الشروط المطلوبةيسمح فقط باستخ  ٢-١

 :في هذه التعليماتالواردة التعريفات   ٣-١

مواد تطيل من مدة صالحية المنتوجات الغذائية بحمايتها من التلـف           : (preservatives) المواد الحافظة   ١-٣-١

  .الذي تسببه الكائنات الدقيقة

تطيل من مدة صالحية المنتوجات الغذائية بحمايتها من التلـف          مواد  : (antioxidants) مضادات التأكسد   ٢-٣-١

  .الذي يسببه التأكسد مثل تزنخ الدهون واختالف اللون

 مواد تستخدم الذابة او تخفيـف  ):carrier solvents بما فيها المذيبات الحاملة( (carriers) ةمواد حامل  ٣-٣-١

أي أثـر   يكون لها   ودون ان   (لمس بوظيفتها التقنية    دون ا أو منكهة    مادة مضافة او تعديل قوام    تشتيت  او  

  . وإضافتها واستخدامهاهامن أجل تسهيل تداول) تقني

  .طعم حامض عليهتضيف أو /حموضة منتوج غذائي وتزيد من مواد : (acids) االحماض  ٤-٣-١

  .توج الغذائيضبط حموضة او قاعدية المنلمواد لتعديل او : (acidity regulators) منظمات الحموضة  ٥-٣-١

  . الى االلتصاقمواد لتقليل ميل حبيبات المنتوج الغذائي: (anti-caking agents) مضادات التعجن  ٦-٣-١

  .مواد لمنع او تخفيض الرغوة: (anti-foaming agents) الرغوةمضادات   ٧-٣-١

                                                 
  .١٩٨٩ لسنة ٣٩٨التعليمات االوروبية رقم ، تسري هاالى حين اعدادكما مشار اليها في التعليمات الخاصة بها، و  (*)
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يد من قيمة الطاقة مواد تزيد من حجم منتوج غذائي دون ان تز: (bulking agents) مساعدات التضخيم  ٨-٣-١

  .فيه بشكل ملحوظ

افظة على خلـيط متجـانس بـين        مواد تجعل من الممكن تكوين او المح      : (emulsifiers) مواد مستحلبة   ٩-٣-١

  .ال تختلطان مثل الماء والزيتمادتين او اكثر 

جبان للحصول مواد تعمل على نشر البروتينات الموجودة في اال: (emulsifying salts) أمالح مستحلبة  ١٠-٣-١

  .على تجانس في الدهون والمركبات االخرى

 او الخضراوات صلبة او فاكهةمواد تجعل او تبقي انسجة من ال: (firming agents) مساعدات التصلب  ١١-٣-١

  .تتفاعل مع مساعدات الهالمية النتاج او تقوية الهالماو  مقرمشة

  .أو الرائحة المتوفرة في منتوج غذائي/عزيز الطعم ومواد لت: (flavour enhancers) معززات النكهة  ١٢-٣-١

في منتوج غذائي سائل او للغاز  انتشار متجانس ؤدي الىمواد ت: (foaming agents) مساعدات الرغوة  ١٣-٣-١

  .صلب

  .ياهالم اتعطي الغذاء قواممواد : (gelling agents) مساعدات الهالمية  ١٤-٣-١

 مظهـر  تعطي مواد :)lubricants بما فيها مواد التزليق الغذائية( (glazing agents)مساعدات التلميع   ١٥-٣-١

  .واقية عند اضافتها على السطح الخارجي لمنتوج غذائيطبقة طالء  تكونالمع او 

مـنخفض  الجو  مواد لمنع جفاف المنتوجات الغذائية بابطال تأثير        : (humectants) ة للرطوبة ظافحمواد    ١٦-٣-١

  . ذوبان مسحوق في وسط سائلالرطوبة او بتحفيز

 او اكثر مـن طـرق   ةاحدومواد يمكن الحصول عليها من خالل : (modified starches) النشا المعدل  ١٧-٣-١

معالجة فيزيائية او انزيمية او     تعرض الى   المعالجة الكيميائية للنشا الصالح لالكل الذي يمكن ان يكون قد           

  .ماض او القواعدتم غسله او زيادة انسيابيته بواسطة االح

غازات باستثناء الهواء تضاف داخل العبوة قبل او بعـد او اثنـاء   : (packaging gases) غازات تعبئة  ١٨-٣-١

  .اضافة المنتوج الغذائي داخل العبوة

 المنتوج الغذائي مـن داخـل       خروجغازات باستثناء الهواء تعمل على      : (propellants) ةرداغازات ط   ١٩-٣-١

  .العبوة

مواد او تركيبة من المواد تعمل على تحرير الغاز وبالتالي زيادة حجـم  : (raising agents) مواد رافعة  ٢٠-٣-١

  .مخافيقالالعجائن او 

مواد تعمل على تشكيل مركبات كيميائية معقدة مـع االيونـات           : (sequestrants) مواد مزيلة لاليونات    ٢١-٣-١

  .الفلزية

كيميائية لمنتـوج غـذائي،     وواد تجعل من الممكن الحفاظ على الحالة الفيزي       م: (stabilisers) مواد مثبتة   ٢٢-٣-١

  :وتشمل

  .ال تختلطان في منتوج غذائياو اكثر مواد تعمل على الحفاظ على خليط متجانس بين مادتين   -١

  .مواد تعمل على ثبات او ارجاع او زيادة اللون الموجود في منتوج غذائي  -٢

ة الترابط في الغذاء بما يشمل تكوين الروابط المتقاطعة بين البروتينـات      مواد تعمل على زيادة قدر      -٣

  .لتمكين ربط اجزاء الغذاء عند اعادة تشكيله

  .مواد تزيد من لزوجة منتوج غذائي: (thickeners) مواد مثخنة  ٢٣-٣-١
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ـ             يعني "غير مصنع "المصطلح    ٢٤-٣-١ ة االصـلية    عدم المرور بأي معالجة تؤدي الى تغيير جوهري فـي الحال

اال انه من الممكن مثال تقسيمه او تجزئته او تجهيزه او ازالة عظمه او فرمه او سـلخه                  . للمنتوج الغذائي 

او كشطه او تقشيره او طحنه او تقطيعه او تنظيفه او تشذيبه او تجميده باي صورة او تبريده او رزمه او                    

  .حله

ال تستهلك بحد ذاتها عادة كغذاء وال تستخدم عادة كمكون أي مادة : (food additives)المواد المضافة   ٢٥-٣-١

حيث ان اضافة هذه المواد الى الغذاء الغراض تقنيـة  . اساسي في الغذاء سواء كان لها قيمة غذائية أم ال        

في التصنيع او االنتاج او التحضير او المعالجة او التغليف او النقل او التخزين يجعلها او يجعل منتجاتها                  

  .ة بشكل او بآخر أحد مكونات الغذاءالثانوي

مواد تضيف او تحسن النكهة في الغذاء وتشمل االعـشاب والبهـارات            : (seasoning)محسنات النكهة     ٢٦-٣-١

  .والتوابل

غذاء ذا نكهة قوية يضاف بكميات قليلة على طاولة الطعام الى الطبق الرئيسي             : (condiments)التوابل    ٢٧-٣-١

  .اموفق ذوق متناول الطع

نوع من الصلصات يصب عادة على الـسلطة او يـدهن علـى خبـز               : (dressing) صلصات السلطة   ٢٨-٣-١

  .الشطائر

 هـي مـواد   :)emulsifiers باستثناء المواد المـستحلبة ( (flour treatment agents) مساعدات معالجة الطحين  ٤-١

  .تضاف الى الطحين او العجائن لتحسين جودة الخبيز

  :ه التعليمات، ال تعتبر المواد التالية مواد مضافةالغراض هذ  ٥-١

  .(**)مواد تستعمل لمعالجة مياه الشرب  ١-٥-١

 او قشرة الحمضيات او من خلـيط بينهمـا بفعـل            ففجم التفاح ال  تفلبكتين مشتق من    مواد تحتوي على      ٢-٥-١

  ).ن السائلالبكتي(الحامض المخفف ومن ثم معادلته جزئيا بامالح الصوديوم او البوتاسيوم 

  .العلكةاساس   ٣-٥-١

، النشا المعدل بالمعالجة الحامضية او القاعدية،       المعقد االبيض او االصفر، النشا المحمص او        الديكسترين  ٤-٥-١

  .amylolitic  االميلوليتيك، النشا المعدل فيزيائيا، النشا المعالج بانزيماتالمبيضالنشا 

  .كلوريد االمونيوم  ٥-٥-١

  . الحليبوتين وأمالحها، بروتينات وجلالمتميهة اتالصالح لألكل، مركبات البروتينالحالل ين الجيالت  ٦-٥-١

االحماض االمينية وامالحها باستثناء حامض الجلوتاميك، جاليسين، السيستاين والسيـستين وامالحهمـا              ٧-٥-١

  .والتي ليس لها وظائف كمادة مضافة

  .يناتئين والكازئالكاز  ٨-٥-١

  .ليناالينو  ٩-٥-١

  )٢(مادة 

في المنتوجات الغذائية لالغراض المـذكورة      ) ٥(و  ) ٤(و  ) ٣(و  ) ١(يمكن فقط استخدام المواد الواردة في المالحق          ١-٢

  ).٤-١(و ) ٣-١(في بندي 

                                                 
  .١٩٨٠لسنة  ٧٧٨كما وردت في التعليمات الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم   (**)
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) ٤-١(و  ) ٣-١(في المنتوجات الغذائية لالغراض المذكورة في بندي        ) ١(يمكن استخدام المواد الواردة في الملحق         ٢-٢

  .والتي كمياتها غير محددة) ٢(ثناء المنتوجات الغذائية المذكورة في الملحق باست

  :على) ٢-٢(نطبق البند ي، ال سيتم تحديدهباستثناء ما   ٣-٢

  :جات التاليةوالمنت  ١-٣-٢

  .جات الغذائية غير المصنعةوالمنت  -١

  .(***)العسل  -٢

  .الزيوت والدهون النباتية او الحيوانية غير المستحلبة  -٣

  .الزبدة  -٤

بما يشمل المعقم بطريقـة     (المبستر والمعقم   ) قليل الدسم  و الدسمبما يشمل العادي ومنزوع     (الحليب    -٥

UHT (والقشدة المبسترة العادية.  

  .وبدون نكهاتبالبادئات منتوجات الحليب المخمرة   -٦

  .ومياه الينابيع (+)المياه المعدنية الطبيعية  -٧

  .ستثناء القهوة المنكهة سريعة التحضيرالقهوة ومستخلصاتها با  -٨

  .الشاي غير المنكهورق   -٩

  .(++)السكريات  -١٠

 غنية  أو العجينة المخصصة النظمة غذائية    /باستثناء العجائن الخالية من الجلوتين و      العجائن الجافة   -١١

  .(+++)بالبروتين

  ).باستثناء المعقم منه(غير المنكه الطبيعي لبن المخيض   -١٢

الصغار الذين ال يتمتعون بـصحة      االطفال  الرضع و وتشمل اغذية    (+++)الصغاراالطفال  الرضع و غذية  أ  ٢-٣-٢

  ).٦(تراطات الواردة في ملحق ش، تسري على هذه المنتوجات الغذائية االجيدة

على تلك المواد المـضافة المـشار   فقط مكن ان تحتوي والتي ي ) ٢(المنتوجات الغذائية الواردة في ملحق        ٣-٣-٢

  .ط المحددةوضمن الشر) ٤(و ) ٣(اليها في نفس الملحق وتلك المواد المضافة المشار اليها في المالحق 

 الواردة فـي نفـس هـذه        في المنتوجات الغذائية  ) ٤(و  ) ٣(يمكن فقط استعمال المواد المضافة الواردة في المالحق           ٤-٢

  .ضمن الشروط المحددة فيهاالمالحق و

كمواد حاملة او مذيبات حاملة للمواد المـضافة وضـمن          ) ٥(يمكن فقط استعمال المواد المضافة الواردة في الملحق           ٥-٢

  . فيهةالشروط المحدد

نتوجـات  تسري اشتراطات هذه التعليمات على المنتوجات الغذائية التي شملتها التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بالم               ٦-٢

  .(+++)خاصةالغذائية المخصصة الستعماالت تغذوية 

  .ف ذلكلخاينص كان هناك تشير الحدود القصوى الواردة في المالحق الى المنتوجات الغذائية عند تسويقها اال اذا   ٧-٢

المـضافة  إال أنه يجب استعمال المواد      . ه لم يتم تحديد حد أقصى     الوارد في المالحق بأن   " غير محدد "يعني المصطلح     ٨-٢

  .طبقا لشروط التصنيع الجيد وفق مستوى ال يزيد عن ما هو ضروري لتحقيق الغرض المطلوب وال يضلل المستهلك

                                                 
  .١٩٧٤ لسنة ٤٠٩والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم . كما عرفت في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها  (***)

  .١٩٨٠ لسنة ٧٧٧والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم . كما عرفت في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها  (+)

  .١٩٧٣ لسنة ٤٣٧والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم . عرفت في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بهاكما   (++)

  .١٩٨٩ لسنة ٣٩٨كما هو مشار اليها في التعليمات الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم   (+++)
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  .(*)ةنقاولاجميع المواد المضافة الواردة في هذه التعليمات الى التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بدرجة تخضع   ٩-٢

 )٣(مادة 

  :يسمح بوجود المواد المضافة في منتوج غذائي اذا كان  ١-٣

الحد المسموح به في أحد مكونـات هـذا         ضمن  وذلك  ) ٣-٢(منتوج غذائي مركب غير ما ذكر في بند           )أ(

  .المنتوج الغذائي

ذه التعليمات وتم نقله الى     هل االحد المسموح باضافة المادة المضافة الى النكهة وفق       ضمن  مضافا اليه نكهة      )ب(

المنتوج الغذائي بواسطة هذه النكهة بشرط انه ليس للمادة المضافة أي وظيفة تقنية في المنتوج الغـذائي                 

  .النهائي

الحد المسموح الذي يجعل هذا المنتوج      ضمن  الستعمال في تحضيرمنتوج غذائي مركب      لمخصصا بمفرده     )ت(

  .ه التعليماتالغذائي المركب مطابقا الشتراطات هذ

واألغذية المـصنعة مـن الحبـوب واغذيـة          (**)المتابعة أغذيةوالرضع   أغذية تركيبات   على) ١-٣(ال ينطبق البند      ٢-٣

  .ما يتم تحديدهباستثناء االطفال 

يجب تخفيض مستوى المواد المضافة في المنكهات الى الحد االدنى المطلوب لضمان سـالمة ونوعيـة المنكهـات                    ٣-٣

مستهلكين وان ال يشكل خطـرا      للمضلال  وجود المواد المضافة في المنكهات      يكون  كما يجب ان ال     . اخزينهولتسهيل ت 

 وظيفة تقنية في ذلـك المنتـوج        )في منتوج غذائي بفعل اضافة المنكهات     (اذا كان لوجود مادة مضافة      . على صحتهم 

  .لمنكهاتالغذائي فيجب اعتبارها مادة مضافة على المنتوج الغذائي وليس على ا

  )٤(مادة 

تنطبق هذه التعليمات دون المس بالتعليمات الخاصة بالمواد الملونة والمحليات التي تسمح باستعمال المواد المضافة الواردة في                 

  .المالحق كمواد ملونة او محليات

  )٥(مادة 

  :القرار بشأن للجهات الرسمية المختصةيحق 

 الى فئة من المنتوجات الغذائية المشار اليها فـي          )اثناء اعداد هذه التعليمات   لم يرد ذكره    ( منتوج غذائي محدد     اضافة  )أ(

  .او الى احد المالحق) ٢(المادة 

  ).٢(اذا كانت مادة مضافة وردت في المالحق وغير محددة الكمية تستعمل بشكل متوافق مع شروط المادة   )ب(

  ).١(مادة مضافة وفق مادة  هي بمثابةاذا كانت مادة معينة   )ت(

  )٦(مادة 

  .على جميع الجهات ذات العالقة تنفيذ هذه التعليمات في موعد اقصاه ثالثة شهور من تاريخ اقرارها

                                                 
  .١٩٩٦ لسنة ٧٧االوروبية رقم الى حين اعدادها، تسري التعليمات   (*)

  .١٩٨٩ لسنة ٣٩٨كما مشار اليها في التعليمات الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم   (**)



 ٥٣ من ٦صفحة 

  )١(ملحق 

  )٣-٢(وغير المشار اليها في بند  المواد المضافة المسموح باستعمالها في المنتوجات الغذائية

  :مالحظات

  .وغير محدد الكمية) ٣-٢(ة في المنتوجات الغذائية باستثناء ماهو مشار اليه في البند يسمح باستعمال المواد المضافة في هذه القائم  )١(

  .ووظيفتها االوروبيمع السكريات بشرط ذكر ذلك باالضافة الى رقمها ومعايرتها  يمكن تقييسها E440 و E407a و E407المواد   )٢(

  :تفسير الرموز المستعملة  )٣(

 ايضا في المنتوجات الغذائية المشار اليها في        E949 و   E948 و   E942 و   E941 و   E939 و   E938 و   E290يمكن استعمال المواد      *

  )٣-٢(البند 

 في انتاج منتوجات غذائية مجففة مخصصة العادة ترطيبها عند تنـاول            E417 و   E415 و   E412 و   E410ال يمكن استعمال المواد       #

  .الطعام

 E410 و   E407a و   E407 و   E406 و   E404 و   E403 و   E402 و   E401 و   E400 االوروبية التالية يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف         )٤(

 في أكواب الجلي الصغيرة والتي تعرف الغراض هذه التعليمات كحلويـات            E440 و   E418 و   E417 و   E415 و   E414 و   E413 و   E412و  

غيرة يتم تناولها من خالل عضة واحدة تـضغط علـى الكـوب             هالمية متماسكة القوام معبأة في أكواب صغيرة شبه صلبة أو كبسوالت ص           

   .الصغير او الكبسولة لقذف الحلوى داخل الفم
 

  االسم الشائع للمادة المضافة  االوروبي رقم التصنيف
E170 Calcium carbonate 
E260 Acetic acid 
E261 Potassium acetate 
E262 Sodium acetates 

i) Sodium acetate 
ii) Sodium hydrogen acetate (sodium diacetate) 

E263 Calcium acetate 
E270 Lactic acid 
E290 Carbon dioxide* 
E296 Malic acid 
E300 Ascorbic acid 
E301 Sodium ascorbate 
E302 Calcium ascorbate 
E304 Fatty acid esters of ascorbic acid 

i) Ascorbyl palmitate 
ii) Ascorbyl stearate 

E306 Tocopherol-rich extract 
E307 Alpha-tocopherol 
E308 Gamma-tocopherol 
E309 Delta-tocopherol 
E322 Lecithins 
E225 Sodium lactate 
E226 Potassium lactate 
E227 Calcium lactate 
E330 Citric acid 
E331 Sodium citrates 

i) Monosodium citrate 
ii) Disodium citrate 
iii) Trisodium citrate 

E332 Potassium citrates 
i) Monopotassium citrate 
ii) Tripotassium citrate 

E333 Calcium citrates 
i) Monocalcium citrate 



 ٥٣ من ٧صفحة 

  االسم الشائع للمادة المضافة  االوروبي رقم التصنيف
ii) Dicalcium citrate 
iii) Tricalcium citrate 

E334 Tartaric acid (L(+)−) 
E335 Sodium tartrates 

i) Monosodium tartrate 
ii) Disodium tartrate 

E336 Potassium tartrates 
i) Monopotassium tartrate 
ii) Dipotassium tartrate 

E337 Sodium potassium tartrate 
E350 Sodium malates 

i) Sodium malate 
ii) Sodium hydrogen malate 

E351 Potassium malate 
E352 Calcium malates 

i) Calcium malate 
ii) Calcium hydrogen malate 

E354 Calcium tartrate 
E380 Triammonium citrate 
E400 Alginic acid 
E401 Sodium alginate 
E402 Potassium alginate 
E403 Ammonium alginate 
E404 Calcium alginate 
E406 Agar 
E407 Carrageenan 
E407a Processed eucheuma seaweed 
E410 Locust bean gum # 
E412 Guar gum # 
E413 Tragacanth 
E414 Acacia gum (gum arabic) 
E415 Xanthan gum # 
E417 Tara gum # 
E418 Gellan gum 
E422 Glycerol 
E440 Pectins 

i) Pectin 
ii) amidated pectin 

E460 Cellulose 
i) Microcrystalline cellulose 
ii) Powdered cellulose 

E461 Methyl cellulose 
E462 Ethyl cellulose  
E463 Hydroxypropyl cellulose 
E464 Hydroxypropyl methyl cellulose 
E465 Ethyl methyl cellulose 
E466 Carboxy methyl cellulose 

Sodium carboxy methyl cellulose 
Cellulose gum 

E469 Enzymatically hydrolysed carboxy methyl cellulose 
Enzymatically hydrolysed cellulose gum 

E470a Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids 
E470b Magnesium salts of fatty acids 
E471 Mono- and diglycerides of fatty acids 
E472a Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 
E472b Lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 
E472c Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 



 ٥٣ من ٨صفحة 

  االسم الشائع للمادة المضافة  االوروبي رقم التصنيف
E472d Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 
E472e Mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 
E472f Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 
E500 Sodium carbonates 

i) Sodium carbonate 
ii) Sodium hydrogen carbonate 
iii) Sodium sesquicarbonate 

E501 Potassium carbonates 
i) Potassium carbonate 
ii) Potassium hydrogen carbonate 

E503 Ammonium carbonates 
i) Ammonium carbonate 
ii) Ammonium hydrogen carbonate 

E504 Magnesium carbonates 
i) Magnesium carbonate 
ii) Magnesium hydroxide carbonate (syn: Magnesium hydrogen carbonate) 

E507 Hydrochloric acid 
E508 Potassium chloride 
E509 Calcium chloride 
E511 Magnesium chloride 
E513 Sulphuric acid 
E514 Sodium sulphates 

i) Sodium sulphate 
ii) Sodium hydrogen sulphate 

E515 Potassium sulphates 
i) Potassium sulphate 
ii) Potassium hydrogen sulphate 

E516 Calcium sulphate 
E524 Sodium hydroxide 
E525 Potassium hydroxide 
E526 Calcium hydroxide 
E527 Ammonium hydroxide 
E528 Magnesium hydroxide 
E529 Calcium oxide 
E530 Magnesium oxide 
E570 Fatty acids 
E574 Gluconic acid 
E575 Glucono-delta-lactone 
E576 Sodium gluconate 
E577 Potassium gluconate 
E578 Calcium gluconate 
E640 Glycine and its sodium salt 
E920 L-Cysteine(***) 
E938 Argon* 
E939 Helium* 
E941 Nitrogen* 
E942 Nitrous oxide* 
E948 Oxygen* 
E949 Hydrogen * 
E1103 Invertase 
E1200 Polydextrose 
E1404 Oxidized starch 
E1410 Monostarch phosphate 
E1412 Distarch phosphate 

                                                 
 .يمكن استعماله فقط كمساعدات معالجة الطحين  (***)



 ٥٣ من ٩صفحة 

  االسم الشائع للمادة المضافة  االوروبي رقم التصنيف
E1413 Phosphated distarch phosphate 
E1414 Acetylated distarch phosphate 
E1420 Acetylated starch 
E1422 Acetylated distarch adipate 
E1440 Hydroxy propyl starch 
E1442 Hydroxy propyl distarch phosphate 
E1450 Starch sodium octenyl succinate 
E1451 Acetylated oxidised starch 



 ٥٣ من ١٠صفحة 

  )٢(ملحق 

  )١(من الملحق فيها غذائية يسمح باستعمال مواد مضافة محدودة  منتوجات

  الحد االقصى المادة المضافة  المنتوج الغذائي
E330 Citric acid ٠,٥%  
E322 Lecithins غير محدد  
E334 Tartaric acid ٠,٥%  
E422 Glycerol غير محدد  
E471 Mono- and diglycerides of fatty acids غير محدد  
E170 Calcium carbonate 
E500 Sodium carbonates 
E501 Potassium carbonates 
E503 Ammonium carbonates 
E504 Magnesium carbonates 
E524 Sodium hydroxide 
E525 Potassium hydroxide 
E526 Calcium hydroxide 
E527 Ammonium hydroxide 
E528 Magnesium hydroxide 
E530 Magnesium oxide 

من المادة الجافة بدون الدهون % ٧

  بر عنها ككربونات البوتاسيوممع

E414 Acacia gum 
E440 Pectins 

  كمساعد للتلميع فقطغير محدد 

  (+) والشوكوالتهمنتوجات الكاكاو

E472c Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids غير محدد  

  غير محدد E300 Ascorbic acid  (++)عصائر ونكتار الفاكهة

  لتر/ غم٣ E296 Malic acid  (++)عصير االناناس

 E330 Citric acid 5 g/l  (++)النكتارات
E270 Lactic acid 

  لتر/ غم٥

 E170 Calcium carbonate  (++)عصير العنب
E336 Potassium tartrates 

  غير محدد

  لتر/ غم٣ E330 Citric acid  (++)عصير الفاكهة

                                                 
  .١٩٧٣ لسنة ٢٤١تسري التعليمات االوروبية رقم والى حين اعدادها، . كما عرفت في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها  (+)

  .١٩٩٣ لسنة ٧٧والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم . كما عرفت في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها  (++)



 ٥٣ من ١١صفحة 

  الحد االقصى المادة المضافة  المنتوج الغذائي
E440 Pectins 
E270 Lactic acid 
E296 Malic acid 
E300 Ascorbic acid 
E327 Calcium lactate 
E330 Citric acid 
E331 Sodium citrates 
E333 Calcium citrates 
E334 Tartaric acid 
E335 Sodium tartrates 
E350 Sodium malates 

  (+++))اكسترا(المربى والجلي الفاخران   غير محدد

E471 Mono- and diglycerides of fatty acids غير محدد  
E440 Pectins غير محدد  
E270 Lactic acid 
E296 Malic acid 
E300 Ascorbic acid 
E327 Calcium lactate 
E330 Citric acid 
E331 Sodium citrates 
E333 Calcium citrates 
E334 Tartaric acid 
E335 Sodium tartrates 
E350 Sodium malates 

  غير محدد

E400 Alginic acid 
E401 Sodium alginate 
E402 Potassium alginate 
E403 Ammonium alginate 
E404 Calcium alginate 
E406 Agar 
E407 Carrageenan 
E410 Locust bean gum 
E412 Guar gum 
E415 Xanthan gum 
E418 Gellan gum 

  كغم/ غم١٠

  )مجتمعة او منفردة(

قابلة والمنتوجات ال (+++)المربى والجلي والمرمالد

   بما فيها قليلة السعراتفاكهةللدهن من ال

Ε471 Μοno and diglycerides of fatty acids غير محدد  

                                                 
  .١٩٧٩ لسنة ٦٩٣وبية رقم والى حين اعدادها، تسري التعليمات االور. كما عرفت في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها  (+++)



 ٥٣ من ١٢صفحة 

  الحد االقصى المادة المضافة  المنتوج الغذائي
E509 Calcium chloride 
E524 Sodium hydroxide 

  غير محدد

 E300 Ascorbic acid  (*)المجفف والمكثفالحليب 
E301 Sodium ascorbate 
E304 Fatty acid esters of ascorbic acid 
E322 Lecithins 
E331 Sodium citrates 
E332 Potassium citrates 
E407 Carrageenan 
E500 ii) Sodium bicarbonate 
E501 ii) Potassium bicarbonate 
E509 Calcium chloride 

  غير محدد

 E401 Sodium alginate  القشدة العادية المبسترة
E402 Potassium alginate 
E407 Carrageenan 
E466 Sodium carboxy methyl cellulose 
E471 Mono- and diglycerides of fatty acids 

  غير محدد

E296 Malic acid  فقط للبطاطا المقشرة(غير محدد(  
E300 Ascorbic acid 
E301 Sodium ascorbate 
E302 Calcium ascorbate 
E330 Citric acid 
E331 Sodium citrates 
E332 Potassium citrates 
 

  غير محدد

   غير المصنعةةجمدم الفاكهة والخضراوات ال-

 الفاكهة والخضراوات المبردة والمغلفة غير -

  المصنعة والمعدة لالستهالك

   المقشرة غير المصنعة والمغلفةا البطاط-

 compoteالمحفوظة بمحلول سكري  الفاكهة -

  المجمدةات بما فيها  االسماك والقشريات والرخوي-
E440 Pectin 
E509 Calcium chloride 
E333 Calcium citrates 

 المحفوظة فقط للفاكهة(غير محدد 

  )بمحلول سكري

 E471 Mono- and diglycerides of fatty acids  ارز الطهي السريع
E472a Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 

  غير محدد

E304 Fatty acid esters of ascorbic acid 
E306 Tocopherol-rich extract 
E307 Alpha-tocopherol 
E308 Gamma-tocopherol 
E309 Delta-tocopherol 

الزيوت والدهون النباتية والحيوانية غير المستحلبة   غير محدد

  )كر وزيت الزيتون البالزيتباستثناء (

E322 Lecithins لتر/ غم٣٠  

                                                 
  .١٩٧٦ لسنة ١١٨والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم . كما عرف في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها  (*)



 ٥٣ من ١٣صفحة 

  الحد االقصى المادة المضافة  المنتوج الغذائي
E471 Mono- and diglycerides of fatty acids لتر/ غم١٠  
E330 Citric acid 
E331 Sodium citrates 
E332 Potassium citrates 
E333 Calcium citrates 

  غير محدد

E270 Lactic acid 
E300 Ascorbic acid 
E304 Fatty acid esters of ascorbic 
E306 Tocopherol-rich extract 
E307 Alpha-tocopherol 
E308 Gamma-tocopherol 
E309 Delta-tocopherol 

  غير محدد

E322 Lecithins لتر/ غم٣٠  
E471 Mono- and diglycerides of fatty acids لتر/ غم١٠  
E472 c Citric acid esters of mono-and diglycerides of fatty acids 
E330 Citric acid 
E331 Sodium citrates 
E332 Potassium citrates 
E333 Calcium citrates 

  غير محدد

الزيوت والدهون النباتية والحيوانية غير المستحلبة 

والمخصصة )  البكر وزيت الزيتونالزيتباستثناء (

او لتحضير صلصة مرق /أو القلي و/تحديدا للطهي و

  اللحم

  الجفتيت زيت الزيتون المكرر بما فيه ز

E307 Alfa-tocopherol لتر/ ملغم٢٠٠  
E170 Calcium carbonate 
E504 Magnesium carbonates 
E509 Calcium chloride 
E575 Glucono-delta-lactone 

  غير محدد

  

  

  االجبان المنضجة

E500ii Sodium hydrogen carbonate فقط لالجبان المصنعة  (غير محدد

  )من الحليب المخمر
E260 Acetic acid 
E270 Lactic acid 
E330 Citric acid 

  اجبان الموزاريال واجبان الشرش  غير محدد

E460 ii) Powdered cellulose 
E575 Glucono-delta-lactone 

فقط لالجبان المبشورة (غير محدد 

  )والمشرحة

 E260 Acetic acid  في قنانيأة بالفاكهة والخضراوات المعلبة والمع
E261 Potassium acetate 
E262 Sodium acetates 
E263 Calcium acetate 
E270 Lactic acid 

  غير محدد



 ٥٣ من ١٤صفحة 

  الحد االقصى المادة المضافة  المنتوج الغذائي
E296 Malic acid 
E300 Ascorbic acid 
E301 Sodium ascorbate 
E302 Calcium ascorbate 
E325 Sodium lactate 
E326 Potassium lactate 
E327 Calcium lactate 
E330 Citric acid 
E331 Sodium citrates 
E332 Potassium citrates 
E333 Calcium citrates 
E334 Tartaric acid 
E335 Sodium tartrates 
E336 Potassium tartrates 
E337 Sodium potassium tartrate 
E509 Calcium chloride 
E575 Glucono-delta-lactone 

 E300 Ascorbic acid  اللحم المفروم الطازج
E301 Sodium ascorbate 
E302 Calcium ascorbate 
E330 Citric acid 
E331 Sodium citrates 
E332 Potassium citrates 
E333 Calcium citrates 

  غير محدد

والملح الخبز المعد فقط من دقيق القمح والماء 

  يزاو مساحيق الخبوالخميرة 

E260 Acetic acid 
E261 Potassium acetate 
E262 Sodium acetates 
E263 Calcium acetate 
E270 Lactic acid 
E300 Ascorbic acid 
E301 Sodium ascorbate 
E302 Calcium ascorbate 
E304 Fatty acid esters of ascorbic acid 
E322 Lecithins 
E325 Sodium lactate 
E326 Potassium lactate 
E327 Calcium lactate 
E471 Mono- and diglycerides of fatty acids 
E472a Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 
E472d Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 

  غير محدد



 ٥٣ من ١٥صفحة 

  الحد االقصى المادة المضافة  المنتوج الغذائي
E472e Mono- and diacetyl tartaric acid esters of monoand diglycerides of fatty acids 
E472f Mixed acetic and tartaric acid esters of monoand diglycerides of fatty acids 

 E260 Acetic acid  )الباجيت(فرنسي خبز الال
E261 Potassium acetate 
E262 Sodium acetates 
E263 Calcium acetate 
E270 Lactic acid 
E300 Ascorbic acid 
E301 Sodium ascorbate 
E302 Calcium ascorbate 
E304 Fatty acid esters of ascorbic acid 
E322 Lecithins 
E325 Sodium lactate 
E326 Potassium lactate 
E327 Calcium lactate 
E471 Mono- and diglycerides of fatty acids 

  غير محدد

 E270 Lactic acid  العجينة الطازجة
E300 Ascorbic acid 
E301 Sodium ascorbate 
E322 Lecithins 
E330 Citric acid 
E334 Tartaric acid 
E471 Mono- and diglycerides of fatty acids 
E575 Glucono-delta-lactone 

  غير محدد

 E300 Ascorbic acid  كبد االوز
E301 Sodium ascorbate 

  غير محدد

  لتر/ غم٣ E440 Pectins   االستوائيةفاكهةعصائر ونكتار االناناس وال

 E170 Calcium carbonate  نضجة المبشورة والمشرحةماالجبان ال
E504 Magnesium carbonates 
E509 Calcium chloride 
E575 Glucono-delta-lactone 
E460 Celluloses 

  غير محدد

E500 Sodium carbonates زبدة القشدة الحامضة  غير محدد  

  لتر/ غم٤ UHT  E331 Sodium citratesحليب الماعز المعقم بطريقة 

 E410 Locust bean gum  السوائلب المحفوظةالكستناء 
E412 Guar gum 
E415 Xanthane gum 

  غير محدد



 ٥٣ من ١٦صفحة 

  )٣(ملحق 

   المصرح باستخدامها ضمن شروطكسدتأالالمواد الحافظة ومضادات 

  الجزء االول
Sorbates, benzoates and p-hydroxybenzoates 

  االختصار  اسم المادة  رقم التصنيف االوروبي
E 200 
E 202 
E 203 

Sorbic acid 
Potassium sorbate 
Calcium sorbate 

Sa 

E 210 
E 211 
E 212 
E 213 

Benzoic acid 
Sodium benzoate 
Potassium benzoate 
Calcium benzoate 

Ba (*) 

E 214 
E 215 
E 218 
E 219 

Ethyl-p-hydroxybenzoate 
Sodium ethyl p-hydroxybenzoate 
Methyl p-hydroxybenzoate 
Sodium methyl p-hydroxybenzoate 

PHB 

  في منتوجات مخمرة معينة نتيجة لعملية التخمر وفق نظام التصنيع الجيدBenzoic Acid يمكن ان يتواجد (*)

  

  .يعبر عن مستويات جميع المواد المذكورة اعاله كاحماض حرة  -١ :مالحظات

  : في الجداول التالية على ما يليراتاختصاالتدل   -٢

-  Sa+Ba تدل على استخدام Sa و Baنفردة مجتمعة او م.  

-  Sa+PHB تدل على استخدام Sa و PHBمجتمعة او منفردة .  

-  Sa+Ba+PHB تدل على استخدام Sa و Ba و PHBمجتمعة او منفردة .  

  . تشير الى المنتوجات الغذائية المعدة لالستهالك بعد تجهيزها وفق تعليمات المنتجينالمذكورةوالحدود القصوى لالستخدام   -٣



 ٥٣ من ١٧صفحة 

  

  الغذائي المنتوج  )لتر وفق المناسب/كغم او ملغم/ملغم(د االقصى الح
Sa Ba PHB Sa+Ba Sa+PHB Sa+Ba+PHB 

 + Sa ٢٥٠    ١٥٠  ٣٠٠  ) من االلبانال تشمل المشروبات(المنكهة غير الكحولية المشروبات 

١٥٠ Ba 

    

   مركزات الشاي السائلة-

   واالعشاب السائلةفاكهةالمنقوع  مركزات -

      ٦٠٠      

          ٢٠٠    المنبتمشروب الشعير 

   المربى والجلي والمرمالد قليل السكر-

   منتوجات مشابهة قليلة السعرات والخالية من السكر-

   الفاكهةمنللدهن قابلة  منتوجات اخرى -

  ١٠٠٠    ٥٠٠      

      ١٠٠٠        جمدة والمبلورة والمسكرةالمالفاكهة والخضراوات 

            ١٠٠٠  المجففةالفاكهة 

  :الفاكهة المعلبة والمعبأة بعبوات باستثناءمن لخضراوات بما فيها الصلصات مخاليط الفاكهة وا

  الفاكهة والخضراوات المهروسة -

   الحلوى من القشدة المخفوقة والهالم-

   الفاكهة المحفوظة بمحلول سكري-

   السلطات-

   المنتوجات المشابهة-

١٠٠٠            

      ٢٠٠٠        )باستثناء الزيتون(و الزيت الخضراوات المحفوظة في الخل او المحلول الملحي ا

            ٢٠٠٠  عجينة البطاطا وشرائحها المعدة للقلي

      ١٠٠٠    ٥٠٠  ١٠٠٠  مستحضراتهالزيتون و

    ١٠٠٠          )فةفجمة او المقددة او اليالمطه(الهالمية لمنتوجات اللحوم االغلفة 

  دغير محد             المجففةالمعالجة السطحية لمنتوجات اللحوممواد 

      ٢٠٠٠        بما فيها منتوجات بيض السمكالمحفوظة المنتوجات السمكية شبه 

      ٢٠٠        السمك المملح والمجفف

      ٢٠٠٠    ١٠٠٠    القشريات والرخويات المطبوخة

            ١٠٠٠  والمعدة للتعبئةاالجبان المشرحة 



 ٥٣ من ١٨صفحة 

  الغذائي المنتوج  )لتر وفق المناسب/كغم او ملغم/ملغم(د االقصى الح
Sa Ba PHB Sa+Ba Sa+PHB Sa+Ba+PHB 

            ١٠٠٠  االجبان غير المنضجة

            ٢٠٠٠  المطبوخةاالجبان 

  المحشوةاالجبان 

  اجبان اضيف اليها منتوجات غذائية

١٠٠٠            

      ٣٠٠        حرارياغير المعالجة  االلبان من منتوجات العقبة

            ١٠٠٠  الحليب المخثر

      ٥٠٠٠        )البياض او الصفار او الكامل(البيض السائل 

            ١٠٠٠    والمجمدةوالمركزة المجففة منتوجات البيض 

            ٢٠٠٠  لتغليف والخبز المضاف اليه الحبوبقبل االخبز المشرح 

  منتوجات شبه مخبوزة ومعدة لبيعها بالتجزئة

  الخبز ذو محتوى طاقة مخفض معد لبيعه بالتجزئة

٢٠٠٠            

            ٢٠٠٠  ٠,٦٥ذات نشاط مائي يزيد عن مخبوزات طرية 

 ١٠٠٠          المكسرات المطليةمسليات من الحبوب او البطاطا و

)٣٠٠ 

PHBد  ح

  )أقصى

  

            ٢٠٠٠  مخافيقال

 ٣٠٠ (١٥٠٠            السكاكر باستثناء الشوكوالته

PHB حد 

  )أقصى

      ١٥٠٠        العلكة

  :مثلالمزينات السطحية 

   الشراب -

   الشراب المنكه لمخافيق الحليب والمثلجات الحليبية-

   منتوجات مشابهة-

١٠٠٠            

            ١٠٠٠  %٦٠ ال يقل عن يمستحلبات الدهون ذات محتوى دهن



 ٥٣ من ١٩صفحة 

  الغذائي المنتوج  )لتر وفق المناسب/كغم او ملغم/ملغم(د االقصى الح
Sa Ba PHB Sa+Ba Sa+PHB Sa+Ba+PHB 

            ٢٠٠٠  %٦٠يقل عن دهني مستحلبات الدهون ذات محتوى 

      ١٠٠٠    ٥٠٠  ١٠٠٠  %٦٠ال يقل عن دهني الصلصات المستحلبة ذات محتوى 

      ٢٠٠٠    ١٠٠٠  ٢٠٠٠  %٦٠يقل عن دهني الصلصات المستحلبة ذات محتوى 

      ١٠٠٠        الصلصات غير المستحلبة

      ١٥٠٠        السلطات الجاهزة

      ١٠٠٠        سلطات الحمص والمتبل والبابا غنوج

      ١٠٠٠        الخردلصلصة 

      ١٠٠٠        محسنات النكهة والتوابل

      ٥٠٠        )باستثناء المعلب منها( الشوربات والمرق السائلة

      ٢٠٠٠       (**)المدعمات الغذائية

  (+) الطفال الصغارا والرضع باستثناء اغذية (***)الغراض طبيةالغذائية اغذية االنظمة  -

لضبط الوزن عن طريق استبدال الحصص الغذائية اليومية المستهلكة  التركيبات الخاصة باالنظمة الغذائية -

  او الوجبات الفردية

      ١٥٠٠      

            ٢٠٠٠  اللحوم واالسماك والقشريات والرخويات واالجبان على اساس البروتين نظائر 

      ١٥٠٠        المرمالد

            غير محدد  )معالجة سطحية فقط (ظائرهانواالجبان 

          ٢٠٠٠    يالمطه االحمر الشمندر

      ١٥٠٠        المنكهات

  

                                                 
  .١٩٩٣ لسنة ٧٧والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم . كما عرفت في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها  (**)

  .١٩٩٩ لسنة ٢١والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم . كما عرفت في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها  (***)

  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم . كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها  (+)



 ٥٣ من ٢٠صفحة 

  الجزء الثاني
Sulphur dioxide and sulphites 

  المادة   االوروبي رقم التصنيف
E220 Sulphur dioxide 
E221 Sodium sulphite 
E222 Sodium hydrogen sulphite 
E223 Sodium metabisulphite 
E224 Potassium metabisulphite 
E226 Calcium sulphite 
E227 Calcium hydrogen sulphite 
E228 Potassium hydrogen sulphite 

  :مالحظات

  .الية المتوفرة من جميع المصادرلتر وفق المناسب وتدل على الكمية االجم/كغم او ملغم/ ملغمSO2 كـ من المواد المذكورة اعاله يعبر عن الحدود القصوى  -١

  .لتر/ ملغم١٠كغم او / ملغم١٠ متواجدا اذا كان محتواه ال يزيد عن SO2ال يعتبر   -٢

  :الجدول التالي يوضح الحدود القصوى المسموح بها لكل مادة غذائية

كغم او /ملغم( SO2الحد االقصى المسموح به معبرا عنه كـ   المنتوج الغذائي

 )ناسبلتر وفق الم/ملغم

  ٤٥٠  %٤اللحم المفروم ذا محتوى من الخضار او الحبوب ال يقل عن 

  ٤٥٠  نقانقال

  ٢٠٠ Gadidae القديدالسمك المملح والمجفف من نوع 

  :)االجزاء القابلة لألكل( واالخطبوطياتالقشريات 

  بشكل عام ةجمدالمالطازجة  -١

 Penaeidae, Solenoceridae, Aristaeidaeعائالت من القشريات  -٢

   وحدة٨٠حتى 

   وحدة١٢٠ و ٨٠بين 

   وحدة١٢٠من  رثاك

   بشكل عامبوخةالمط -٣

  Penaeidae, Solenoceridae, Aristaeidae القشريات المطبوخة من عائالت -٤

   وحدة٨٠حتى 

  

١٥٠  

  

١٥٠  

٢٠٠  

٣٠٠  

٥٠  

  

١٣٥  



 ٥٣ من ٢١صفحة 

كغم او /ملغم( SO2الحد االقصى المسموح به معبرا عنه كـ   المنتوج الغذائي

 )ناسبلتر وفق الم/ملغم

   وحدة١٢٠ و ٨٠بين 

   وحدة١٢٠من  رثاك

١٨٠  

٢٧٠  

  ٥٠  البسكويت الجاف

  ٥٠  )المتابعة واالغذية المصنعة من الحبوب وأغذية االطفال أغذية الرضع وأغذية تثناء النشا في تركيباتباس(النشا 

  ٣٠  المبخرالمسلوق الشعير 

  ٤٠٠  )منزوعة الرطوبة (البطاطا المجففة

  ٥٠  من الحبوب والبطاطاالمسليات 

  ٥٠  البطاطا المقشرة

  ١٠٠  )ةجمدمبما فيها ال(البطاطا المصنعة 

  ١٠٠  ينة البطاطاعج

  ٤٠٠  الخضراوات البيضاء المجففة

  ٥٠  )ةجمدمفيها ال بما(الخضراوات البيضاء المصنعة 

  ١٥٠  الزنجبيل المجفف

  ٢٠٠  الطماطم المجففة

  ٨٠٠  لب الفجل

  ٣٠٠  لب البصل والثوم والكرات االندلسي

  ١٠٠  )المحلول الملحي الفلفل الذهبي المحفوظ فيواستثناء الزيتون ب( المحلول الملحيالخضراوات والفاكهة المحفوظة في الخل او الزيت او 

  ٥٠٠  الفلفل الذهبي المحفوظ في المحلول الملحي

  ٥٠  )بما فيه المجمد(الفطر المصنع 

  ١٠٠  الفطر المجفف

  :الفاكهة المجففة

  المشمش والخوخ والعنب والبرقوق والتين

  الموز

  التفاح واالجاص

  )في قشورها اتالمكسربما فيها (اخرى 

  

٢٠٠٠  

١٠٠٠  

٦٠٠  

٥٠٠  

  ٥٠  جوز الهند المجفف



 ٥٣ من ٢٢صفحة 

كغم او /ملغم( SO2الحد االقصى المسموح به معبرا عنه كـ   المنتوج الغذائي

 )ناسبلتر وفق الم/ملغم

  ١٠٠   والمبلورة والمجمدةسكرةالمالفاكهة والخضراوات وعشبة المالك وقشور الحمضيات 

  ٥٠  لسعراتومنتوجات اخرى للدهن من الفاكهة بما فيها منتوجات قليلة ا) باستثناء المربى الفاخر والجلي الفاخر( (++)المربى والجلي والمرمالد

  ١٠٠  المكبرتة المجففة الفاكهة نمالمربى والجلي والمرمالد المصنع 

  ١٠٠  فاكهةحشوات الفطائر من ال

  ٢٠٠  من عصير الحمضيات محسنات النكهة

  ٢٠٠٠  عصير العنب المركز

  ١٠٠  الخردلصلصة 

   لصناعة الجليمستخلصات الفاكهة

  المعد للبيعالبكتين السائل 

٨٠٠  

  ١٠٠   اعيد ترطيبها والليشيالتيوالمعلب والفاكهة المجففة االبيض ب اللذو الكرز 

  ٢٥٠  في قناني الليمون المشرح والمعبأ

  ٢٠  باستثناء شراب الجلوكوز (+++)السكريات

  ٢٠  شراب الجلوكوز

  ٧٠  موالس القصب او الشمندر

  ٤٠  السكريات االخرى

  : مثلالمزينات السطحية

   الشراب-

  مخافيق الحليب والمثلجات الحليبية الشراب المنكه ل-

   منتوجات مشابهة-

٤٠  

  ٥٠  خدمات الطعامعصائر البرتقال والجريبفروت والتفاح واالناناس المزودة بكميات كبيرة لمؤسسات 

  ٣٥٠  والبنزهيرعصير الليمون 

  ٣٥٠  ماء الشعير% ٢,٥ الفاكهة بمحتوى ال يقل عن مركزات من عصائر

  ٢٥٠  الفاكهة او الفاكهة المسحوقةمركزات اخرى من عصائر 

                                                 
  .١٩٧٩ لسنة ٦٩٣والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم . التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بهاكما عرفت في   (++)

  .١٩٧٣ لسنة ٤٣٧والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم . كما عرفت في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها  (+++)



 ٥٣ من ٢٣صفحة 

كغم او /ملغم( SO2الحد االقصى المسموح به معبرا عنه كـ   المنتوج الغذائي

 )ناسبلتر وفق الم/ملغم

  ٥٠  لتر/ غم٢٣٥مشروبات غير كحولية ذات نكهات تحتوي على شراب الجلوكوز ال يقل عن 

  ٧٠  عصير العنب غير المخمر

  )تنقل لها فقط من شراب الجلوكوز (٥٠  من شراب الجلوكوزسكاكر 

  ٢٠  مشروب الشعير المنبت

  ٥٠  الجيالتين

  ٢٠٠  والقشريات من البروتيناللحوم واالسماك نظائر 

  ٥٠   المنقوعةالمكسرات

  ٥٠  تحت التفريغالذرة الحلوة المعبأة 

  ١٠  عنب المائدة

  )يقاس في االجزاء القابلة لالكل (١٠  الليشي الطازج



 ٥٣ من ٢٤صفحة 

  الجزء الثالث

  مواد حافظة اخرى

)١( 
  الحد االقصى المسموح به  المنتوج الغذائي  اسم المادة  رقم التصنيف االوروبي

 السميد

 البودينج والمنتوجات المشابهة

  كغم/ ملغم٣

  االجبان المنضجة

  االجبان المصنعة

  كغم/ ملغم١٢,٥

E234 Nisin(*) 

  كغم/ ملغم١٠  الكريما المخثرة
E235 Natamycin 

 
 

  :للمعالجة السطحية لـ

  االجبان الصلبة وشبه الصلبة وشبه الطرية -

  المقددةالنقانق  -

  ) مم او اكثر٥غير متواجد على عمق (السطح  من ٢دسم/ ملغم١

E239 Hexamethylene tetramine 
 

  كغم ككمية متبقية معبر عنها كفورمالدهايد/ ملغم٢٥ لونيوبروفجبنة 

E242 Dimethyl dicarbonate مشروبات ذات نكهات غير كحولية 

  الخمور الخالية من الكحول

 مركزات الشاي السائلة

   البقايا غير موجودة،اعلةفلتر ككمية / ملغم٢٥٠

E284 Boric acid 
E285 Sodium tetraborate (borax) 

  كغم معبر عنه كحامض بوريك/ غم٤  الكافيار

  

                                                 
  . بعض االجبان بسبب عملية التخميرقد توجد هذه المادة بشكل طبيعي في  (*)



 ٥٣ من ٢٥صفحة 

 )٢( 

  المنتوج الغذائي  اسم المادة  رقم التصنيف االوروبي
الكمية القصوى التي يمكن اضافتها خالل التصنيع 

  )NaNO2معبر عنها كـ (

معبر (كمية قصوى متبقية 

  )NaNO2عنها كـ 

 E249   كغم/ ملغم١٥٠  منتوجات اللحوم
E250 

Potassium nitrite(**) 
Sodium nitrite(**)  معقمة منتوجات لحوم(Fo>3,00)(***)  كغم/ ملغم١٠٠ 

 

    كغم/ ملغم١٥٠ معالجة بغير الحرارةمنتوجات لحوم 

 االجبان الصلبة وشبه الصلبة وشبه الطرية

  مشابهات االجبان المصنعة من االلبان

كغم في حليب االجبان او مستوى يكافأه / ملغم١٥٠

 اذا اضيف بعد ازالة الشرش واضافة الماء 

 

E251 
E252 

Sodium nitrate(*) 
Potassium nitrate(*) 

   كغم/ ملغم٥٠٠  سماك الرنجة والرنكة المخللةا

  
)٣(  

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  المادة المضافة   االوروبي رقم التصنيف

 propionic acidعنه كـ  كغم معبر/لغمم ٣٠٠٠  العادي وخبز الشوفان المشرح المغلفالخبز 

  الخبز ذو الطاقة المخفضة

  والمغلفالخبز المخبوز جزئيا 

  ٠,٦٥ المائي أكبر من هانشاطوالتي ) الغنية بالسكر بما فيها( الطرية المغلفةالمخبوزات 

  المغلفاللفائف والكماج 

  propionic acidعنه كـ  كغم معبر/ ملغم٢٠٠٠

  بودينجال

  لمغلف االخبز

  propionic acidعنه كـ  كغم معبر/ ملغم١٠٠٠

E280 
E281  
E282  
E283 

Propionic acid(+) 
Sodium propionate 
Calcium propionate 
Potassium propionate 

  غير محدد  )للمعالجة السطحية فقط(االجبان ونظائرها 
E1105 Lysozyme  غير محدد  جبان المنضجةاال  

  

                                                 
  .، يمكن بيع النيتريت فقط ضمن خليط مع الملح او بديل الملح)لالستعمال الغذائي(عند وسمها   (**)

  . علبة١٠٠٠ علبة الى واحد لكل ١٠٠٠أي تخفيض عدد االبواغ البكتيرية من مليار لكل (م °١٢١ دقائق على درجة حرارة ٣ تسخين لمدة Fo=3تكافئ قيمة   (***)

  . في بيئة منخفضة الحموضةnitrates الى nitrites في بعض منتوجات اللحوم المعالجة بالحرارة حيث ينتج عن تحول nitratesيمكن ان يتواجد   (*)

  . وأمالحه في بعض المنتوجات المخمرة نتيجة لعملية التخمير وفق طرق التصنيع الجيدpropionic acidقد يتواجد الـ   (+)



 ٥٣ من ٢٦صفحة 

  الجزء الرابع

   االخرىتأكسدالمضادات 

  . يجب تخفيض الحدود الفردية بصورة نسبيةBHT مع BHAمع  TBHQمع  atesgall في الجدول الى قاعدة التناسب، فعند استعمال تركيبة من * يشير الرمز : مالحظة

  )كغم/ملغم(الحد االقصى   المنتوج الغذائي  المادة المضافة  االوروبي رقم التصنيف

زيوت ودهون لالستعمال في صناعة منتوجات غذائية معاملة 

  بالحرارة

  زيوت ودهون القلي باستثناء زيت الجفت

 زيت السمك، دهون االغنام والدواجن واالبقار

٢٠٠*) gallates و TBHQ و BHA مفردة او 

  )مجتمعة

١٠٠ *BHT 

 عنها بناء على كمية الدهونمعبر 

  مخاليط الكعك

  المسليات المصنوعة من الحبوب

  بودرة الحليب آلالت البيع

٢٠٠) gallates  وTBHQ و BHAمفردة او مجتمعة (  

  الشوربات المجففة

  الصلصات

  اللحم المجفف

  المكسرات المصنعة

  الحبوب المطبوخة جزئيا

  معبر عنها بناء على كمية الدهون

معبر عنها )  منفردة او مجتمعةBHA و gallates (٢٠٠  نات النكهة والتوابلمحس

  دهونالبناء على كمية 

E310 
E311 
E312 
E319 
 
E320 
E321 

Propyl gallate 
Octyl gallate 
Dodecyl gallate 
Tertiary-butyl hydroquinone 
(TBHQ) 
Butylated hydroxyanisole (BHA) 
Butylated hydroxytoluene (BHT) 

  ) مفردة او مجتمعةBHAو   TBHQو  gallates (٢٥  البطاطا المجففة

  العلكة  

  (**)المكمالت الغذائية

٤٠٠) gallates  وTBHQ و BHT و BHA منفردة 

  )او مجتمعة

 مفردة او BHAو  TBHQو  gallates (١٠٠٠  تطايرةالزيوت العطرية الم  

  )مجتمعة

  أو)  منفردة او مجتمعةgallates( *١٠٠  العطرية المتطايرةالمنكهات باستثناء الزيوت   

٢٠٠* )TBHQو  BHAمنفردة او مجتمعة (  

                                                 
  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦ما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم ك  (**)



 ٥٣ من ٢٧صفحة 

  )كغم/ملغم(الحد االقصى   المنتوج الغذائي  المادة المضافة  االوروبي رقم التصنيف

 erythorbic acid معبر عنها كـ ٥٠٠ محفوظةمنتوجات اللحوم المقددة ومنتوجات اللحوم ال
E315 
E316 

Erythorbic acid 
Sodium erythorbate ظة و شبه المحفوظةومنتوجات االسماك المحف  

  ذو الجلد االحمرالمجمد السمك 

  erythorbic acid معبر عنها كـ ١٥٠٠

E586 4-Hexylresorcinol كبقايا في لحوم القشريات٢ القشريات المجمدة  
  



 ٥٣ من ٢٨صفحة 

  )٤(ملحق 

  مواد مضافة مسموحة أخرى

  .دود القصوى لالستعمال الى منتوجات غذائية جاهزة لالستهالك بعد تحضيرها وفق تعليمات المنتجتشير الح
   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

  كغم/ غم٢,٥  حشوات ومزينات سطحية لمخبوزات طرية 

  كغم/ غم١ يةالسكرالحلويات 

   الشبيهة بالجليالعقبة

   ذات نكهة الفاكهةالعقبة

  كغم/ غم٤

   ذات المسحوق الجافالعقبةمخاليط 

  مساحيق الذوبان السريع لمشروبات من الفاكهة
  لتر/ غم١

  كغم/ غم١ ع االعشابونقممنتوجات الذوبان السريع لتحضير الشاي المنكه و

Eُ297 Fumaric acid 

  كغم/ غم٢  العلكة

 ,E338, E339 ذات ارقام التصنيف phosphates و الـ phosphoric acid الحدود القصوى المبينة لـ في التطبيقات التالية، 

E340, E341, E343, E450, E451 and E452 معبر عنها كـ ( يمكن اضافتها منفردة او مجتمعةP2O5(  

  

  لتر/ ملغم٧٠٠  مشروبات منكهة غير كحولية

  لتر/ غم١ أي طريقة بالحليب المعقم

  كغم/ ملغم٨٠٠  الفاكهة المسكرة

E338 Phosphoric acid 

  كغم/ ملغم٨٠٠ تحضيرات الفاكهة

  كغم/ غم١  %٢٨ جزئيا ذو محتوى صلب أقل من ففجمالالحليب 

  كغم/ غم١,٥  %٢٨ محتوى صلب أكبر من جزئيا ذو المجففالحليب 

  كغم/ غم٢,٥  الحليب المجفف والحليب المجفف منزوع القشدة

  كغم/ غم٥  القشدة المبسترة والمعقمة

  كغم/ غم٥  القشدة المخفوقة ونظائر دهون الخضراوات

E339 Sodium phosphates 
i) Monosodium phosphate 
ii) Disodium phosphate 
iii) Trisodium phosphate 

  كغم/ غم٢  )باستثناء الموزاريال(االجبان غير المنضجة 

 E340 Potassium phosphates  كغم/ غم٢٠  االجبان المصنعة ونظائر االجبان المصنعة
i) Monopotassium phosphate 

  كغم/ غم٥  منتوجات اللحوم



 ٥٣ من ٢٩صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

  لتر/ غم٠,٥ الشرب المعبأةالمشروبات الرياضية ومياه 

  غير محدد  (***)مكمالت غذائية

  كغم/ غم١٠  ائلهالملح وبد

ii) Dipotassium phosphate 
iii) Tripotassium phosphate 

  لتر/ غم٢٠  مشروبات الخضراوات

  كغم/ غم٣٠  مبيضات المشروبات

  كغم/ غم٥٠ البيعمبيضات المشروبات آلالت 

  كغم/ غم١  المثلجات المائية

  كغم/ غم٣ العقبة

E341 Calcium phosphates 
i) Monocalcium phosphate 
ii) Dicalcium phosphate 
iii) Tricalcium phosphate 

  كغم/ غم٧   ذات المسحوق الجافالعقبةمخاليط 

  كغم/ غم٢٠   طريةمخبوزات

  كغم/ غم٢,٥  الدقيق

  كغم/ غم٢٠  الدقيق ذاتي النفخ

  كغم/ غم٢٠  الصوداالمضاف اليه خبز ال

E343 Magnesium phosphates 
i) Monomagnesium phosphate 
ii) Dimagnesium phosphate 

  كغم/ غم١٠  )كاملةالالبياض أو الصفار او البيضة (لسائل البيض ا

  غمك/ غم٥  الصلصات

  كغم/ غم٣  الشوربات والمرق

  كغم/ غم٢   االعشاب سريع التحضيرعونقموالشاي 

  غير محدد  العلكة

  كغم/ غم١٠  المنتوجات الغذائية المجففة على شكل مساحيق

  لتر/ غم٢  او الشوكوالته المنبتمشروبات االلبان بطعم الشعير 

  كغم/ غم٥  حبوب االفطار

E450 Diphosphates 
i) Disodium diphosphate 
ii) Trisodium diphosphate 
iii) Tetrasodium diphosphate 
iv) Tetrapotassium diphosphate 
v) Dicalcium diphosphate 
vi) Calcium dihydrogen diphosphate 

  مكغ/ غم٥  مسلياتال

 E451 Triphosphates  كغم/ غم١  السمك المطحون
i) Pentasodium triphosphate 

  كغم/ غم٥  معاجين االسماك والقشريات

                                                 
  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم   (***)



 ٥٣ من ٣٠صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

  : المزينات السطحية كـ

   الشراب المركز للفطائر المحالة-

   الشراب المركز المنكه لمخافيق الحليب والمثلجات القشدية-

   منتوجات مشابهة-

  كغم/ غم٣

  كغم/ غم٥  تعماالت تغذوية محددةس الالمخصصةالتركيبة 

ii) Pentapotassium triphosphate 

  كغم/ غم٤  لمنتوجات اللحوم والخضراواتالملمعات 

  كغم/ غم٥ يةسكرحلويات 

  كغم/ غم١٠ السكر الفضي

  كغم/ غم٢ الشعيرية

  كغم/ غم١٢  مخافيق اللبن مع البيض

  كغم/ غم٥  قطع االسماك المجمدة غير المصنعة 

  كغم/ غم٥  الرخويات والقشريات المجمدة المصنعة او غير المصنعة 

) دة والمبردة والمجففةبما فيها المجم(منتوجات البطاطا المصنعة 

  والبطاطا المجمدة المقلية مسبقا

  كغم/ غم٥

  كغم/ غم٥  الدهون القابلة للدهن باستثناء الزبدة

  كغم/ غم٢  المصنعة من القشدة المحمضةزبدة ال

  كغم/ غم١  منتوجات القشريات المعلبة

  كغم/ غم٣٠  الرذاذ المستحلب على اساس مائي لتغطية اواني الخبيز

  لتر/ غم٢ البيعمشروبات من القهوة آلالت 

E452 Polyphosphates 
i) Sodium polyphosphate 
ii) Potassium polyphosphate 
iii) Sodium calcium polyphosphate 
iv) Calcium polyphosphate 

  كغم/ غم٤٠  المنكهات
E468 Crosslinked sodium carboxy methyl cellulose كغم/ غم٣٠  (+)مكمالت غذائية  

  كغم/ غم٢ طريةحشوات ومزينات سطحية لمخبوزات 

  كغم/ غم١   ذات المسحوق الجافلعقبةامخاليط 

E355 
E356 
E357 

Adipic acid 
Sodium adipate 
Potassium adipate 

  كغم/ غم٦   الشبيهة بالجليالعقبة

                                                 
  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦ التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم كما هي معرفة في  (+)



 ٥٣ من ٣١صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

  كغم/ غم١   بنكهات الفاكهةالعقبة

  adipic acidلتر معبر عنه كـ / غم١٠  الشراب المنزليالعداد مساحيق 

  كغم/ غم٦ العقبة

 E363 Succinic acid  كغم/ غم٥  الشوربات والمرق

  لتر/ غم٣  المنزلي ابالعداد الشرمساحيق 

  كغم/ملغم ٧٥  الصلصات المستحلبة

  كغم/ملغم ٢٥٠  قناني في لمعلبة والمعبأة  اشوكي واألرضيوالفطريات  تالبقوليا

  كغم/لغمم ٧٥  أة في قنانيبالقشريات والرخويات المعلبة والمع

  كغم/ملغم ٧٥  أة في قنانيباالسماك المعلبة والمع

  كغم/ملغم ١٠٠  %٤١ذات محتوى من الدهون ال يزيد عن  (++)الدهون القابلة للدهن

E385 Calcium disodium ethylene diamine tetra-
acetate (Calcium disodium EDTA) 

  كغم/غممل ٧٥  القشريات المجمدة

  كغم/ غم٣  مستحلبات الدهون

  كغم/ غم٢ الطريةمخبوزات ال

  كغم/ غم٥ العقبة والطريةلمخبوزات اشوات ومزينات سطحية وطالءات ح

  كغم/ غم١,٥  السكريةالحلويات 

  كغم/ غم٣  المثلجات المائية

  كغم/ غم٣  من الحبوب والبطاطاالمسليات 

  كغم/ غم٨  الصلصات

  لتر/ ملغم١٠٠  بدون كحولالجعة 

  كغم/ غم٥  العلكة

  كغم/ غم٥  والخضراواتالفاكهة  مستحضرات من

E405 Propane-1, 2-diol alginate 

  لتر/ ملغم٣٠٠  مشروبات منكهة غير كحولية

                                                 
  .١٩٩٤ لسنة ٢٩٩١في التشريع االوروبي رقم  C و Bكما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري المالحق    (++)



 ٥٣ من ٣٢صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

   (+++)اغذية انظمة غذائية الغراض طبية

تركيبات النظمة غذائية لضبط الوزن معدة الستبدال كمية االستهالك 

  او الوجبة الفرديةالغذائي اليومي

  كغم/ غم١,٢

  كغم/ غم١ (*)مكمالت غذائية

  كغم/ غم٥  من الحبوب والبطاطاسليات الم

  كغم/ غم١٠  مغلفات المكسرات

  كغم/ غم٥ العقبةو طريةات لمخبوزات مغلفوحشوات ومزينات سطحية 

  كغم/ غم٦ العقبة

  كغم/ غم١٠  الصلصات المستحلبة

  غير محدد  (*)مكمالت غذائية

  كغم/ غم٥  العلكة

E416 Karaya gum 

  كغم/ غم٥٠  المنكهات

باستثناء المشروبات وتلك المنتوجات (المنتوجات الغذائية بشكل عام 

  )٣-٢الغذائية المشار اليها في بند 

E420 
 
 
E421 
E953 
E965 
 
 
E966 
E967 
E968 

Sorbitol 
(i) Sorbitol 
(ii) Sorbitol syrup 

Mannitol 
Isomalt 
Maltitol 

(i) Maltitol 
(ii) Maltitol syrup 

Lactitol 
Xylitol 
Erythritol 

المجمدة غير  االسماك والقشريات والرخويات واالخطبوطيات

 المصنعة

 غير محدد

 )الستعماالت غير التحلية(

  لتر/ غم٥  مشروبات من االلبان مخصصة لبيع التجزئة

 لتر/ غم١,٥ (*)مكمالت غذائية

 لتر/  غم٣٠  لصلصات المستحلبةا

E426 Soybean hemicellulose 

  كغم/ غم١٠  مخبوزات طرية سبق تعبأتها مخصصة لبيع التجزئة

                                                 
  .١٩٩٩ لسنة ٢١فة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم كما هي معر   (+++)

  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم   (*)



 ٥٣ من ٣٣صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

  كغم/ غم١٠ شعيرية شرقية جاهزة لألكل سبق تعبأتها مخصصة لبيع التجزئة

  كغم/ غم١٠   لبيع التجزئة مخصصتعبئتهأرز جاهز لألكل سبق 

 لبيع التجزئة منتوجات بطاطا وارز مصنعة سبق تعبأتها مخصصة

 )بما فيها منتوجات مصنعة مجمدة ومبردة ومجففة(

  كغم/ غم١٠

 كغم/ غم١٠  منتوجات بيض مجففة و مركزة ومجمدة

  كغم/ غم١٠  الحلويات الهالمية باستثناء اكواب الجلي الصغيرة

  كغم/ غم٣  الطريةالمخبوزات 

  كغم/ غم١٠  ات الدهون الغراض الخبيزمستحلب

  كغم/ غم٥  نظائر الحليب والقشدة

  كغم/ غم١ المثلجات المائية

  كغم/ غم٣  العقبة

  كغم/ غم١ الحلويات السكرية

  كغم/ غم٥  الصلصات المستحلبة

  كغم/ غم١  الشوربات

  كغم/ غم٥  العلكة

  غير محدد  (*)مكمالت غذائية

  (**)مة غذائية الغراض طبيةاغذية انظ

تركيبات النظمة غذائية لضبط الوزن معدة الستبدال كمية االستهالك 

  اليومي او الوجبة الفرديةالغذائي 

  كغم/ غم١

زيوت  والمنكهات من ةالسائلمواد التدخين  باستثناء ،المنكهات

 (***)البهارات

  كغم/ غم١٠

E432 
 
E433 
 
E434 
 
E435 
 
E436 
 

Polyoxyethylen sorbitan monolaurate 
(polysorbate 20) 
Polyoxyethylene sorbitan monooleate 
(polysorbate 80) 
Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate 
(polysorbate 40) 
Polyoxyethylene sorbitan monostearate 
(polysorbate 60) 
Polyoxyethylene sorbitan tristearate 
(polysorbate 65) 

  كغم/ غم١والمنكهات من السائلة مواد التدخين منتوجات غذائية تحتوي على 

                                                 
  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم كما هي معرفة في التعليمات   (*)

  .١٩٩٩ لسنة ٢١كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم    (**)

  .ل االستخالص ليترك خليط من الزيت المتطاير والمادة الصمغية للبهاريعرف كمستخلصات للبهارات بعد تبخير سائ   (***)



 ٥٣ من ٣٤صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

 زيوت البهارات

 E442 Ammonium phosphatides  كغم/ غم١٠  (+)منتوجات الكاكاو والشوكوالته

  كغم/ غم١٠  السكاكر المصنوعة من المنتوجات السابقة
E444 Sucrose acetate isobutyrate  لتر/ غم٣٠٠   غير كحوليةمعكرةمشروبات منكهة  

 E445 Glycerol esters of wood rosins  لتر/ غم١٠٠  غير كحولية معكرةمشروبات منكهة 

  كغم/ غم٥٠  المعالجة السطحية للحمضيات

  لتر/ غم١  القهوة السائلة المعلبة

  )على الدهون(كغم / غم٥  منتوجات اللحوم المعالجة بالحرارة

  كغم/ غم١٠  لبات الدهون الغراض الخبيزمستح

  كغم/ غم١٠ ةالطريمخبوزات ال

  كغم/ غم٢٠  مبيضات المشروبات

  كغم/ غم٥  المثلجات المائية

  كغم/ غم٥  السكريةالحلويات 

  كغم/ غم٥  العقبة

  كغم/ غم١٠  الصلصات

  كغم/ غم٢  الشوربات والمرق

  غير محدد  جةالمعالجة السطحية للفاكهة الطاز

  لتر/ غم٥  اليانسونرذوبمشروبات غير كحولية من 

  لتر/ غم٥ اللوزمشروبات غير كحولية من جوز الهند و

  لتر/ غم١٠  مساحيق العداد المشروبات الساخنة

  لتر/ غم٥  مشروبات من االلبان

E473 
E474 

Sucrose esters of fatty acids 
Sucroglycerides 

 (++)مكمالت غذائية
 

  غير محدد

                                                 
  .١٩٧٣ لسنة ٢٤١كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم    (+)

  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦ اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين   (++)



 ٥٣ من ٣٥صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

  (+++)اغذية انظمة غذائية الغراض طبية

تركيبات النظمة غذائية لضبط الوزن معدة الستبدال كمية االستهالك 

   او الوجبة الفرديةياليومالغذائي 

  كغم/ غم٥

  كغم منفردة او مجتمعة/ غم١٠  العلكة

  كغم/ غم٥  نظائر القشدة

  كغم/ غم٥  القشدة المعقمة والقشدة المعقمة ذات محتوى دهني مخفض

  كغم/ غم١٠ طريةمخبوزات 

  كغم/ غم١  منتوجات البيض

  كغم/ غم٠,٥  مبيضات المشروبات

  كغم/ غم٥ العلكة

  كغم/ غم٥  مستحلبات الدهون

  كغم/ غم٥  نظائر الحليب والقشدة

  كغم/ غم٢  السكرية الحلويات

  كغم/ غم٢  العقبة

  غير محدد  (*)مكمالت غذائية

  (+++)اغذية انظمة غذائية الغراض طبية

تركيبات النظمة غذائية لضبط الوزن معدة الستبدال كمية االستهالك 

  او الوجبة الفردية الغذائي اليومي

  كغم/ غم٥

E475 Polyglycerol esters of fatty acids 

  كغم/ غم١٠  حبوب االفطار

  كغم/ غم٤  %٤١القابلة للدهن ذات محتوى دهني ال يزيد عن  (***)الدهون

  كغم/ غم٤   دهن%١٠منتوجات مشابهة قابلة للدهن ذات محتوى دهني يقل عن 

E476 Polyglycerol polyricinoleate 

  كغم/ غم٤ السلطة صلصات

                                                 
  .١٩٩٩ لسنة ٢١كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم    (+++)

  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦ي التعليمات االوروبية رقم كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسر  (*)

  .١٩٩٤ لسنة ٢٩٩١كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم    (***)



 ٥٣ من ٣٦صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

  كغم/ غم٥  سكاكر من الكاكاو بما فيها الشوكوالته

  كغم/ غم٥  طريةمخبوزات 

  كغم/غم ١٠  مستحلبات الدهون الغراض الخبيز

  كغم/ غم٥  نظائر الحليب والقشدة

  كغم/ غم١  مبيضات المشروبات

  كغم/ غم٣ المثلجات المائية

  كغم/ غم٥  السكاكر السكرية

  كغم/ غم٥  العقبة

  كغم/ غم٣٠   باستثناء القشدةللعقبةمزينات سطحية مخفوقة 

E477 Propane-1,2-diol esters of fatty acids 

  (+)اغذية انظمة غذائية الغراض طبية

ذائية لضبط الوزن معدة الستبدال كمية االستهالك تركيبات النظمة غ

  او الوجبة الفردية الغذائي اليومي

  كغم/ غم١

E479b Thermally oxidized soya bean oil interacted 
with mono- and diglycerides of fatty acids 

  كغم/ غم٥  مستحلبات الدهون الستخدامات القلي

  كغم/ غم٥ طريةمخبوزات 

  كغم/ غم٤  االرز سريع الطهي

  كغم/ غم٥  حبوب االفطار

  كغم/ غم٢  المصنوعة من الحبوبالمسليات 

  كغم/ غم٢  العلكة

  كغم/ غم١٠  مستحلبات الدهون

  كغم/ غم٥  العقبة

  كغم/ غم٥  السكريةالحلويات 

  كغم/ غم٣  يضات المشروباتمب

  كغم/ غم٥  المصنوعة من الحبوب والمصنوعة من البطاطاالمسليات 

E481 
E482 

Sodium stearoyl-2- lactylate 
Calcium stearoyl-2- lactylate 

  كغم/ غم٤  والمعلبةمنتوجات اللحوم المفرومة والمقطعة

                                                 
  .١٩٩٩ لسنة ٢١ت االوروبية رقم كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليما   (+)



 ٥٣ من ٣٧صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

  لتر/ غم٢  مساحيق اعداد المشروبات الساخنة

 (+)اغذية انظمة غذائية الغراض طبية

 الستبدال كمية االستهالك تركيبات النظمة غذائية لضبط الوزن معدة

  او الوجبة الفرديةالغذائي اليومي 

  كغم/ غم٢

  كغم/ غم٣  )٢باستثناء المشار اليه في ملحق (الخبز 

  ة او منفردةعكغم مجتم/ غم٢ الخردلصلصة 

 E483 Stearyl tartrate  كغم/ غم٤  )٢باستثناء الخبز المشار اليه في ملحق (المخبوزات 

  كغم/ غم٥ العقبة

  كغم/ غم١٠ طريةمخبوزات 

  كغم/ غم٥  طريةمخبوزات لمغلفات ات سطحية ونمزي

  (++)كغم/ ملغم٢٥  هالميمرمالد الال

  كغم/ غم١٠  لدهونمستحلبات ا

  كغم/ غم٥  نظائر الحليب والقشدة

  كغم/ غم٥  مبيضات المشروبات

  لتر/ غم٠,٥  ع الفاكهة واالعشابمنقومركزات الشاي السائلة ومركزات 

  كغم/ غم٠,٥  المثلجات المائية

  كغم/ غم٥  العقبة

  كغم/ غم٥  السكريةالحلويات 

  (+++)كغم/ غم١٠  التهسكاكر الكاكاو بما فيها الشوكو

  كغم/ غم٥  صلصات مستحلبة

E491 
E492 
E493 
E494 
E495 

Sorbitan monostearate 
Sorbitan tristearate 
Sorbitan monolaurate 
Sorbitan monooleate 
Sorbitan monopalmitate 

  غير محدد  (*)مكمالت غذائية

                                                 
  .١٩٩٩ لسنة ٢١كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم    (+)

(++)   E493فقط .  

(+++)   E492فقط .  

  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦دها، تسري التعليمات االوروبية رقم كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدا  (*)



 ٥٣ من ٣٨صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

  غير محدد  الخميرة للخبيز

  كغم/ غم٥  العلكة

  (**)اغذية انظمة غذائية الغراض طبية

تركيبات النظمة غذائية لضبط الوزن معدة الستبدال كمية االستهالك 

  الغذائي اليومي او الوجبة الفردية

  كغم/غم ٥

E512 Stannous chloride  كغم / ملغم٢٥  االبيض المعلب والمعبأ بقنانيالهليونSn 

 E520  كغم/ ملغم٣٠  بياض البيض
E521 
E522 
E523 

Aluminium sulphate 
Aluminium sodium sulphate 
Aluminium potassium sulphate 
Aluminium ammonium sulphate 

كغم منفردة او مجتمعة معبر / ملغم٢٠٠  رة والمبلورة والمطليةالفاكهة والخضراوات المسك

  عنها كألمنيوم
E541 Sodium aluminium phosphate, acidic  والكعكات فقط الكعكات المسطحة المدورة  (طريةمخبوزات

 )االسفنجية

  كغم معبر عنها كألمنيوم/ غم١

E535 
E536 
E538 

Sodium ferrocyanide 
Potassium ferrocyanide 
Calcium ferrocyanide  وبدائلهالملح  

  منفردة او مجتمعة

  كغم كـ / ملغم٢٠
anhydrous potassium 
ferrocyanide 

  كغم/ غم٥٠  المنكهات

  كغم/ غم١٠  )بما فيها السكريات(مساحيق المنتوجات الغذائية المجففة 

  كغم/ غم١٠  الملح وبدائله

  غير محدد  (+)مكمالت غذائية

  غير محدد المغلفةاص المنتوجات الغذائية على شكل االقراص واالقر

  االجبان المصنعة الصلبة وشبه الصلبة المشرحة او المبشورة

  نظائر االجبان المشرحة او المبشورة ونظائر االجبان المصنعة 
  كغم/ غم١٠

E551 
E552 
E553a 
E553b 
E554 
E555 
E556 
E559 

Silicon dioxide 
Calcium silicate 
(i) Magnesium silicate 
(ii) Magnesium trisilicate(***) Talc(***) 

Sodium aluminium silicate 
Potassium aluminium silicate 
Calcium aluminium silicate 
Aluminium silicate (Kaolin) 

  غير محدد  العلكة

                                                 
  .١٩٩٩ لسنة ٢١كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم    (**)

  خالي من االسبست   (***)

  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦ى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، وال   (+)



 ٥٣ من ٣٩صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

  حددغير م  األرز

 )للمعالجة السطحية فقط( غير محدد  النقانق

  كغم/ غم٣٠  محسنات النكهة

  غير محدد  )معالجة سطحية فقط(السكاكر باستثناء الشوكوالته 

  كغم/ غم٣٠ منتوجات تشحيم العلب
E579 
E585 

Ferrous gluconate 
Ferrous lactate  كغم حديد/م ملغ١٥٠ ة لتعتيم اللونكسد باألالمعالجالزيتون  

  كغم منفردة او مجتمعة/ غم١٠  )٣-٢(البند في المنتوجات الغذائية عامة باستثناء المشار اليها 
E620 
E621 
E622 
E623 
E624 
E625 

Glutamic acid 
Monosodium glutamate 
Monopotassium glutamate 
Calcium diglutamate 
Monoammonium glutamate 
Magnesium diglutamate 

  غير محدد  التوابل ومحسنات النكهة

 )٣-٢(في البند المنتوجات الغذائية عامة باستثناء المشار اليها 
كغم منفردة او مجتمعة معبر /غممل ٥٠٠

 Guanylic acid عنها كـ

E626 
E627 
E628 
E629 
E630 
E631 
E632 
E633 
E634 
E635 

Guanylic acid 
Disodium guanylate 
Dipotassium guanylate 
Calcium guanylate 
Inosinic acid 
Disodium inosinate 
Dipotassium inosinate 
Calcium inosinate 
Calcium 5'-ribonucleotides 
Disodium 5'-ribonucleotides 

  غير محدد  محسنات النكهة والتوابل 

المشابهة القابلة للدهن ومنتوجات الفاكهة  (++)المربى والجلي والمرمالد

  بما فيها قليلة السعرات

  كغم/ ملغم١٠

  كغم/ ملغم١٠  الشوربات والمرق

  كغم/ ملغم١٠  زيوت ودهون القلي

  كغم/ ملغم١٠  ) الشوكوالتهاستثناءب(السكاكر 

  لتر/ ملغم١٠  المشروبات المنكهة غير الكحولية

E900 Dimethyl polysiloxane 

  لتر/ ملغم١٠  عصير االناناس

                                                 
  .١٩٧٩ لسنة ٦٩٣كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم    (++)



 ٥٣ من ٤٠صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

  كغم/ ملغم١٠ المعبأة في قنانيضراوات المعلبة الفاكهة والخ

  كغم/ ملغم١٠٠  العلكة

  كغم/ ملغم١٠  المخافيق

  :كمادة تلميع فقط لـ

  )بما فيها الشوكوالته(السكاكر 

  طرية صغيرة مطلية بالشوكوالتهمخبوزات 

  المسليات

  مكسراتال

  حبوب البن

  غير محدد

  غير محدد  (+++)مكمالت غذائية

E901 
E902 
E904 
 

Beeswax, white and yellow 
Candelilla wax 
Shellac 
 

معالجة سطحية ( الحمضيات والشمام والتفاح واألجاص الطازجة ثمار

  )فقط
  غير محدد

  غير محدد  )معالجة سطحية فقط(الدراق واالناناس 

    :كمادة تلميع فقط لـ

  كغم/ ملغم٥٠٠  )بما فيها الشوكوالته(السكاكر 

  )فقط للعلكة(كغم /ملغم١٢٠٠

  كغم/ ملغم٢٠٠   صغيرة مطلية بالشوكوالتهطريةمخبوزات 

  كغم/ ملغم٢٠٠  المسليات

  كغم/ ملغم٢٠٠ المكسرات

  كغم/ ملغم٢٠٠  حبوب البن

  كغم/ ملغم٢٠٠  (+++)مكمالت غذائية

E903 Carnauba wax 

اناس  الحمضيات والشمام والتفاح واألجاص والدراق واالنثمار

  )معالجة سطحية فقط (الطازجة

  كغم/ ملغم٢٠٠

E905 Microcrystalline wax غير محدد  :للمعالجة السطحية لـ  

                                                 
  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦دها، تسري التعليمات االوروبية رقم كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدا   (+++)



 ٥٣ من ٤١صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

  )باستثناء الشوكوالته(السكاكر 

  العلكة

  دوفوكاواألالشمام والببايا والمنجا 

E912 
E914 

Montan acid esters 
Oxidized polyethylene wax 

 واالناناس دوواألفوكابايا والمنجا الشمام والبوالحمضيات ثمار 

 )معالجة سطحية فقط( الطازجة
  غير محدد

E927b Carbamide كغم/ غم٣٠  ة مضافياتالعلكة بدون سكر  

  العلكة مع سكريات مضافة

  كغم/ ملغم٨٠٠

  كغم/ ملغم٢٥٠٠

  (*))كمعزز للنكهة فقط(كغم / ملغم١٠

  لتر/ ملغم٠,٥  مشروبات مائية منكهة غير كحولية

E950 
E951 
E957 

Acesulfame-K 
Aspartame 
Thaumatin 

  )كمعزز للنكهة فقط(لتر / ملغم٥ غيرهامن االلبان او  - العقبة

  (*)كغم/ ملغم١٥٠  العلكة مع سكريات مضافة

  كغم/ ملغم٥  (***)الدهون القابلة للدهن

E959 Neohesperidine DC 

  منتوجات اللحوم

  جلي الفاكهة

  اواتبروتينات الخضر

  )كمعزز للنكهة فقط(كغم / ملغم٥

E999 Quillaia extract 
  مشروبات مائية منكهة غير كحولية

مستخلص غير كلتر محسوبة / ملغم٢٠٠

 مائي
E1201 
E1202 

Polyvinylpyrrolidone 
Polyvinylpolypyrrolidone غير محدد المغلفةعلى شكل االقراص واالقراص (+)مكمالت غذائية  

E1505 Triethyl citrate غير محدد  بياض البيض المجفف  

E1518 Glyceryl triacetate (triacetin) غير محدد  العلكة  
E459 Beta-cyclodextrine  غير محدد مغلفةمنتوجات غذائية على شكل اقراص او اقراص  

                                                 
   بشكل مجتمع في العلكة، فيجب تخفيض الحد االقصى لكل منها بصورة تناسبيةE959 و E957 و E951 و E950إذا استعملت المواد    (*)

   ١٩٩٤ لسنة ٢٩٩١يمات االوروبية رقم كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعل   (***)

  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم    (+)



 ٥٣ من ٤٢صفحة 

   رقم التصنيف

  االوروبي

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة

    :منكهات مكبسلة في

  لتر/ ملغم٥٠٠  الشاي المنكه ومساحيق المشروبات المنكهة سريعة الذوبان أنواع -

غذائية عند المنتجات الكغم في / غم١  المنكهة المسليات -

  استهالكها او اعدادها وفق تعليمات المنتج 
E650 Zinc acetate كغم/ غم١  العلكة  
E943a 
E943b 
E944 

Butane 
Iso-butane 
Propane 

  )لالستعمال المهني فقط (زيت نباتي لرش المقالي

 مستحلب مائي للرش
 محددغير 

E907 Hydrogenated poly-1-decene كمادة تلميع لـ:    

  كغم/ غم٢   السكريةالحلويات -  

  كغم/ غم٢   الفاكهة المجففة-  
E1505 
E1517 
E1518 
E1520 

Triethyl citrate 
Glyceryl diacetate (diacetin) 
Glyceryl triacetate (triacetin) 
Propan-1,2-diol (propylene glycol) لمنكهاتا  

كغم من جميع المصادر في / غم٣

المنتوجات الغذائية عند استهالكها او عند 

اعدادها وفق تعليمات المنتج، منفردة او 

وفي حالة المشروبات يكون الحد . مجتمعة

  لتر/ غم١ يساوي E1520االقصى لـ 
E1519 Benzyl alcohol  كغم من جميع المصادر في / ملغم٢٥٠  الطريةمنكهات للسكاكر بما فيها الشوكوالته والمخبوزات

المنتوجات الغذائية عند استهالكها او عند 

  اعدادها وفق تعليمات المنتج
E1204 Pullulan غير محدد  الت او اقراصو على شكل كبس(++)مكمالت غذائية 

 غير محدد  النعاش الفمشرائح دقيقة   
E1452 Starch Aluminium Octenyl Succinate كغم في المكمل الغذائي/ غم٣٥ (++)يتامينية مكبسلة في مكمالت غذائيةمستحضرات ف 

  

                                                 
  .٢٠٠٢ لسنة ٤٦ية رقم كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروب  (++)



 ٥٣ من ٤٣صفحة 

  )٥(ملحق 

  المواد والمذيبات الحاملة المسموحة

  :التالي غير مدرج في القائمة :اتمالحظ

  غذائيةالمنتوجات من المواد تعتبر عادة   -١

 )٥-١(بند  ال اليها فيمواد مشار  -٢

  ammonium hydroxide و citric acidمثل اساسي تنظيم الحموضة بشكل مواد لها وظيفة   -٣

  االستعمال المحدد  اسم المادة  االوروبي رقم التصنيف
E1520 Propane-1,2-diol (propylene glycol)  المنتوج كغم حد اقصى في/ غم١(واالنزيمات  تأكسدالمواد ملونة، مواد مستحلبة مضادات 

  )الغذائي
E422 
E420 
E421 
E953 
E965 
E966 
E967 
E968 

Glycerol 
Sorbitol 
Mannitol 
Isomalt 
Maltitol 
Lactitol 
Xylitol 
Erythritol 

  

E400-404 Alginic acid and its sodium, potassium, calcium and 
ammonium salts 

  

E405 
E406 
E407 
E410 
E412 
E413 
E414 
E415 
E440 

Propan-1,2-diol alginate 
Agar 
Carrageenan 
Locust bean gum 
Guar gum 
Tragacanth 
Acacia gum (gum arabic) 
Xanthan gumm 
Pectins 

  

E432 
E433 
E434 
E435 
E436 

Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (polysorbate 20) 
Polyoxyethylene sorbitan monooleate (polysorbate 80) 
Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate (polysorbate 40) 
Polyoxyethylene sorbitan monostearate (polysorbate 60) 
Polyoxyethylene sorbitan tristearate (polysorbate 65) 

  مضادات الرغوة

E442 Ammonium phosphatiders  تأكسدالمضادات 



 ٥٣ من ٤٤صفحة 

  االستعمال المحدد  اسم المادة  االوروبي رقم التصنيف
E460 
E461 
E463 
E464 
E465 
E466 
 
E462 

Cellulose (microcrystalline or powdered) 
Methyl cellulose 
Hydroxypropyl cellulose 
Hydroxypropyl methyl cellulose 
Ethyl methyl cellulose 
Carboxy methyl cellulose 
Sodium carboxy methyl cellulose 
Ethyl cellulose 

  

E322 
E432-436 
E470b 
E471 
E472a 
E472c 
E472e 
 
E473 
E475 

Lecithins 
Polysorbates 20, 40, 60, 65 and 80 
Magnesium salts of fatty acids 
Mono- and diglycerides of fatty acids 
Acetic acid esters of mono-and diglycerides of fatty acids 
Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 
Mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and 
diglycerides of fatty acids 
Sucrose esters of fatty acids 
Polyglycerol esters of fatty acids 

   في الدهون المذابةتأكسدالالمواد الملونة ومضادات 

E491 
E492 
E493 
E494 
E495 

Sorbitan monostearate 
Sorbitan tristearate 
Sorbitan monolaurate 
Sorbitan monooleate 
Sorbitan monopalmitate 

  المواد الملونة ومضادات الرغوة

E1404 
E1410 
E1412 
E1413 
E1414 
E1420 
E1422 
E1440 
E1442 
E1450 

Oxidized starch 
Monostarch phosphate 
Distarch phosphate 
Phosphated distarch phosphate 
Acetylated distarch phosphate 
Acetylated starch 
Acetylated distarch adipate 
Hydroxy propyl starch 
Hydroxy propyl distarch phosphate 
Starch sodium octenyl succinate 

  

E170 
E263 
E331 
E332 
E341 
E501 
E504 

Calcium carbonates 
Calcium acetate 
Sodium citrates 
Potassium citrates 
Calcium phosphates 
Potassium carbonates 
Magnesium carbonates 

 



 ٥٣ من ٤٥صفحة 

  االستعمال المحدد  اسم المادة  االوروبي رقم التصنيف
E508 
E509 
E511 
E514 
E515 
E516 
E517 

Potassium chloride 
Calcium chloride 
Magnesium chloride 
Sodium sulphate 
Potassium sulphate 
Calcium sulphate 
Ammonium sulphate 

E577 
E640 
E1505 
E1518 

Potassium gluconate 
Glycine and its sodium salt 
Triethyl citrate 
Glyceryl triacetate (triacetin) 

  

E551 
E552 

Silicon dioxide 
Calcium silicate 

  حد اقصى% ٥المواد المستحلبة والمواد الملونة، 

E553b 
E558 
E559 

Talc 
Bentonite 
Aluminium silicate (Kaolin) 

   اقصىحد% ٥المواد الملونة، 

E901 Beeswax المواد الملونة  
E1200 Polidextrose   
E1201 
E1202 

Polyvinylpyrrolidone 
Polyvinylpolypyrrolidone 

  المحليات

E322 
E432-E 436 
E470 a 
E471 
E491-E 495 
E570 
E900 

Lecithins 
Polysorbates 
Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids 
Mono and diglycerides of fatty acids 
Sorbitans 
Fatty acids 
Dimethylpolysiloxane 

  مواد التلميع للفاكهة

 Polyethyleneglycol 6000 المحليات  
E459 Beta-cyclodextrine كغم/ غم١  
E1451 Acetylated oxidised starch   
E468 Cross linked sodium carboxy methyl cellulose 

Cross-linked cellulose gum 
  المحليات

E469 Enzymatically hydrolysed carboxy methyl Cellulose   
E555 Potassium aluminium silicate  في المادةE171 titanium dioxide و المادة E172 iron oxides and hydroxides) ٩٠ %

  )حد اقصى بالنسبة للصبغة



 ٥٣ من ٤٦صفحة 

  )٦(ملحق 

  بها في اغذية الرضع واالطفالالمواد المضافة المسموح 

  :مالحظات

 الناتجة E551 silicon dioxideوالمادة  E414 acacia gum, gum arabicلرضع واالطفال الصغار على المادة ل المخصصة طفالاألمصنعة من الحبوب وأغذية الغذية األو ات الخاصةيمكن ان تحتوي أغذية التركيب

على االقل جزء واحد من  (B12 عند استعمالها كمادة حاملة لفيتامين E421 mannitol وأيضا المادة E551كغم من / غم١٠ و E414كغم من / غم١٥٠ ما ال يزيد عن عن اضافة مستحضرات تغذوية تحتوي على

  .كغم/ ملغم١٠تهالك عن  في المنتوج الجاهز لالسE414يجب ان ال تزيد الكمية المتبقية من المادة ).  جزء من المادة المضافة١٠٠٠الفيتامين مقابل 

 الناتجة عن اضافة مستحضرات E1450 starch sodium octenyl succinateلرضع واالطفال الصغار على المادة لأغذية التركيبات الخاصة واألغذية المصنعة من الحبوب وأغذية األطفال المخصصة يمكن ان تحتوي 

كغم من / ملغم١٠٠٠و الفيتامينات كغم من المستحضرات / ملغم١٠٠ في المنتوج الجاهز لالستهالك عن E1450يجب ان ال تزيد الكمية المتبقية من المادة . ة او مستحضرات احماض دهنية عديدة غير مشبعاتفيتامينال

  .مستحضرات احماض دهنية عديدة غير مشبعة

 في تغليف QS المستخدمة في مستوى E301 sodium L-ascorbateلرضع واالطفال الصغار على المادة لالمخصصة أغذية التركيبات الخاصة واألغذية المصنعة من الحبوب وأغذية األطفال يمكن ان تحتوي 

  .لتر/ ملغم٧٥ في المنتوج الجاهز لالستهالك عن E301يجب ان ال تزيد الكمية المتبقية من المادة . مستحضرات تغذوية تحتوي على احماض دهنية عديدة غير مشبعة

  .عمال القصوى المبينة الى منتوجات غذائية جاهزة لالستهالك ومعدة وفق تعليمات المنتجينتشير حدود االست



 ٥٣ من ٤٧صفحة 

  االول الجزء

  لرضع سليمي الصحةلتركيبات الالمواد المضافة المسموح بها في 

  -(+)Lلتصنيع االلبان المحمضة، يمكن استخدام بادئة غير ممرضة منتجة لحامض الالكتيك   -١   :مالحظات

  . مجتمعة او منفردة الى منتوج غذائي، فيجب ان ال تزيد نسبتها عن الحد المسموح به لهذا المنتوج في الجدولE473 و E472c و E471 و E322افة المواد عند اض  -٢

  الحد االقصى  اسم المادة المضافة  االوروبي رقم التصنيف
E270 Lactic acid (L(+)-form only) غير محدد  
E330 Citric acid  محددغير  
E338 Phosphoric acid (*) 
E306 
E307 
E308 
E309 

Tocopherol-rich extract 
Alfa-tocopherol 
Gamma-tocopherol 
Delta-tocopherol 

  لتر مجتمعة او منفردة/ ملغم١٠

E322 Lecithins لتر/ غم١  
E471 Mono- and diglycerides لتر/ غم٤ 
E304 L-ascorbyl palmitate لتر/ ملغم١٠ 
E331 Sodium citrates لتر/ غم٢  
E332 Potassium citrates منفردة او مجتمعة(*)  
E339 E 339 لتر معبر عنه كـ / غم١P2O5 

E340 E 340 منفردة او مجتمعة(*)  
E412 Guar gum  جزئيالتر حيث يحتوي المنتوج السائل على بروتينات متميهة/غما (*)  
E472c Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids لتر مباع كمسحوق/ غم٧,٥  

  (***)يدات او احماض امينية متميهة جزئيالتر مباع كسائل حيث تحتوي المنتوجات على بروتينات او ببت/ غم٩
E473 Sucrose esters of fatty acids لتر في منتوجات تحتوي على بروتينات او ببتيدات او احماض امينية متميهة جزئيا/ ملغم١٢٠  

  

                                                 
  ١٩٩١ لسنة ٣٢١من التعليمات االوروبية ) ١(بما يتالءم مع الحدود الموضوعة في ملحق    (*)

  ١٩٩٦ لسنة ٤ والمعدلة بالتعليمات االوروبية ١٩٩١ لسنة ٣٢١من التعليمات االوروبية ) ٤(بما يتالءم مع الحدود الموضوعة في ملحق    (***)



 ٥٣ من ٤٨صفحة 

  الجزء الثاني

  تابعة للرضع سليمي الصحةمالمواد المضافة المسموح بها في التركيبات ال

  -(+)Lصنيع االلبان المحمضة، يمكن استخدام بادئة غير ممرضة منتجة لحامض الالكتيك لت  -١   :مالحظات

  . مجتمعة او منفردة الى منتوج غذائي، فيجب ان ال تزيد نسبتها عن الحد المسموح به لهذا المنتوج في الجدولE473 و E472c و E471 و E322عند اضافة المواد   -٢

  . مجتمعة او منفردة الى منتوج غذائي، فيجب ان ال تزيد نسبتها عن الحد المسموح به لهذا المنتوج في الجدولE412 و E410 و E407عند اضافة المواد   -٣

  

  الحد االقصى  اسم المادة المضافة  االوروبي رقم التصنيف
E270 Lactic acid (L(+)-form only) غير محدد  
E330 Citric acid غير محدد  
E306 
E307 
E308 
E309 
E338 

Tocopherol-rich extract 
Alfa-tocopherol 
Gamma-tocopherol 
Delta-tocopherol 
Phosphoric acid 

  (+)لتر مجتمعة او منفردة/ ملغم١٠

E440 Pectins لتر في تركيبة محمضة متابعة فقط/ غم٥  
E322 Lecithins لتر/ غم١ 
E471 Mono- and diglycerides لتر/ غم٤  
E407 Carrageenan لتر/ غم٠,٣  
E410 Locust bean gum لتر/ غم١  
E412 Guar gum لتر/ غم١  
E304 L-ascorbyl palmitate لتر/ ملغم١٠  
E331 
E332 

Sodium citrates 
Potassium citrates 

 (**)لتر منفردة او مجتمعة/ غم٢

E339 
E340 

Sodium phosphates 
Potassium phosphates 

(**) منفردة او مجتمعة P2O5لتر معبر عنه كـ / غم١
  

E472 c Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids لتر مباع كمسحوق/ غم٧,٥  

                                                 
  ١٩٩١ لسنة ٣٢١من التعليمات االوروبية ) ٢(ود الموضوعة في ملحق بما يتالءم مع الحد   (+)

  ١٩٩١ لسنة ٣٢١من التعليمات االوروبية ) ١(بما يتالءم مع الحدود الموضوعة في ملحق   (**)



 ٥٣ من ٤٩صفحة 

  الحد االقصى  اسم المادة المضافة  االوروبي رقم التصنيف

  (++)لتر مباع كسائل حيث تحتوي المنتوجات على بروتينات او ببتيدات او احماض امينية متميهة جزئيا/غم ٩
E473 Sucrose esters of fatty acids لتر في منتوجات تحتوي على بروتينات او ببتيدات او احماض امينية متميهة جزئيا/ ملغم١٢٠  

                                                                                                                                                                                                                                           
  ١٩٩٦ لسنة ٤بية  والمعدلة بالتعليمات االورو١٩٩١ لسنة ٣٢١من التعليمات االوروبية ) ٤(بما يتالءم مع الحدود الموضوعة في ملحق    (++)



 ٥٣ من ٥٠صفحة 

  الجزء الثالث

  للرضع واالطفال الصغار سليمي الصحة المخصصةطفال األمصنعة من الحبوب وأغذية المواد المضافة المسموح بها في أغذية 

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة  الوروبيا رقم التصنيف
E170 
E260 
E261 
E262 
E263 
E270 
E296 
E325 
E326 
E327 
E330 
E331 
E332 
E333 

Calcium carbonates 
Acetic acid 
Potassium acetate 
Sodium acetates 
Calcium acetate 
Lactic acid(+++) 
Malic acid(+++) 
Sodium lactate(+++) 
Potassium lactate(+++) 
Calcium lactate(+++) 
Citric acid 
Sodium citrates 
Potassium citrates 
Calcium citrates 

  غير محدد  طفالاألمصنعة من الحبوب وأغذية أغذية 

  )لضبط الحموضة فقط(

E507 
E524 
E525 
E526 

Hydrochloric acid 
Sodium hydroxide 
Potassium hydroxide 
Calcium hydroxide 

    

E500 
E501 
E503 

Sodium carbonates 
Potassium carbonates 
Ammonium carbonates 

  ) فقطرافعةكمواد (غير محدد   األطفالمصنعة من الحبوب وأغذية اغذية 

E300 
E301 
E302 

L-ascorbic acid 
Sodium L-ascorbate 
Calcium L-ascorbate 

  مشروبات وعصائر واغذية االطفال من الفاكهة والخضراوات

 يتبما فيها البسكومن الحبوب تحتوي على الدهون واغذية 

 والقراقيش

  مجتمعة معبرمنفردة او 

  ascorbic acidعنها كـ 

  كغم/ غم٠,٣

  كغم/ غم٠,٢
E304 
E306 
E307 
E308 
E309 

L-ascorbyl palmitate 
Tocopherol-rich extract 
Alfa-tocopherol 
Gamma-tocopherol 
Delta-tocopherol 

  كغم منفردة او مجتمعة/م غ٠,١  واغذية اطفال تحتوي على الدهونوقراقيش حبوب وبسكويت 

                                                 
   فقط-(+)Lعلى شكل    (+++)



 ٥٣ من ٥١صفحة 

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة  الوروبيا رقم التصنيف
E338 Phosphoric acid  كغم كـ / غم١  األطفالمصنعة من الحبوب وأغذية اغذيةP2O5)  لضبط

  )الحموضة فقط
E339 
E340 
E341 

Sodium phosphates 
Potassium phosphates 
Calcium phosphates 

لضبط  (P2O5كغم كـ / غم١  الحبوب

  )الحموضة فقط
E322 Lecithins ويتالبسك  

  اغذية من الحبوب

  اغذية اطفال

  كغم/ غم١٠

E471 
E472a 
 
E472b 
 
E472c 

Mono- and diglycerides of fatty acids 
Acetic acid esters of mono and diglycerides of fatty 
acids 
Lactic acid esters of mono and diglycerides of fatty 
acids 
Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty 
acids 

  البسكويت

  اغذية من الحبوب

  اغذية اطفال

  كغم منفردة او مجتمعة/ غم٥

E400 
E401 
E402 
E404 

Alginic acid 
Sodium alginate 
Potassium alginate 
Calcium alginate 

 العقبة

  البودينج

  كغم منفردة او مجتمعة/ غم٠,٥

 E410  كغم منفردة او مجتمعة/ غم١٠  أغذية مصنعة من الحبوب وأغذية األطفال
E412 
E414 
E415 
E440 

Locust bean gum 
Guar gum 
Acacia gum (gum arabic) 
Xanthan gum 
Pectins 

  كغم منفردة او مجتمعة/ غم٢٠  اغذية من الحبوب خالية من الجلوتين

E551 Silicon dioxide كغم/ غم٢  حبوب جافة  
E334 
E335 
E336 
E354 
E450a 
E575 

Tartaric acid(+++) 
Sodium tartrate(+++) 

Potassium tartrate(+++) 
Calcium tartrate(+++) 
Disodium diphosphate 
Glucono-delta-lactone 

  كغم كمتبقى/ غم٥  البسكويت والقراقيش

E1404 
E1410 
E1412 

Oxidized starch 
Monostarch phosphate 
Distarch phosphate 

  كغم/ غم٥٠  أغذية مصنعة من الحبوب وأغذية األطفال

                                                 
   فقط-(+)Lعلى شكل    (+++)



 ٥٣ من ٥٢صفحة 

  الحد االقصى  المنتوج الغذائي  اسم المادة المضافة  الوروبيا رقم التصنيف
E1413 
E1414 
E1420 
E1422 
E1450 

Phosphated distarch phosphate 
Acetylated distarch phosphate 
Acetylated starch 
Acetylated distarch adipate 
Starch sodium octenyl succinate 

E333 Calcium citrates(*) غير محدد  منتوجات من الفاكهة قليلة السكر  
E341 Tricalcium phosphate قبةكغم كـ/ غم١   من الفاكهةالعP2O5  

E1451 Acetylated oxidised starch كغم/ غم٥٠  نعة من الحبوب وأغذية األطفالأغذية مص  

  

                                                 
  ال تنطبق المالحظة في الجزء الرابع   (*)



 ٥٣ من ٥٣صفحة 

  الرابعالجزء 

  (**)المواد المضافة المسموح بها في أغذية االنظمة الغذائية للرضع واالطفال الصغار الغراض طبية خاصة

  . سارية المفعول٦ من ملحق ٣ الى ١الجداول في االجزاء 
  روط خاصةش  الحد االقصى  اسم المادة المضافة  رقم التصنيف االوروبي

E401 Sodium alginate في اغذية خاصة مع تركيب مالءم لالضطرابات االستقالبية او فما فوق شهور ٤من   لتر/ غم١ 

  للتغذية باالنابيب
E405 Propane 1,2-diolalginate صغار ال يتحملون حليب االبقار في انظمة غذائية مخصصة الطفال فما فوق  شهر ١٢من   لتر/ ملغم٢٠٠

  يهم خلل خلقي استقالبياو لد
E410 Locust bean gum يةدالمريئية المعفي منتوجات لتخفيض ردود الفعل فما فوق من الوالدة   لتر/ غم١٠  
E412 Guar gum في منتوجات بتركيبة سائلة تحتوي على بروتينات وببتيدات واحماض فما فوق من الوالدة   لتر/ غم١٠

  (***)امينية متميهة
E415 Xanthan gum الستخدامها في منتوجات من احماض امينية او ببتيدات لمرضى ذوي فما فوق من الوالدة   لتر/ غم١,٢

خلل في امتصاص البروتين او خلل خلقي  او مسلك معدي معويمشاكل بسبب تلف 

  استقالبي
E440 Pectins ويةاضطرابات معدية معفي منتوجات تستخدم في حالة فما فوق من الوالدة   لتر/ غم١٠  
E466 Mono- and diglycerides of fatty acids في منتوجات االدارة الغذائية للخلل االستقالبيفما فوق من الوالدة   لتراو كغم/ غم١٠  
E471 Mono- and diglycerides of fatty acids انظمة غذائية متخصصة وخصوصا تلك التي ال تحتوي على فيفما فوق من الوالدة   لتر/ غم٥ 

 يناتبروت
E472c Citric acid esters of mono and 

diglycerides of fatty acids 
  لتر مباع كمسحوق/ غم٧,٥

  لتر مباع كسائل/ غم٩

  فما فوقمن الوالدة 

E473 Sucrose esters of fatty acids منتوجات تحتوي على بروتينات وببتيدات واحماض امينية متميهة  لتر/ ملغم١٢٠  
E1450 Starch sodium octenyl succinate في تركيبة الرضع والمتابعة  لتر/ غم٢٠  

 

                                                 
  ١٩٩٩ لسنة ٢١كما هي معرفة في التعليمات الفنية االلزامية الخاصة بها، والى حين اعدادها، تسري التعليمات االوروبية رقم    (**)

  .١٩٩٦ لسنة ٤ والمعدلة بالتعليمات االوروبية ١٩٩١ لسنة ٣٢١من التعليمات االوروبية ) ٤(موضوعة في ملحق بما يتالءم مع الحدود ال   (***)


