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  2016- 66التعليمات الفنية اإللزامية 
  الحدود العليا لبعض المكونات الغذائية في منتجات غذائية محددة 

)7\6\2016(  
  )*()2020\7\28طبعة مدمجة ( 

  
  )1مادة (
  مقدمة

العليا لبعض المكونات الغذائية المسموح تواجدها في المنتجات الغذائية المحددة في  الحدودتحدد هذه التعليمات 
لهذه المنتجات وصوال الى تخفيض التأثيرات الصحية والتغذوية القيمة الصحية الملحق. وتهدف الى تحسين 

  المالي الوطني للعالج في المستقبل. ءالسلبية على االنسان وبالتالي تخفيض العب
  
  )2(مادة 

  التعريفات
  يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

الخاصة بملح الطعام ووفق التعريف  2015-14: الملح الذي يلبي متطلبات التعليمات الفنية االلزامية ملح الطعام  أ.
  الوارد فيها.

أشكال مختلفة، نتج عند َخْبز عجين من خليط دقيق القمح والخميرة  وله غذائي جاهز لالستهالك: منتج الخبز  ب.
  والماء، ويمكن اضافة مواد غذائية اختيارية مسموحة اخرى.

الجهات التي يحددها مجلس الوزراء للرقابة والتفتيش على أحكام هذه التعليمات بموجب المادة : المختصة الجهة  ت.
  قانون المواصفات والمقاييس مع مراعاة القوانين السارية.) من 23(

  
  )3مادة (

  الشروط والمتطلبات
يجب ان ال تزيد نسبة المكونات الغذائية المذكورة في الملحق عن الحدود العليا الموضحة ازاؤها في الجدول 

  للمنتجات المحددة في نفس الجدول.
  

                                                            

-84التعليمات الفنية االلزامية  ملحقج رادحيث تم من خاللها ا 2020\7\28هذه الوثيقة هي طبعة مدمجة صدرت بتاريخ   (*)
بالحدود العليا الخاصة  2016-66التعليمات الفنية االلزامية  محل ملحق تخفيض نسبة ملح الطعام في الخبزبالخاصة  2020

. ال تحل هذه الوثيقة محل التعليمات الفنية االلزامية االصلية الصادرة عن لبعض المكونات الغذائية في منتجات غذائية محددة
بعد ان تم تعديلها من قبل  2016- 66ت الوزراء المختصين ولكنها للتسهيل على ذوي العالقة لفهم الوضع الجديد للتعليما

 .2020-84التعليمات الفنية االلزامية 
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  )4مادة (
  طرق االختبار والتحليل

مواصفات فلسطينية الختبار وتحليل نسب المكونات المذكورة في الملحق، تحدد الجهة المختصة  في حال غياب
  الطرق المعتمدة لذلك.

  
  )5مادة (

  مراجعة الحدود العليا
يجب على لجنة التعليمات الفنية االلزامية مراجعة الحدود العليا الواردة في الملحق بشكل دوري وتخفيضها 

  تنادا الى دراسات احصائية تجريها وزارة الصحة.تدريجيا عند اللزوم اس
  
  )6مادة (

  ازالة التعارض
  يلغى كل ما يتعارض مع هذه التعليمات.

  
  )7مادة (

  الدخول لحيز التنفيذ
  شهور من تاريخ اصدارها. 3تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بعد 

  
  )8مادة (

  تفسير االحكام
 الفنية التعليمات لجنة عن الصادر التفسير يعتمد التعليمات، هذه أحكام أحد تفسير في خالف ظهور حال في

 .ميةااللزا
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  ملحق
  

  الحد االعلى للمكون الغذائي  المنتج الغذائي  المكون الغذائي
  غم من الخبز 100غم لكل  0.9  الخبز بجميع اشكاله  ملح الطعام (كلوريد الصوديوم)

  


