
 )23من ( )1صفحة (    

  2019-83التعليمات الفنية االلزامية 
  الحدود العليا لملوثات معينة في المواد الغذائية

)10\11\2019(  
 

  )1مادة (
 القواعد العامة

يجب عدم طرح المواد الغذائية المدرجة في الملحق في األسواق اذا كانت تحتوي على الملوثات المدرجة فيه بمستوى  -1
 لها في الملحق.يتجاوز الحدود القصوى المحددة 

من المواد الغذائية المعنية، اال اذا حدد خالف ذلك  كلتسري الحدود القصوى المحددة في الملحق على الجزء الصالح لأل -2
 في الملحق.

  
  )2مادة (

  المواد الغذائية المجففة والمخففة والمصنعة والمركبة
اد الغذائية التي تكون مجففة أو مخففة أو مصنعة أو عند تطبيق الحدود القصوى للمستويات المحددة في ملحق المو  -1

 تتكون من أكثر من مكون واحد، يجب األخذ في االعتبار ما يلي:

 التغيرات في تركيز الملوثات الناتجة عن عمليات التجفيف أو التخفيف.  - أ

 التغيرات في تركيز الملوثات الناتجة عن التصنيع.  -ب

 منتج.الحصص النسبية للمكونات في ال  -ت

 الحد التحليلي الكمي.  -ث

أو  تخفيفأو ال تجفيفال لعمليات تخفيف المحددةالتركيز أو العوامل األغذية توفير وتبرير مشغلي قطاع  يجب على -2
ذ ينفتعند أو مركبة \مجففة أو مخففة أو مصنعة و ذات الصلة المواد الغذائية أوهذه العمليات مختلطة  أو\و تصنيعال

  .رقابة الرسميةلل الجهة المختصة

اذا لم يوفر مشغل قطاع األغذية عامل التركيز أو التخفيف الالزم، أو إذا رأت الجهة المختصة أن العامل غير مناسب 
في التبرير المقدم، فيجب على الجهة المختصة أن تحدد هذا العامل بنفسها استنادا إلى المعلومات المتاحة بهدف توفير 

 صحة اإلنسان.مستوى عال من الحماية ل

) طالما ال يتوفر أي حدود عليا للملوثات تم وضعها للمواد الغذائية الجافة أو المخففة أو 2) و(1تسري الفقرتين ( -3
  المصنعة أو المركبة.

يحدد غير ذلك في تسري الحدود العليا للملوثات الواردة في هذه التعليمات على اغذية الرضع وصغار األطفال ما لم  -4
  الخاصة بأغذية الرضع وصغار األطفال. 2014-44مات الفنية اإللزامية التعلي
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  )3مادة (

 الحظر على اإلستخدام والخلط وٕازالة السموم

 .يجب عدم استخدام المواد الغذائية التي ال تتوافق مع الحدود العليا الواردة في الملحق، كمكونات غذائية -1

افق مع الحدود العليا الواردة في الملحق، مع المواد الغذائية التي تتجاوز تلك يجب عدم خلط المواد الغذائية التي تتو  -2
 .الحدود العليا

مع المواد  المواد الغذائية التي ستخضع للفرز أو أي معالجة فيزيائية اخرى تهدف الى خفض مستويات التلوثيمنع خلط  -3
 غذائية المعدة  لالستخدام كمكون غذائي.الغذائية المعدة لالستهالك اآلدمي المباشر أو مع المواد ال

ال يجوز إزالة السمية عمدا من خالل المعالجات الكيميائية للمواد الغذائية التي تحتوي على الملوثات الواردة في القسم  -4
  ).Mycotoxins الثاني من ملحق (السموم الفطرية 

  
  )4مادة (

  ة األخرى والمكسرات الشجرية والفواكه المجففة واألرز والذرةاإلشتراطات المحددة للفول السوداني والبذور الزيتي

يمكن طرح الفول السوداني (الفستق)، والبذور الزيتية األخرى والمكسرات الشجرية والفواكه المجففة واألرز والذرة في السوق التي ال 
- 1-2) و (7-1-2) و (6- 1-2) (5-1- 2ط (الواردة في النقاaflatoxins المالئمة للسموم الفطرية العليا تتوافق مع الحدود 

  ) الواردة في الملحق بشرط أن تكون هذه المواد الغذائية:11-1-2) و (10-1-2) و (8

 غير معدة لالستهالك اآلدمي المباشر أو استخدامها كمكون في المواد الغذائية. - أ

) و 9-1-2) و (4-1-2) و (3-1-2) و (2-1-2) و (1-1-2المالئمة الواردة في النقاط (العليا متوافقة مع الحدود  -ب
  ) من الملحق.2-1-12(

العليا التي خضعت لمعالجة تشتمل على الفرز أو أي معالجة فيزيائية أخرى، بحيث ال تتجاوز بعد هذه المعالجة الحدود  -ت
وال ) من الملحق 11-1-2) و (10-1-2) و (8-1-2) و (7-1-2() و 6-1-2) و (5- 1-2الواردة في النقاط (

  تؤدي إلى مخلفات ضارة أخرى.
تم وسمها بشكل واضح يظهر طريقة استخدامها وتحمل إشارة (يجب أن يخضع المنتج للفرز أو أي معالجة فيزيائية  -ث

قبل األستهالك اآلدمي أو استخدامها كمكون في المواد الغذائية). يجب  aflatoxinأخرى للحد من تلوث السموم الفطرية 
الوثيقة األصلية  فيو العبوات  اشكال منغير ذلك أو صندوق كل في بطاقة البيان لكل عبوة فردية و إدراج اإلشارة 

وكل صندوق المرفقة. يجب أن يتم وضع عالمة الرمز التعريفي للشحنة أو الدفعة بشكل ثابت ال يمحى لكل عبوة فردية 
  .األصلية المرفقة للشحنةالعبوات وفي الوثيقة  اشكال أو غير ذلك من

  أي شروط أخرى تفرضها الجهة المختصة وتراها ضرورية لضبط السوق. -ح
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  )5مادة (
 اإلشتراطات المحددة للفول السوداني (الفستق) والبذور الزيتية األخرى والمنتجات المشتقة منها والحبوب 

من أشكال غير ذلك  أوصندوق كل يجب أن تظهر على بطاقة البيان إشارة واضحة لإلستخدام المعد له على كل عبوة فردية و 
وفي الوثيقة األصلية المرفقة، ويجب أن تكون لها عالقة واضحة مع الشحنة من خالل اإلشارة بالرمز التعريفي للشحنة العبوات 

يجب أن يكون النشاط التجاري للمرسل إليه و . من الشحنة أشكال العبواتغير ذلك من  أوصندوق كل على كل عبوة فردية و 
 توافق مع الوثيقة المرفقة لإلستخدام المعد له.الشحنة م

) من الملحق على جميع انواع الفول السوداني (الفستق)، وعلى 11- 1-2) و (5-1-2الواردة في النقطة (العليا تسري الحدود 
شارة واضحة جميع البذور الزيتية األخرى والمنتجات المشتقة منها والحبوب التي طرحت في السوق وذلك في حالة عدم وجود إ

 تشير بأن اإلستخدام المعد له ليس لإلستهالك اآلدمي.

-1- 2الواردة في النقطة (العليا يسري استثناء الفول السوداني (الفستق) والبذور الزيتية األخرى الخاضعة للسحق وتطبيق الحدود 
للسحق إلنتاج الزيت النباتي المكرر).  ) من الملحق فقط عندما يتم وسمها بشكل يوضح إستخدامها ويحمل إشارة (المنتج خاضع1

وعلى الوثيقة األصلية المرفقة من أشكال العبوات غير ذلك أو صندوق كل يجب إدراج اإلشارة في بطاقة البيان لكل عبوة فردية و 
 ويجب أن تكون وجهته النهائية لمكان السحق.

  
  )6مادة (

  اإلشتراطات المحددة للخس

ي الملحق على الخس المزروع في المناطق المكشوفة (الخس المزروع في الهواء الطلق) اال اذا كان تسري الحدود العليا الواردة ف
 الخس مزروع تحت غطاء وموسومًا (بالخس المحمي).

  
  )7مادة (

 أخذ العينات والتحليل

 لتحديد مستويات لهاحليسحب العينات وتالمرجعية ل طرقالتصدر قائمة بيجب على لجنة التعليمات الفنية االلزامية ان   -1
  .الواردة في الملحق لملوثاتا

على الحدود العليا  لرجوع الى الطرق المدرجة في القائمة لغايات عمليات الرقابة الرسميةاعلى الجهة المختصة يجب   -2
 .للملوثات المحددة في الملحق
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 )8مادة (
 ازالة التعارض

 .2010-31) من التعليمات الفنية اإللزامية 7المادة (وتحديدًا  اارض معهيتع يلغى كل مابدخول هذه التعليمات حيز التنفيذ، 
  اشارًة الى هذه التعليمات. 2010- 31من التعليمات الفنية اإللزامية  )7(أي إشارة الى المادة عندئذ وتعتبر 

  
  )9مادة (
  النفاذ

 من تاريخ اصدارها. شهور 6تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بعد 

  
  )10مادة (

  تفسير النصوص

  في حال ظهور خالف في تفسير أحد نصوص هذه التعليمات، يعتمد التفسير الصادر عن لجنة التعليمات الفنية اإللزامية.

  
  )11مادة (

  الجهات المختصة

  يقوم رئيس المؤسسة بتنسيب الجهات المختصة بالرقابة على تطبيق هذه التعليمات الى مجلس الوزراء إلستصدار قرار بذلك.
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 الملحق 

  )1(ملوثات معينة في المواد الغذائية الحدود العليا ل
  

  القسم األول
  (Nitrate) النترات

  كغم) \ NO3الحدود العليا (ملغم   )1(المواد الغذائية  البند
  Spinacia oleracea)2(.    3500السبانخ الطازجة من فصيلة   1- 1
  2000    وظة بالتجميد أو التجميد العميق.السبانج المحف  2- 1

1-3  
(الخس المزروع بشكل محمي  .Lactuca sativa Lالخس الطازج من فصيلة 

  ).4- 1اء الخس المدرج في النقطة (والخس المزروع في الهواء الطلق) باستثن

  مارس: 31اكتوبر الى  1حصاد 
  الخس المزروع بشكل محمي. -
  الخس المزروع في الهواء الطلق. -

  
5000  
4000  

  سبتمبر: 30ابريل الى  1حصاد 
  الخس المزروع بشكل محمي. -
  الخس المزروع في الهواء الطلق. -

 
4000  
3000  

  .Iceberg الخس من نوع  1-4
 الخس المزروع بشكل محمي. -
  الخس المزروع في الهواء الطلق. -

2500 
2000  

 ,Eruca sativa, Diplotaxis sp. Brassica tenuifoliaالجرجير من فصيلة   1-5
Sisymbriu tenuifolium  

 مارس. 31اكتوبر الى  1حصاد 
  سبتمبر. 30ابريل الى  1حصاد 

7000  
6000  

  200    .)4)(3(األغذية المصنعة من الحبوب واغذية األطفال الرضع وصغار األطفال  1-6

  
  القسم الثاني

  )Mycotoxinsالسموم الفطرية (

كغم)\الحدود العليا (ميكروغرام  )1(المواد الغذائية  البند  
  G2  M1و  G1و  B2و  B1مجموع   B1  (Aflatoxins) الفطرية من نوع افالتوكسين السموم  1- 2
، التي ستخضع للفرز أو )30(الفول السوداني (الفستق) والبذور الزيتية األخرى  2-1-1

أي معالجة فيزيائية أخرى قبل استهالكها اآلدمي أو الستخدامها كمكون في 
فستق) والبذور الزيتية األخرى المعدة الفول السوداني (ال مواد غذائية بإستثناء

  .الغراض السحق إلنتاج الزيوت النباتية المكررة

8.0 (5)  15.0 (5)    

حبات المشمش التي ستخضع للفرز أو أي نواة اللوز والفستق الحلبي و   2-2-1
معالجة فيزيائية أخرى قبل اإلستهالك اآلدمي لها أو الستخدامها كمكون في 

  مواد غذائية.

12.0 (5)  15.0 (5)    

البندق والمكسرات البرازيلية التي ستخضع للفرز أو أي معالجة فيزيائية   2-3-1
  ستخدامها كمكون في مواد غذائية.أخرى قبل اإلستهالك اآلدمي لها أو ال

8.0 (5)  15.0 (5)    
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كغم)\الحدود العليا (ميكروغرام  )1(المواد الغذائية  البند  
- 2) و (2-1- 2المكسرات الشجرية عدا المكسرات الشجرية المذكورة في (  2-4-1

للفرز أو أي معالجة فيزيائية أخرى قبل اإلستهالك  ) التي ستخضع3- 1
  ون في مواد غذائية.اآلدمي لها أو الستخدامها كمك

5.0 (5)  10.0 (5)    

والمنتجات المصنعة  )30(الفول السوداني (الفستق) والبذور الزيتية األخرى  2-5-1
منها المعدة لالستهالك اآلدمي المباشر أو الستخدامها كمكون في مواد 

الزيوت النباتية و الزيوت النباتية الخام المخصصة للتكرير  باستثناءائية، غذ
  .المكررة

2.0 (5)  4.0 (5)    

حبات المشمش المعدة لالستهالك اآلدمي نواة اللوز والفستق الحلبي و   2-6-1
  .)31(المباشر أو الستخدامها كمكون في مواد غذائية

8.0 (5)  10.0 (5)    

البرازيلية المعدة لالستهالك اآلدمي المباشر أو البندق والمكسرات   2-7-1
  .)31(الستخدامها كمكون في مواد غذائية

5.0 (5)  10.0 (5)    

) 6-1-2المكسرات الشجرية المذكورة في ( باستثناءالمكسرات الشجرية   2-8-1
) والمنتجات المصنعة منها المعدة لالستهالك اآلدمي المباشر أو 7-1- 2و(

  ي مواد غذائية.الستخدامها كمكون ف

2.0 (5)  4.0 (5)    

التي ستخضع للفرز أو أي معالجة و التين المجفف  باستثناءالمجففة  فواكهال  1-9- 2
فيزيائية أخرى قبل اإلستهالك اآلدمي لها أو الستخدامها كمكون في مواد 

  غذائية.

5.0  10.0    

منها المعدة  التين المجفف والمنتجات المصنعة باستثناءالمجففة  فواكهال  1-10- 2
  لالستهالك اآلدمي المباشر أو الستخدامها كمكون في مواد غذائية.

2.0  4.0    

جميع الحبوب وجميع المنتجات المشتقة منها بما فيها منتجات الحبوب   1-11- 2
) 15-1-2) و (12-1- 2المصنعة باستثناء المواد الغذائية المذكورة في (

  ).17-1- 2و (

2.0  4.0    

ألرز التي ستخضع للفرز أو أي معالجة فيزيائية أخرى قبل الذرة وا  1-12- 2
  اإلستهالك اآلدمي لها أو الستخدامها كمكون في مواد غذائية.

5.0  10.0    

والحليب المعالج حراريًا والحليب المعد لتصنيع المنتجات  )6(الحليب الخام  1-13- 2
  التي اساسها الحليب.

    0.050  

 Capsicum)الفلفل االحمر الحار  جنست التالية: انواع التوابل والبهارا -  1-14- 2
spp.)  الثمار المجففة منها الكاملة أو المطحونة بما فيها الفلفل الحار)

ومسحوق الفلفل الحار والشطة والفلفل الحلو) وفصيلة الفلفل (الثمار بما 
 فيها الفلفل األبيض واألسود).

 ).nutmegجوزة الطيب (جوز الطيب المبشور -
  .(Zingiber officinale) زنجبيلنبات ال -
  .(Curcuma longa) الكركم الطويل -
خليط من البهارات التي تحتوي على واحد أو اكثر من البهارات المذكوره  -

  اعاله.

5.0  10.0    
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كغم)\الحدود العليا (ميكروغرام  )1(المواد الغذائية  البند  
األغذية المصنعة اساسًا من الحبوب واغذية األطفال الرضع و صغار   1-15- 2

  .)7)(3(األطفال
0.10      

ائية للرضع والتركيبة الغذائية للمتابعة بما فيها حليب الرضع التركيبة الغذ  1-16- 2
  .)3)(4(وحليب المتابعة

    0.025  

  0.025    0.10  المعدة خصيصًا للرضع. )8()3(اغذية الحمية الغراض طبية خاصة  1-17- 2
    10.0  6.0  التين المجفف.  1-18- 2
    )Ochratoxin A( وم الفطرية من نوع اوكراتوكسين أالسم  2- 2
  5.0  الحبوب غير المصنعة.  2-1- 2
جميع المنتجات المشتقة من الحبوب غير المصنعة بما فيها منتجات   2-2- 2

الحبوب المصنعة والحبوب المعدة لالستهالك اآلدمي المباشر بإستثناء 
  ).13-2-2) و (10-2- 2) و (9-2-2المواد الغذائية المدرجة في(

3.0  

  10.0  كشمش والزبيب).ثمار العنب المجفف (انواع ال  2-3- 2
  5.0  لذوبان.لة قابلحبوب القهوة المحمصة والمحمصة المطحونة بإستثناء القهوة ال  2-4- 2
  10.0  ).سريعة التحضير(القهوة لذوبان لة قابلالالقهوة   2-5- 2
والنبيذ  liqueurنبيذ   النبيذ (بما في ذلك النبيذ الفوار ويستثنى  من ذلك  2-6- 2

  كه.واونبيذ الف )% حجماً 15عن  بنسبة كحول ال تقل
2.0 )9(  

 نبيذالالمشتقة من المنكهة والمشروبات  (Aromatised wine) المنكه نبيذال  2-7- 2
  .)10(لنبيذمنتجات امخاليط المنكهة لوال

2.0 )9(  

عصير العنب وعصير العنب المركز المعاد تشكيله ونكتار العنب وعصارة   2-8- 2
  .)11(لها المعدة لالستهالك اآلدمي المباشرالعنب المركزة المعاد تشكي

2.0 )9(  

األغذية المصنعة اساسًا من الحبوب واغذية األطفال الرضع وصغار   2-9- 2
  .)7)(3(األطفال

0.50  

  0.50  المعدة خصيصًا لألطفال الرضع. )8()3(اغذية الحمية الغراض طبية خاصة  2-10- 2
    التالية: البهارات بما فيها البهارات المجففة  2-11- 2
 بما فيها الفلفل األبيض واألسود). ه(ثمار  Piper جنس -  

- Myristica fragrans ) جوزة الطيبnutmeg(. 
- Zingiber officinale ) الزنجبيلginger(.  
- Curcuma longa ) الكركمturmeric(.  

15  

المجففة الكاملة أو المطحونة بما فيها الفلفل  ه(ثمار  Capsicum جنس -  
  ).Paprika والفلفل الحلو Cayenneوالشطة  هومسحوق Chilliesالحار 

20  
 

 15  احد البهارات المذكوره اعاله.ليط من البهارات التي تحتوي على خ -  
من نوع وعرق السوس   glabra من نوع عرق السوس (عرق السوس  2-12- 2

inflate .(وغيره من االنواع االخرى  
  

  20  لعشبي.جذر عرق السوس المكون للسائل ا  2-12-1- 2



 )23من ( )8صفحة (    

كغم)\الحدود العليا (ميكروغرام  )1(المواد الغذائية  البند  
المستخدم في الغذاء وخاصة المشروبات  )32(مستخلص عرق السوس  2-12-2- 2

  والسكاكر.
80  

  8.0  جلوتين القمح الذي اليباع مباشرة للمستهلك النهائي.  2-13- 2
   Patulinالسموم الفطرية من نوع   3- 2
 50  .)11(واكهعصائر الفواكه وعصائر الفواكه المركزة المعاد تشكيلها ونكتار الف  3-1- 2
المشروبات الروحية، وعصير التفاح وغيرها من المشروبات المخمرة المشتقة   3-2- 2

  من التفاح أو تحتوي على عصير التفاح.
50 

منتجات التفاح الصلبة بما فيها قطع التفاح المحفوظة في سائل سكري   3-3- 2
تثناء المواد (كومبوت) والبوريه (هريس التفاح) المعد لالستهالك المباشر بأس

  ).5- 3-2) و (4-3- 2الغذائية المدرجة في (

25 

عصير التفاح ومنتجات التفاح الصلبة بما فيها قطع التفاح المحفوظة في   3-4- 2
سائل سكري (كومبوت) والبوريه (هريس التفاح) المعد للرضع و صغار 

  .)4(التي تم وسمها  وبيعها على هذا النحو )12(االطفال

10.0 

ية االطفال االخرى عدا المصنعة اساسًا من الحبوب للرضع وصغار اغذ  3-5- 2
  .)4)(3(االطفال

10.0 

   )Deoxynivalenol )13السموم الفطرية من نوع   4- 2
 1250  والشوفان والذرة. (Durum) عدا القمح القاسي )14(الحبوب غير المصنعة  4-1- 2
 1750  .)14(القمح القاسي والشوفان غير المصنع  4-2- 2
بإستثناء الذرة غير المصنعة المعدة للتصنيع بالطحن  )14(الذرة غير المصنعة  4-3- 2

  .)27(الرطب
1750 

الحبوب المعدة لالستهالك اآلدمي المباشر ودقيق الحبوب والنخالة والجنين   4-4- 2
كمنتجات نهائية يتم تسويقها لالستهالك اآلدمي المباشر بإستثناء المواد 

  ).9-4- 2) و (8- 4-2) و (7-4- 2(الغذائية الواردة في 

750 

 750  .)15(المعكرونة الجافة  4-5- 2
والمعجنات والبسكويت ووجبات الخبز (بما فيها منتجات المخابز الدقيقة)   4-6- 2

  الحبوب الخفيفة وحبوب اإلفطار.
500 

 200  .)7)(3(األغذية المصنعة اساسًا من الحبوب واغذية الرضع وصغار األطفال  4-7- 2
ميكرون  500األجزاء المطحونة من الذرة التي يزيد حجم جسيماتها عن   4-8- 2

 1103 20 40أو   CN 1103 13التي تمر من خالل منخل ذات كود
 500وغيرها من منتجات الذرة المطحونة التي يزيد حجم جسيماتها عن 

معدة لالستهالك اآلدمي المباشر التي تمر من خالل منخل الميكرون غير 
  .CN 1904 10 10 ذات كود

750 



 )23من ( )9صفحة (    

كغم)\الحدود العليا (ميكروغرام  )1(المواد الغذائية  البند  
 500األجزاء المطحونة من الذرة التي حجم جسيماتها اقل أو يساوي   4-9- 2

وغيرها من CN 1102 20 ميكرون التي تمر من خالل منخل ذات كود
ميكرون  500منتجات الذرة المطحونة التي حجم جسيماتها اقل أو يساوي 

خالل منخل ذات معدة لالستهالك اآلدمي المباشر التي تمر من الغير 
  .CN 1904 10 10كود

1250 

   .)Zearalenone )13السموم الفطرية من نوع   5- 2
 100  عدا الذرة. )14(الحبوب غير المصنعة  5-1- 2
بإستثناء الذرة غير المصنعة المعدة للتصنيع بالطحن  )14(الذرة غير المصنعة  5-2- 2

  .)27(الرطب
35 

ي المباشر ودقيق الحبوب والنخالة والجنين الحبوب المعدة لالستهالك اآلدم  5-3- 2
كمنتجات نهائية يتم تسويقها لالستهالك اآلدمي المباشر  بإستثناء المواد 

) و 9-5- 2) و (8- 5- 2) و (7- 5-2) و (6-5- 2الغذائية الواردة في (
)2 -5-10.(  

75 

 400  زيت الذرة المكرر.  5-4- 2
والمعجنات والبسكويت ووجبات ) الخبز (بما فيها منتجات المخابز الدقيقة  5-5- 2

الحبوب الخفيفة وحبوب اإلفطار بإستثناء وجبات الذرة الخفيفة وحبوب 
  االفطار المصنعة اساسًا من الذرة.

50 

الذرة المعدة لالستهالك اآلدمي المباشر والوجبات الخفيفة المصنعة اساسًا   5-6- 2
  من الذرة  وحبوب االفطار المصنعة اساسًا من الذرة.

100 

األغذية المصنعة من الحبوب (بإستثناء األغذية المصنعة من الذرة) واغذية   5-7- 2
  .)7)(3(األطفال الرضع وصغار األطفال

20 

 20  .)7)(3(األغذية المصنعة المصنعة اساسًا من الذرة  للرضع وصغار األطفال  5-8- 2
ميكرون  500األجزاء المطحونة من الذرة التي يزيد حجم جسيماتها عن   5-9- 2

 1103 20 40أو   CN 1103 13 التي تمر من خالل منخل ذات كود
 500يد حجم جسيماتها عن وغيرها من منتجات الذرة المطحونة التي يز 

معدة لالستهالك اآلدمي المباشر التي تمر من خالل منخل الغير ميكرون 
  .CN 1904 10 10ذات كود

200 

 500حجم جسيماتها اقل أو يساوي  األجزاء المطحونة من الذرة التي  5-10- 2
وغيرها من  CN 1102 20 ميكرون التي تمر من خالل منخل ذات كود

ميكرون  500منتجات الذرة المطحونة التي حجم جسيماتها اقل أو يساوي 
لالستهالك اآلدمي المباشر التي تمر من خالل منخل ذات معدة الغير 
  .CN 1904 10 10كود

300 

  )B2و  B1(مجموع  Fumonisinsمن نوع  السموم الفطرية  6- 2
بإستثناء الذرة غير المصنعة المعدة للتصنيع بالطحن  )14(الذرة غير المصنعة  6-1- 2

  .)27(الرطب
4000 



 )23من ( )10صفحة (    

كغم)\الحدود العليا (ميكروغرام  )1(المواد الغذائية  البند  
الذرة المعدة لالستهالك اآلدمي المباشر واألغذية المصنعة اساسًا من الذرة   6-2- 2

-2( لغذائية الواردة فيثناء المواد االمعدة لالستهالك اآلدمي المباشر بإست
  ).4-6- 2) و (3- 6

1000 

 800  حبوب االفطار والوجبات الخفيفة المصنعة اساسًا من الذرة.  6-3- 2
 200  .)7)(3(األغذية المصنعة اساسًا من الذرة واغذية الرضع وصغار األطفال  6-4- 2
ميكرون  500األجزاء المطحونة من الذرة التي يزيد حجم جسيماتها عن   6-5- 2

 1103 20 40أو   CN 1103 13 التي تمر من خالل منخل ذات كود
 500وغيرها من منتجات الذرة المطحونة التي يزيد حجم جسيماتها عن 

لالستهالك اآلدمي المباشر التي تمر من خالل منخل معدة الغير ميكرون 
  .CN 1904 10 10ذات كود

1400 

 500اتها اقل أو يساوي األجزاء المطحونة من الذرة التي حجم جسيم  6-6- 2
وغيرها من  CN 1102 20 ميكرون التي تمر من خالل منخل ذات كود

ميكرون  500منتجات الذرة المطحونة التي حجم جسيماتها اقل أو يساوي 
لالستهالك اآلدمي المباشر التي تمر من خالل منخل ذات معدة الغير 
  .CN 1904 10 10كود

2000 

   )13((مجتمعة) HT-2و  T-2السموم الفطرية من نوع   7- 2
   ومنتجات الحبوب. )14(الحبوب غير المصنعة  7-1- 2
   Citrininالسموم الفطرية من نوع    8- 2
المكمالت الغذائية التي اساسها األرز المخمر بالخميرة الحمراء    8-1- 2

Monascus purpureus.  
2000 

   .(Alkaloids)ة واشباهه القلوي (Ergot sclerocia)كتل مرض االرغوت   9- 2
   كتل مرض االرغوت  9-1- 2
 كغم\غرام 0.5  باستثناء الذرة واالرز )14(الحبوب غير المصنعة  9-1-1- 2
    )(* اشباه القلويات لمرض االرغوت  9-2- 2
  -  باستثناء الذرة واالرز )14(الحبوب غير المصنعة  9-2-1- 2
  -  واالرزمنتجات طحن الحبوب باستثناء منتجات طحن الذرة   9-2-2- 2
والمعجنات والبسكويت والوجبات الخبز (بما فيها منتجات المخابز الدقيقة)   9-2-3- 2

  الخفيفة من الحبوب وحبوب ومعجنات اإلفطار.
-  

  -  اغذية الرضع وصغار االطفال المصنعة من الحبوب  9-2-4- 2

  
   



 )23من ( )11صفحة (    

  القسم الثالث
  (Metals) المعادن

)كغم من الوزن الرطب\(ملغمالحدود العليا   )1(المواد الغذائية  البند  
    صالرصا  1- 3
والحليب المعالج حراريًا والحليب المعد لتصنيع المنتجات التي اساسها  )6(الحليب الخام  3-1-1

  الحليب.
0.020  

    :التركيبة الغذائية للرضع والتركيبة الغذائية للمتابعة 3-2-1
  0.050  .)20()3(التي يتم تسويقها على شكل مسحوق - 
  0.010  .)20()3(يتم تسويقها على شكل سائل التي - 
غير  )20()3(األغذية المصنعة اساسًا من الحبوب واغذية األطفال الرضع وصغار األطفال 3-3-1

  .5-1- 3الواردة في 
0.050  

    وصغار األطفال: والمعدة خصيصا للرضع )3(خاصةطبية الغراض المعدة األغذية  3-4-1
  0.050  .)20(سحوقالتي يتم تسويقها على شكل م -
  0.010  .)20(التي يتم تسويقها على شكل سائل -

للرضع وصغار األطفال الموسومة والمباعة على هذا النحو، غير تلك المحددة المشروبات  3-5-1
  .4-1-3و 2-1-3في 

  

يتم تسويقها كسائل أو بعد اعادة تشكيلها حسب تعليمات الصانع بما فيها عصائر  - 
  .)4(الفواكه

0.030  

  1.50  .)20(يتم تحضيرها عن طريق النقع والغلي -
  0.10  .)6(لحوم الحيوانات البقرية واالغنام والخنازير والدواجن (بإستثناء االحشاء) 1-6- 3
  0.50  .)6(احشاء الحيوانات البقرية واالغنام والخنازير والدواجن 1-7- 3
  0.30  .)17()16(اللحوم العضلية لالسماك 1-8- 3
  0.30  )41(االرجل اتمعدي 1-9- 3
  0.50  .)33()18(القشريات 1-10- 3
  1.50  .)18(الرخويات ذات الصدفتين 1-11- 3
 0.20  .ياتالحبوب والبقول 1-12- 3
والخضروات الورقية واألعشاب الطازجة والملفوف  salsify جذور الخضروات بإستثناء  1-13- 3

  .)42()19( وثمار الخضروات والفطريات واألعشاب البحرية
0.10  

 Agaricusخضروات الفصيلة الصليبية والخضروات الورقية ومجموعة الفطريات التالية: 1-14- 3
bisporus  (مشروم المحار) (المشروم الشائع) والمحار الشائعLentinula edodes  

  )Shiitake mushroom. )19وفطر المشروم من نوع 

0.30  

   ثمار الخضروات: 1-15- 3
 0.10  )19( الذرة الحلوة. -  
 0.05  )19( الذرة الحلوة. باستثناء -  
  0.10  )19( .الفراولة الشجريةوفواكه التوت البري والكشمش والخمان اكه بإستثناء و الف 1-16- 3



 )23من ( )12صفحة (    

)كغم من الوزن الرطب\(ملغمالحدود العليا   )1(المواد الغذائية  البند  
  0.20  )19( .الفراولة الشجريةوفواكه التوت البري والكشمش والخمان  1-17- 3
  0.10  الدهون والزيوت بما فيها دهن الحليب. 1-18- 3
    عصائر الفواكه وعصائر الفواكه المركزة المعاد تشكيلها ونكتارات الفواكه. 1-19- 3
  0.05  .)11(اكه الصغيرة األخرىو حصرا من التوت وثمار الف -  
  0.03  .)11(الصغيرة األخرى فواكهاألخرى غير التوت وال فواكهمن ال -  
التفاح واالجاص ونبيذ ونبيذ  )liqueurالنبيذ الفوار ويستثنى من ذلك نبيذ  فيهالنبيذ (بما  1-20- 3

  الفواكه.
0.15  

مخاليط نبيذ والالالمشتقة من المنكهة والمشروبات  (Aromatised wine) المنكه نبيذال 1-21- 3
  .)10(لنبيذالمنكهة لمنتجات ا

0.15  

  3.0  .)29(المكمالت الغذائية 1-22- 3
 0.10  العسل. 1-23- 3
   مالكادميو  2- 3
بإستثناء الخضروات الجذرية والدرنية والخضروات الورقية واألعشاب  هوالفواكالخضروات  2-1- 3

  )19( والخضروات الساقية والفطريات واألعشاب البحرية. والملفوفالطازجة 
0.050 

والفجل)  salsifyالخضروات الجذرية والدرنية (بإستثناء الكرفس والجزر األبيض وجذور  2-2- 3
وبالنسبة للبطاطا يطبق الحد األقصى للبطاطا  )19(فس)والخضروات الساقية (بإستثناء الكر 

  المقشرة .

0.10 

والجزر  celeriacوالكرفس والكرفس اللفتي  والملفوفالخضروات الورقية واألعشاب الطازجة  2-3- 3
  Agaricus bisporus:)19(والفجل ومجموعة الفطريات التالية salsifyاألبيض وجذور 

وفطر   Lentinula edodesار الشائع (فطر مشروم المحار)(فطر المشروم الشائع) والمح
  .Shiitake mushroomالمشروم من نوع 

0.20  

 1.0  .)19()3-2-3الفطريات بإستثناء تلك المذكورة في النقطة ( 2-4- 3
 0.10  الحبوب بإستثناء القمح واألرز. 2-5- 3
  حبوب القمح وحبوب األرز. - 2-6- 3

  لالستهالك المباشر.نخالة القمح وجنين القمح  -
  فول الصويا. -

0.20 

   :)38(منتجات الكاكاو والشوكوالتة المحددة على النحو المبين أدناه 2-7- 3
  0.10  %.30شوكوالتة الحليب التي يكون اجمالي المواد الصلبة من الكاكاو الجاف فيها اقل من  -
%، 50الجاف فيها اقل من الشوكوالتة التي يكون اجمالي المواد الصلبة من الكاكاو  -

وشوكوالتة الحليب التي يكون اجمالي المواد الصلبة من الكاكاو الجاف فيها اكثر أو يساوي 
30.%  

0.30  

الشوكوالتة التي يكون اجمالي المواد الصلبة من الكاكاو الجاف فيها اكثر أو يساوي  -
50.%  

0.80  

يباع كمكون لمسحوق الكاكاو المحلى  مسحوق الكاكاو الذي يباع للمستهلك النهائي أو -
  للمستهلك النهائي (مشروب الشوكوالتة).

0.60  



 )23من ( )13صفحة (    

)كغم من الوزن الرطب\(ملغمالحدود العليا   )1(المواد الغذائية  البند  
 0.050  .)6(لحوم الحيوانات البقرية واالغنام والخنازير والدواجن (بإستثناء االحشاء) 2-8- 3
 0.20  .)6(لحوم الخيول بإستثناء االحشاء 2-9- 3
 0.50  .)6(ر والدواجن والخيولكبدة الحيوانات البقرية واالغنام والخنازي 2-10- 3
 1.0  .)6(الكلى من الحيوانات البقرية واالغنام والخنازير والدواجن والخيول 2-11- 3
-2- 3) و (13-2- 3بإستثناء االنواع الواردة في النقاط ( )17()16(اللحوم العضلية لالسماك 2-12- 3

  ).15-2-3) و (14
0.050 

  )17()16(الية:السماك التمن ا اللحوم العضلية 2-13- 3
- Mackerel (Scomber species). 
- Tuna (Thunnus species). 
- Katsuwonus pelamis. 
- Euthynnus species. 
- bichique (Sicyopterus lagocephalus). 

0.10 

 Auxis(.  0.15( انواع  bullet tuna )17()16(سمكمن اللحوم العضلية  2-14- 3
 :)17()16(ليةالثا سماكمن االاللحوم العضلية  2-15- 3

- Anchovy (Engraulis species). 
- Swordfish (Xiphias gladius). 
- Sardine (Sardina pilchardus). 

0.25 

واللحوم العضلية من الزوائد في حالة  )33(: اللحوم العضلية من الزوائد والبطن)18(القشريات 2-16- 3
  .Anomuraو  Brachyuraكل من السرطانات والقشريات مثل سرطان البحر 

0.50 

 1.0  .)18(الرخويات ذات الصدفتين 2-17- 3
 1.0  .)18(معديات األرجل (بإستثناء األحشاء) 2-18- 3
   .)20()3(التركيبة الغذائية للرضع والتركيبة الغذائية للمتابعة 2-19- 3

  0.010  ع من بروتينات حليب األبقار أو نواتج التحلل البروتيني.تركيبة المسحوق المصنّ  -
  0.005  ع من بروتينات حليب األبقار أو نواتج التحلل البروتيني.تركيبة السائل المصنّ  -
ع من بروتين الصويا المعزولة وحدها أو في خليط مع بروتينات تركيبة المسحوق المصنّ  -

  حليب األبقار.
0.020  

بروتينات  ع من بروتين الصويا المعزولة وحدها أو في خليط معتركيبة السائل المصنّ  -
  حليب األبقار.

0.010 

  0.040  .)20()3(األغذية المصنعة اساسًا من الحبوب واغذية الرضع وصغار األطفال 2-20- 3
 1.0  ).22- 2- 3بإستثناء المكمالت الغذائية الواردة في النقطة ( )29(المكمالت الغذائية 2-21- 3
ة رئيسية من األعشاب البحرية المجففة التي تتكون حصريًا أو بصور  )29(المكمالت الغذائية 2-22- 3

  والمنتجات المشتقة من األعشاب البحرية أو من الرخويات المجففة ذات الصدفتين.
3.0 

   الزئبق 3- 3



 )23من ( )14صفحة (    

)كغم من الوزن الرطب\(ملغمالحدود العليا   )1(المواد الغذائية  البند  
-3-3بإستثناء االنواع المذكورة في ( )17()16(واللحوم العضلية لالسماك )18(المنتجات السمكية 3-1- 3

واللحوم العضلية من الزوائد  )33(من الزوائد والبطن) ويسري الحد األقصى للحوم العضلية 2
  .Anomuraو  Brachyuraفي حالة كل من السرطانات والقشريات مثل سرطان البحر 

0.50  

 :)17()16(اللحوم العضلية لالسماك التالية 3-2- 3
- anglerfish (Lophius species) 
- Atlantic catfish (Anarhichas lupus) 
- bonito (Sarda sarda) 
- eel (Anguilla species) 
- emperor, orange roughy, rosy soldierfish (Hoplostethus species) 
- grenadier (Coryphaenoides rupestris) 
- halibut (Hippoglossus hippoglossus) 
- kingklip (Genypterus capensis) 
- marlin (Makaira species) 
- megrim (Lepidorhombus species) 
- mullet (Mullus species) 
- pink cusk eel (Genypterus blacodes) 
- pike (Esox lucius) 
- plain bonito (Orcynopsis unicolor)  
- poor cod (Tricopterus minutes)  
- Portuguese dogfish (Centroscymnus coelolepis) 
- rays (Raja species) 
- redfish (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus) sail fish 

(Istiophorus platypterus) 
- scabbard fish (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) seabream, 

pandora (Pagellus species)  
- shark (all species) 
- snake mackerel or butterfish (Lepidocybium flavobrunneum, 

Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens) sturgeon (Acipenser 
species) 

- swordfish (Xiphias gladius) 
- tuna (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) 

1.0  

  0.10  .)29(المكمالت الغذائية 3-3- 3
 0.10  ملح الطعام  3-4- 3
   القصدير (غير العضوي)  4- 3
 200  األغذية المعلبة بإستثناء المشروبات.  4-1- 3



 )23من ( )15صفحة (    

)كغم من الوزن الرطب\(ملغمالحدود العليا   )1(المواد الغذائية  البند  
 100  روبات المعلبة بما فيها عصائر الفواكه وعصائر الخضروات.المش  4-2- 3
اغذية األطفال المعلبة واألغذية المعلبة المصنعة اساسًا من الحبوب للرضع وصغار األطفال   4-3- 3

  .)20()3(بإستثناء المنتجات المجففة والمساحيق المعلبة
50 

متابعة (بما فيها حليب الرضع وحليب المتابعة) التركيبة الغذائية للرضع والتركيبة الغذائية لل  4-4- 3
  .)20()3(بإستثناء المنتجات المجففة والمساحيق المعلبة

50 

والمعدة خصيصا للرضع  بإستثناء المنتجات المجففة  )20()3(األغذية الغراض خاصة بالحمية  4-5- 3
  والمساحيق المعلبة.

50 

   )40()39( زرنيخ (غير العضوي)ال  5- 3
 0.20  .أو األبيض) rice polishedرز المطحون غير المسلوق (األرز المصقول األ  5-1- 3
  Husked rice.  0.25واألرز المقشور rice Parboiledاألرز المسلوق   5-2- 3
 0.30 رقائق األرز وفطائر األرز ومقرمشات األرز وكعكات األرز.  5-3- 3
  0.10  .)3(األرز المعد النتاج أغذية الرضع وصغار األطفال  5-4- 3
   ميثيل الزئبق  6- 3
 0.50  .االسماك بانواعها  6-1- 3
  1.0  االسماك المفترسة.  6-2- 3

  
  القسم الرابع

3-monochloropropanediol (3-MCPD)  وglycidyl fatty acid esters 

  كغم)\الحدود العليا (ميكروغرام  )1(المواد الغذائية  البند
4 -1  3-monochloropropanediol (3-MCPD)    
 20  .)21( مأحلمال بروتين الخضروات  1-1- 4
  20  .)21(صلصة الصويا  1-2- 4
4 -2  glycidyl fatty acid esters  المعبر عنه كـglycidol   
في ات المطروحة في السوق للمستهلك النهائي او الستخدامها كمكون خضرو زيوت ودهون ال  2-1- 4

 )2-2-4الغذاء باستثناء االغذية المذكورة في النقطة (
1000 

  500  )3(ات المعدة النتاج اغذية الرضع وصغار االطفال خضرو زيوت ودهون ال  2-2- 4
  التركيبة الغذائية للرضع والتركيبة الغذائية للمتابعة  2-3- 4

  )20() 3(المعدة لالغراض الطبية للرضع وصغار االطفال (على شكل مسحوق) االغذية 
50  

  ركيبة الغذائية للمتابعةالتركيبة الغذائية للرضع والت  2-4- 4
  )20() 3(االغذية المعدة لالغراض الطبية للرضع وصغار االطفال (على شكل سائل) 

6.0  

  
   



 )23من ( )16صفحة (    

  القسم الخامس
Dioxins and PCBs )22(  

  الحدود العليا  المواد الغذائية  البند
 Dioxinsمجموع 

(WHO-PCDD/ F-
TEQ) (23) 

وشبيهاتها  Dioxinsمجموع 
 PCBsمن 

(WHO- PCDD/F-
PCB- TEQ) (23) 

و  PCB28مجموع 
PCB52  وPCB101 

و  PCB138و 
PCB153  وPCB80 

(ICES – 6(23) 

اللحوم ومنتجاتها (بإستثناء األحشاء الصالحة لألكل) من   1- 5
  :)6(الحيوانات التالية

      

غرام من \بيكوغرام 2.5  األبقار واألغنام. -  
  .)24(الدهون

غرام من \بيكوغرام 4.0
  .)24( الدهون

غرام \نانوغرام 40
  .)24(من الدهون

غرام \بيكوغرام 1.75  الدواجن. -  
  .)24(من الدهون

غرام من \بيكوغرام 3.0
  .)24( الدهون

غرام \نانوغرام 40
  .)24(من الدهون

غرام من \بيكوغرام 1.0  الخنازير. -  
  .)24( الدهون

غرام من \بيكوغرام 1.25
  .)24( الدهون

غرام \نانوغرام 40
  .)24(ونمن الده

) بإستثناء األغنام 1-5كبدة الحيوانات المشار اليها في (  2- 5
  والمنتجات المشتقة منها.

من غرام \بيكوغرام 3.0
  الوزن الرطب.

من غرام \بيكوغرام 0.50
  الوزن الرطب.

غرام \نانوغرام 3.0
  من الوزن الرطب.

غرام \بيكوغرام 1.25  كبدة األغنام والمنتجات المشتقة منها.  
  لوزن الرطب.من ا

من غرام \بيكوغرام 2.00
 الوزن الرطب.

غرام \نانوغرام 3.0
 من الوزن الرطب.

 )25()17(اللحوم العضلية لالسماك ومنتجاتها والمنتجات السمكية  5-3
 بإستثناء كل من:

  .ةادالمصطاسماك المياه العذبة  -
  كبدة السمك والمنتجات المشتقة منها. -
  الزيوت البحرية. -

 )33(د األقصى للحوم العضلية من الزوائد والبطنيسري الح
واللحوم العضلية من الزوائد في حالة كل من السرطانات 

  .Anomuraو  Brachyuraوالقشريات مثل سرطان البحر

من غرام \بيكوغرام 3.5
  الوزن الرطب.

من غرام \بيكوغرام 6.5
  الوزن الرطب.

غرام \نانوغرام 75
  من الوزن الرطب.

 ةصطادالملعضلية السماك المياه العذبة اللحوم ا  5-4
  .)17(ومنتجاتها

من غرام \بيكوغرام 3.5
  الوزن الرطب.

من غرام \بيكوغرام 6.5
  الوزن الرطب.

غرام \نانوغرام 125
  من الوزن الرطب.

المصطادة ومنتجاتها  (eel)اللحوم العضلية السماك األيل   5- 5
(Anguilla anguilla) 

غرام من \بيكوغرام 3.5
  زن الرطب.الو 

غرام من \بيكوغرام 10.0
  الوزن الرطب.

غرام \نانوغرام 300
  من الوزن الرطب.

كبدة األسماك والمنتجات المشتقة منها بإستثناء الزيوت البحرية   6- 5
  ).7-5المشار اليها في النقطة (

من غرام \بيكوغرام 20.0  
  .)28(الوزن الرطب

غرام \نانوغرام 200
من الوزن 

  .)28(الرطب



 )23من ( )17صفحة (    

  الحدود العليا  المواد الغذائية  البند
 Dioxinsمجموع 

(WHO-PCDD/ F-
TEQ) (23) 

وشبيهاتها  Dioxinsمجموع 
 PCBsمن 

(WHO- PCDD/F-
PCB- TEQ) (23) 

و  PCB28مجموع 
PCB52  وPCB101 

و  PCB138و 
PCB153  وPCB80 

(ICES – 6(23) 

الزيوت البحرية (زيت جسم السمك وزيت كبدة السمك وزيوت   7- 5
  الكائنات البحرية األخرى المعدة لألستهالك اآلدمي).

غرام \بيكوغرام 1.75
  من الدهون.

من غرام \بيكوغرام 6.0
  الدهون.

غرام \نانوغرام 200
  من الدهون.

من غرام \بيكوغرام 2.5  بما فيها دهن الزبدة. )6(ومنتجات األلبان )6(الحليب الخام  8- 5
  .)24(الدهون

من غرام \بيكوغرام 5.5
  .)24(الدهون

غرام \نانوغرام 40
  .)24(من الدهون

من غرام \بيكوغرام 2.5  .)6(بيض الدجاج ومنتجاته  9- 5
  .)24(الدهون

من غرام \بيكوغرام 5.0
  .)24(الدهون

غرام \نانوغرام 40
  .)24(من الدهون

    الدهن من الحيوانات التالية:  10- 5
 

 

غرام من \بيكوغرام 2.5  األبقار واألغنام. -  
  الدهون.

غرام من \بيكوغرام 4.0
  الدهون.

غرام \نانوغرام 40
  من الدهون.

غرام \بيكوغرام 1.75  الدواجن. -  
  من الدهون.

غرام من \بيكوغرام 3.0
  الدهون.

غرام \نانوغرام 40
  من الدهون.

غرام من \بيكوغرام 1.0  الخنازير. -  
  الدهون.

غرام من \بيكوغرام 1.25
  الدهون.

غرام \نانوغرام 40
  من الدهون.

غرام من \بيكوغرام 1.5  خليط الدهون الحيوانية.  11- 5
  الدهون.

غرام من \بيكوغرام 2.50
  الدهون.

غرام \نانوغرام 40
  من الدهون.

غرام \بيكوغرام 0.75  الزيوت والدهون النباتية.  12- 5
  من الدهون.

من غرام \بيكوغرام 1.25
  لدهون.ا

غرام \نانوغرام 40
  من الدهون.

من غرام \بيكوغرام 0.1  .)4(اغذية الرضع وصغار األطفال  13- 5
  الدهون.

من غرام \بيكوغرام 0.2
  الدهون.

غرام \نانوغرام 1.0
  من الدهون.

  
  القسم السادس

Polycyclic aromatic hydrocarbons  
  )كغم\الحدود العليا (ميكروغرام  المواد الغذائية  البند

6 -1  Benzo(a)pyrene و  
benz(a)anthracene و  

benzo(b)fluoranthene و  
chrysene  

Benzo(a)pyrene  مجموع benzo(a)pyrene  و
benz(a)anthracene  و

benzo(b)fluoranthene  و
chrysene )34(  

(بإستثناء زبدة الكاكاو وزيت جوز الهند) المعدة  الزيوت والدهون  1-1- 6
  المباشر أو المستخدمة كمكون في الغذاء.لالستهالك اآلدمي 

2.0  10.0  



 )23من ( )18صفحة (    

  )كغم\الحدود العليا (ميكروغرام  المواد الغذائية  البند
باستثناء المنتجات المذكورة في  الكاكاو والمنتجات المشتقة منها بذور  1-2- 6

)6 -1-11(  
من كغم \ميكروغرام 30.0  من الدهون كغم\ميكروغرام 5.0

  الدهون
 المستخدم أو زيت جوز الهند المعد لالستهالك اآلدمي المباشر  1-3- 6

  في الغذاء.كمكون 
2.0  20.0  

  12.0  2.0  اللحوم المدخنة ومنتجاتها.  1-4- 6
 )26()17(المنتجات السمكية المدخنةو اللحوم العضلية للسمك المدخن  -  1-5- 6

- 6) و (6-1-6بإستثناء المنتجات السمكية الواردة في النقطة (
1 -7(.   

 اللحوملى عو  )33(المدخنةالقشريات  زوائد وبطنللحوم العضلية من ا -
المدخنة ا هالشبيهة بوالقشريات  السرطاناتزوائد العضلية من 

)Brachyura  وAnomura(.  

2.0  12.0  

 )36()17(المدخن المعلب sprats المدخن وسمك  spratsسمك  -  1-6- 6
(Sprattus sprattus).  

 سم وسمك  14 ال يزيد عن المدخن بطول Baltic herringسمك  -
Baltic herring 14 ال يزيد عنول المدخن المعلب بط 

  .(Clupea harengus membras)  )36()17(سم
- Katsuobushi (dried bonito, Katsuwonus pelamis).  
  .)18(الرخويات ذات الصدفتين الطازجة أو المبردة أو المجمدة -
  التي تباع للمستهلك النهائي. )35(المعالجة بالحرارة اللحوم ومنتجاتها -

5.0  30.0  

  35.0  6.0  .)26(دخنة ذات الصدفتينالرخويات الم  1-7- 6
األغذية المصنعة اساسًا من الحبوب واغذية الرضع وصغار   1-8- 6

  .)20()3(األطفال
1.0  1.0  

التركيبة الغذائية للرضع والتركيبة الغذائية للمتابعة بما فيها حليب   1-9- 6
  .)20()3(الرضع وحليب المتابعة

1.0  1.0  

  1.0  1.0  والمعدة خصيصا للرضع. )20()3(خاصةبية طالغراض المعدة األغذية   1-10- 6
ها المعدة لالستخدام كمكون المشتقة من منتجاتالالياف الكاكاو و   1-11- 6

  غذائي
3.0 15.0 

  20.0  2.0  رقائق الموز  1-12- 6
مواد ذات مصدر نباتي المكمالت الغذائية التي تحتوي على  -  1-13- 6

(Botanicals) 29( ومستحضراتها( (##) ##)(#  
 Royal Jellyو  Propolisالمكمالت الغذائية التي تحتوي على  -

  )29( ومستحضراتهم. Spirulinaو 

10.0  50.0  

  50.0  10.0  االعشاب المجففة  1-14- 6
 Capsicumفصيلة  عناصرالبهارات المجففة باستثناء الهيل و   1-15- 6

 المدخنة
10.0  50.0  
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  القسم السابع

  الميالنين ونظائره
  كغم)\الحدود العليا (ملغم  اد الغذائيةالمو   البند

    الميالنين  1- 7
  2.5  .)37(الغذاء بإستثناء التركيبة الغذائية للرضع والتركيبة الغذائية للمتابعة  1-1- 7
 1  .مسحوق التركيبة الغذائية للرضع والتركيبة الغذائية للمتابعة  1-2- 7

  
  القسم الثامن

  السموم النباتية المتأصلة
  كغم)\الحدود العليا (غرام  )1(د الغذائيةالموا  البند

    حامض اإليروسيك  1- 8

  (*) 50  .الزيوت والدهون النباتية  1-1- 8
 بإستثناء األغذية المشار اليها في المضافة الزيوت والدهون النباتيةعلى األغذية التي تحتوي   1-2- 8

)8 -1-3(.  
50 (*) 

 (*) 10  .)3(ئية للمتابعةالتركيبة الغذائية للرضع والتركيبة الغذا  1-3- 8
  كغم)\ميكروغرامالحدود العليا (  (#) Tropaneاالشباه القلوية المحتوية على   2- 8
 milletاألغذية المصنعة أساسا من الحبوب وأغذية الرضع وصغار االطفال التي تحتوي على   2-1- 8

  )20( أو اي من مشتقاتها. backwheatأو  sorghumأو 
  Atropineكغم لـ \ميكروغرام 1.0
 Scopolamine لـ كغم\ميكروغرام 1.0

  كغم)\ميكروغرامالحدود العليا (  cyanogenic glycosidesبما فيه المرتبط بـ  hydrocyanicحامض   3- 8
انوية المشمش غير المصنعة المطروحة في السوق للمستهلك النهائي سواء كانت كاملة او   3-1- 8

  )44()43(مجروشة او مطحونة او مكّسرة او مقطعة.
20.0 

  
  مالحظات الجداول

من المستوى الكلي لالحماض الدهنية في مكون الدهون في  (Erucic acid)يتم احتساب مستوى الحد األعلى لحامض االيروسيك   (*)
  الغذاء.

 - ergocristine/ergocristinine - ergotamine/ergotaminine: وتمن االشباه القلوية لمرض االرغ 12مجموع   (**)
ergocryptine/ergocryptinine  - ergometrine/ergometrinine  ergosine/ergosinine - 

ergocornine/ergocorninine.  
-(-)من  مناصفهي خليط  Atropineمادة  .Scopolamineو  Atropineالمشار اليها هي  tropaneاشباه القلويات المحتوية على   (#)

hyoscyamine and (+)-hyoscyamine  بحيث وحده فقط(-)-hyoscyamine enantiomer  قاطع للسيال العصبي له نشاط



 )23من ( )20صفحة (    

(Anticholinergic).  الجزيئات المتشابهة لـ نه ليس دائما من الممكن التمييز بين إل السباب تحليليةوhyoscyamine فقد تم تحديد ،
  .scopolamineو  atropineـ حدود عليا ل

االجزاء النباتية او النباتات المقطعة او النباتات الكاملة او  :تم الحصول عليها من النباتات (مثلالمستحضرات النباتية هي مستحضرات   (##)
ويشمل التعريف والفرم). والتركيز والتجفيف التقطير والتجزئة و االستخالص الكبس والعصر و  المفرومة) باستخدام عمليات مختلفة (مثل:

 (Tinctures) والصبغات (Lichen) واألشنة (Algae) والفطريات والطحالبالنباتات المفتتة او المسحوقة واجزاء النباتات 
 (Expressed)والعصائر الطازجة  )1-1-6ات المشار اليها في النقطة (خضرو (باستثناء زيوت ال األساسية والزيوت والمستخلصات
  المصنعة. (Exudates) والعصارات

) 1-1-6المذكور في النقطة ( االعلىيسري الحد ات. خضرو ال يسري الحد االعلى على المكمالت الغذائية التي تحتوي على زيوت ال  (###)
  .الزيوت المستخدمة كمكون في المكمالت الغذائيةعلى 

 تبقياتات والحبوب على النحو المحدد بالمستويات العليا لمخضرو وال فواكهيتعلق بال يتم الرجوع الى المواد الغذائية المدرجة في الفئة ذات الصلة فيما  )1(
الخاصة  2011-31) من التعليمات الفنية اإللزامية 6المبيدات في أو على الغذاء أو االعالف النباتية والحيوانية كما هو مذكور في المادة (

السوداء (الحنطة السوداء) المدرجة في الحبوب ومنتجات الحنطة السوداء المشمولة في  بالملوثات في األغذية وهذا يعني أن من بينها الحنطة
  .فواكهمنتجات الحبوب وال يشمل ذلك المكسرات الشجرية في الحدود العليا لل

  ة من الحقل الى محطة التصنيع.ال تسري مستويات الحدود العليا على السبانخ الطازجة التي ستخضع للتصنيع والتي يتم نقلها مباشرة بكميات كبير   )2(
الخاصة بأغذية الرضع وصغار األطفال على انها  2014- 44الفئة كما هي معرفة في التعليمات الفنية اإللزامية هذه المواد الغذائية المدرجة في   )3(

  االغذية المشتقة من الحبوب المصنعة واغذية الرضع وصغار االطفال.
  جاهزة لالستخدام (التي يتم تسويقها كما هي أو بعد اعادة تشكيلها حسب تعليمات الصانع).لمنتجات الفي االحد األعلى   )4(
لالكل من الفول السوداني (الفستق) والمكسرات الشجرية. إذا تم تحليل الفول السوداني (الفستق)  ةالجاهز  الخارجية ءاجز الفي االحدود العليا   )5(

م احتساب محتوى االفالتوكسين بأفتراض أن جميع التلوث موجود في الجزء الصالح لالكل ماعدا في حالة والمكسرات الشجرية وهي داخل القشرة، فيت
  المكسرات البرازيلية.

الخاصة بالشروط الصحية للغذاء ذو األصل الحيواني  2016-62الفئة كما هو معرف في التعليمات الفنية اإللزامية هذه المواد الغذائية المدرجة في   )6(
  االصل الحيواني. اتي تضع القواعد المحددة لنظافة االغذية  ذالتو 

ثبت قدرتها على تحديد تمتجانسة باستخدام طريقة العينة الجزء من على  المادة الجافةمحتوى المنتج من يتم تحديد و لمادة الجافة. لالحد األعلى يشير   )7(
  .بشكل دقيق المحتوى من المادة الجافة

أو بعد اعادة تشكيلها حسب  على انها جاهزةالمنتجات الجاهزة لالستخدام (التي يتم تسويقها الى لحليب ومنتجاته احالة في  الحد األعلىيشير   )8(
 كما ورد فييتم تحديد المادة الجافة  .جافةالمادة غير الحليب ومنتجاته، فيشير الحد االعلى الى الفي حالة المنتجات االخرى اما  .تعليمات الصانع)

  .)7( حظةلمالا
  فما بعد. 2005يسري الحد األعلى على المنتجات المصنعة من محصول   )9(
  في المنتج النهائي. تواجدالمالعنب هريس أو \نسبة النبيذ والساري على هذه المشروبات ب Ochratoxin Aلـ  الحد االعلىيقترن   )10(
اكه وبعض المنتجات المماثلة المعدة و بعصائر الف الفنية االلزامية الخاصةتعليمات في ال ةمعرف يالمواد الغذائية المدرجة في هذه الفئة كما ه  )11(

  لالستهالك اآلدمي.
  سنوات. 3شهرا، وصغار األطفال: االطفال من سنة الى  12الرضع: االطفال حتى   )12(
) و 5- 2) و (4-2كما هي مذكورة  في النقاط (HT-2 وسموم  T-2وسموم  zearalenone و  deoxynivalenolلغرض تطبيق الحدود العليا للـ   )13(

  ) فأن األرز ال يعتبر من الحبوب وال تعتبر منتجاته من ضمن منتجات الحبوب.2-7(
  .التصنيعية األولى الجاهزة للمرحلة السوق في المطروحة المصنعة غير لحبوبعلى ا األعلى الحد يسري  )14(



 )23من ( )21صفحة (    

) الصقل(بما يشمل  التنظيف تعملياتعتبر  الو . التجفيف للحبوب أو عليها عدا حرارية أو فيزيائية ةمعالج أي "األولى المرحلة التصنيعيةيقصد بـ "
  .والفرز التنظيف بعد سليمة كاملة الحبوب يتطالما بق أولى كمرحلة تصنيعية والفرز والتجفيف

  فرشاة او فركها بقوة." تنظيف الحبوب باستخدام الصقليقصد بـ "
 بوجوداجراء عملية الصقل  يجبفيجب امرار الحبوب بخطوة تنظيف اولى قبل الصقل. ة الصقل بوجود كتل مرض االرجوت، في حال استخدام عملي

  قبل الطحن. يفرز لون عملية ذلك ان يتبعو  للغبار آلة لشفط
وفي مثل هذا النظام ع في نفس المنشأة. والتصنينظام يخضع جميع الدفعات من الحبوب للتنظيف والفرز م االنتاج والتصنيع المتكامل" ايقصد بـ "نظ
  األولى. بدء المرحلة التصنيعيةالمصنعة بعد تنظيفها وفرزها ولكن قبل  غير الحبوب على األعلى يسري الحد

اقبة يتم من خالله وضع وتنفيذ اجراء مر  (HACCP)يتهم للمتطلبات من خالل اجراء مبني على نظام الهاسب يجب على المشتغلين التأكد من تلب
  عند نقطة الضبط الحرجة هذه.فّعال 

  %.12 ال يزيد عنالمعكرونة الجافة هي المعكرونة التي محتواها من الماء   )15(
طازجة او مبردة او سواًء كانت (وم السمكية االخرى حواالسماك المجمدة والشرائح السمكية واللالمبردة \الحية واالسماك الطازجة االسماكتشمل   )16(

) 1تسري الفقرات (فأو المركبة، \أو المصنعة و\أو المخففة و\في حالة المواد الغذائية الجافة وأما . باستثناء األكباد )رومة او غير مفرومةمف ،مجمدة
  .من هذه التعليمات )2) من المادة (2و (

  .لإلكل معدة كلها يسري الحد األعلى على السمكة الكاملة اذا كانت  )17(
  ما يلي: تشمل  )18(

  .ملحي محلولاو المجمدة او الجافة المملحة او في (مع صدفتها او بدونها) الحية او الطازجة او المبردة القشريات   )(أ
 ملحي.محلول او مجمدة او جافة او مملحة او في  مبردةكانت او لم تكن المغلي سواء  القشريات مع صدفتها المطهية بالبخار او بالماء  (ب)

  بات القشريات الصالحة لالستهالك االدمي.وحبيووجبات  مساحيق  (ت)
  ملحي.محلول الرخويات (سواء كانت مع صدفتها اوبدونها) الحية او الطازجة او المبردة او المجمدة او الجافة المملحة او في   (ث)
  ملحي.محلول جافة المملحة او في الالفقاريات المائية (باستثناء القشريات والرخويات) الحية او الطازجة او المبردة او المجمدة او ال  (ج)
  الصالحة لالستهالك االدمي. )باستثناء القشريات والرخويات(مساحيق ووجبات وحبيبات الالفقاريات المائية   (ح)
  القشريات والرخويات وغيرها من الالفقاريات المائية المحضرة او المحفوظة.  (خ)

وفي حالة  ) من هذه التعليمات.2) من المادة (2) و (1أو المركبة، فتسري الفقرات (\المصنعة و أو\أو المخففة و\وفي حالة المواد الغذائية الجافة و
غدد وال (Adductor muscle)العضلة المقّربة (االسكالوب الملكي)، فيسري الحد االعلى فقط على  Pectin maximusمن صنف  القشريات

  .(Gonad) يةسلالتنا
  .نهام لألكل الصالح الجزء وفصل غسلها بعد اتخضرو وال اكهعلى الفو  يسري الحد األعلى   )19(
  .يتم بيعه كما للمنتج الحد األعلى   )20(
لتعديل هذا الحد يكون بشكل  الحاجة. الجافة المادة في كغ/ميكروغرام 50 جافة مادة٪ 40 الذي يحتوي على السائل للمنتج األعلى الحد يعطى  )21(

  .في المنتجات ةالجاف المادة لمحتوى وفقا متناسب
 polychlorinated dibenzofuransو  PCDDs(polychlorinated dibenzo-para-dioxins( مجموع كل من( Dioxins الديوكسينات  )22(

(PCDFs) العالمية الصحة منظمة المحددة من قبل المعبر عنها بمكافئ السمية من خالل استخدام عوامل مكافئ السميةWHO-TEFs) ( (
 polychlorinated biphenyls (PCBs)و   PCDFs و PCDDs_ وهي مجموع كل من  PCBs مشابهاتها منو  الديوكسينات منومجموع كل 

  .) (WHO-TEFsالعالمية الصحة منظمة المحددة من قبل _ المعبر عنها بمكافئ السمية من خالل استخدام عوامل مكافئ السمية
مة ظورة على األنسان على استنتاجات اجتماع خبراء البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية التابع لمنتستند عوامل مكافئ السمية لعمليات تقييم الخط

  .2005الذي عقد قي جنيف في حزيران  (WHO)الصحة العالمية 
(Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic 

Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)). 



 )23من ( )22صفحة (    

  قيمة عامل مكافئ السمية  متجانس   يمة عامل مكافئ السميةق  متجانس
Dibenzo-p-dioxins (‘PCDDs’) 

- 2,3,7,8-TCDD 
- 1,2,3,7,8-PeCDD 
- 1,2,3,4,7,8-HxCDD 
- 1,2,3,6,7,8-HxCDD 
- 1,2,3,7,8,9-HxCDD 
- 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
- OCDD 

Dibenzofurans (‘PCDFs’) 
- 2,3,7,8-TCDF 
- 1,2,3,7,8-PeCDF 
- 2,3,4,7,8-PeCDF 
- 1,2,3,4,7,8-HxCDF 
- 1,2,3,6,7,8-HxCDF 
- 1,2,3,7,8,9-HxCDF 
- 2,3,4,6,7,8-HxCDF 
- 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
- 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 
- OCDF 

 
1  
1  

0,1  
0,1  
0,1  
0,01  

0,0003  
 
0,1  
0,03  
0,3  
0,1  
0,1 
0,1  
0,1  
0,01 
0,01  

0,0003  

Dioxin-like PCBs:  
(Non-ortho PCBs + Mono-ortho 
PCBs) 

Non-ortho PCBs 
- PCB 77 
- PCB 81 
- PCB 126 
- PCB 169 

Mono-ortho PCBs 
- PCB 105 
- PCB 114 
- PCB 118 
- PCB 123 
- PCB 156 
- PCB 157 
- PCB 167 
- PCB 189 

  
 
 

0,0001  
0,0003  

0,1  
0,03  
 

0,00003 
0,00003 
0,00003 
0,00003 
0,00003 
0,00003 
0,00003 
0,00003 

 ،CDD=chlorodibenzodioxin ،=ثمانيO =سباعي،Hpسداسي، =Hx=خماسي، Pe=رباعي، Tاالختصارات المستخدمة: 
CDF=chlorodibenzofuran ،CB=chlorobiphenyl.  

  
تساوي تلك  قيمها جميع التي تقع تحت حدود القياس الكمي على أن المختلفة الملزمة للمتجانسات العليا التراكيز يتم احتساب: الملزمة العليا التراكيز  )23(

  الحدود.
الحد ف%، 2اما بالنسبة لألغذية التي يقل فيها الدهن عن  .الدهن من٪ 2اقل من  على تحتوي التي األغذية في الدهن لمستوى األعلى ال يسري الحد  )24(

على اساس الدهن الموضوع الحد األعلى ة من بو حسم% من الدهن 2المستوى المناظر لمستوى االغذية التي تحتوي على هو الساري ى علاال
  باستخدام المعادلة التالية:

  للدهون من ذاك الغذاء.الحد االعلى ×  0.02% من الدهن =  2الغذية تحتوي على اقل من الحد االقصى 
باستثناء كبد السمك في  أيضا ما يلي، تشمل )18(والفقرات (أ) الى (ح) من المالحظة  )16(في المالحظة  تورد يالمواد الغذائية التعالوة على   )25(

  :) من الجدول11-5النقطة (
تدخينها ومساحيق ووجبات وحبيبات ملحي واالسماك المدخنة سواء كانت او لم تكن مطهية قبل  محلولوالمملحة او في االسماك الجافة   (أ)

  الصالحة لالستهالك اآلدمي.ك االسما
  االعشاب والطحالب البحرية.  (ب)
  .غير المعدلة كيميائيا سواء كانت او لن تكن مارة بعملية تصفية (Fractions)واجزاؤها زيوت االسماك دهون و   (ت)

  .)25(الفقرة (أ) من المالحظة و  )18(المالحظة تشمل ما ورد في   )26(



 )23من ( )23صفحة (    

  والمكان المرسلة اليه. البيان خالل من )النشا إنتاج( الرطب الطحن انها معدة فقط لالستخدام في عملية يتضح الذي الذرة على اإلستثناء يسري  )27(
  المعلبة.  السمك كبدة يسري الحد األعلى لكامل المحتوى الصالح لألكل في العلبة في حالة  )28(
  ليه.ي تباع عذعلى النحو ال الغذائية للمكمالت األعلى يسري الحد   )29(
 بذور. CN 1208 المشتقة والمنتجات 1207 و 1206 و 1205 و 1204 و 1203و 1202 و CN 1201 تقع ضمن االرقام التي الزيتية البذور  )30(

  .Code ex 1207 99 الواقعة ضمن التصنيف  البطيخ
نفرد أو منفرد قدر االمكان. في الحاالت األخرى،  تسري تسري الحدود العليا للمكسرات الشجرية على المنتجات المشتقة أو المصنعة منها بشكل م  )31(

  .على المنتجات المشتقة أو المصنعة )2( ) من المادة2) و (1الفقرات (
  .السوس من جذر عرق كغم 4-3 من كغم من هذا المستخلص1األعلى للمستخلص النقي أو المركز عندما يتم الحصول على  الحد يسري  )32(
  القشريات. من معديات االرجل تعريفال يستثنى من هذا )33(
  صفر. جميعها للمواد األربعة هي القيم أن الملزمة بافتراض يتم احتساب التراكيز الدنيا )34(
  .الشواءعن طريق فقط أي  PAH لمعالجة حرارية قد تتسبب في تشكيل الكربونات العطرية المتعددة الحلقات  تتعرض التي ومنتجاتها اللحوم )35(
) فيما يتعلق بالحدود 2) من المادة (2ت) و (1المعلبة، يجب أن يكون التحليل لكل مكون من محتويات العلبة. تسري الفقرات ( حالة المنتجات في )36(

  .العليا لكامل المنتج المركب
 المصرح به لمادة لالستخدام يجةكغم كنت\ملغم 2.5 من فيه أعلى الميالمين مستوى أن اثبات يمكن الذي الغذاء األعلى على الحد يسري ال )37(

  .السيرومازين مادة مستوى الميالمين مستوى يتجاوز أن يجب ال. للحشرات كمبيد cyromazine السيرومازين
  .هابعد صدور  المعدة لالستهالك اآلدمي والشوكوالتة منتجات الكاكاوب التعليمات الفنية االلزامية الخاصة في الواردة التعريفاتعليها تسري   )38(
  .As(IV)و  As(III)مجموع   )39(
-198كما تم تعريفه في مواصفة الدستور الغذائي  (Parboiled)المسلوق جزئيا واالرز المطحون واالرز  (Husked)االرز واالرز المقشور   )40(

1995.  
  .(Viscera) ابدون احشائه اعند بيعه الذبائحيسري الحد االعلى على   )41(
  يسري الحد االعلى على البطاطا المقشرة.بالنسبة للبطاطا،   )42(
  بالشروط الصحية للغذاء.الخاصة  2011-33التعليمات الفنية االلزامية  يكما هي معّرفة ف "المنتجات غير المصنعة"  )43(
  ط الصحية للغذاء.الخاصة بالشرو  2011-33"الطرح في السوق" و "المستهلك النهائي" كما هي معّرفة في التعليمات الفنية االلزامية   )44(


