
  )2من ( )1(صفحة     

  2011- 31التعليمات الفنية اإللزامية 
  الملوثات في األغذية 

)27\3\2011(  
  )*()25/8/2020(طبعة مدمجة في 
  
  )1مادة (

    الهدف  
  تهدف هذه التعليمات الفنية اإللزامية إلى حماية صحة وسالمة المستهلك.

  
  )2مادة (
  المجال

  تسري متطلبات هذه التعليمات الفنية اإللزامية على جميع المواد والمنتجات الغذائية.
  
  )3مادة (

  تعريف المصطلحات
الملوثات: أي مادة لم يقصد إضافتها إلى الغذاء ولكنها تواجدت فيه بفعل عمليات إنتاجه (بما فيها عمليات   3-1

والتطبيب البيطري) أو بفعل تصنيعه أو معاملته أو تجهيزه أو معالجته أو تعبئته أو اإلنتاج النباتي والحيواني 
  تغليفه أو نقله أو االحتفاظ به أو كنتيجة لتلوثه من البيئة المحيطة.

القصوى المسموح بتواجدها من الكائنات الدقيقة وٕافرازاتها في المواد والمنتجات  الحدود الميكروبية: األعداد  3-2
  ية.الغذائ

الحدود القصوى لمتبقيات العالجات البيطرية: التراكيز القصوى للمتبقيات الناتجة عن استخدام العالجات   3-3
  البيطرية المسموحة في أو على المواد والمنتجات الغذائية.

والمنتجات الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات: التراكيز القصوى لمتبقيات المبيدات المسموحة في أو على المواد   3-4
  الغذائية واألعالف.

  
  )4مادة (

  )2017- 72من التعليمات الفنية االلزامية ) 12مادة (بموجب  اؤهاتم الغ(

                                                            

من التعليمات الفنية االلزامية  )12( مادةج ادمحيث تم من خاللها ا 2020\8\25هذه الوثيقة هي طبعة مدمجة صدرت بتاريخ   (*)
الخاصة  2019- 83) من التعليمات الفنية االلزامية 8والمادة ( الميكروبيولوجية للمواد الغذائية المعاييربالخاصة  72-2017
. ال الملوثات في األغذيةالخاصة ب 2011- 31في التعليمات الفنية االلزامية  الحدود العليا لملوثات معينة في المواد الغذائيةب

تحل هذه الوثيقة محل التعليمات الفنية االلزامية االصلية الصادرة عن الوزراء المختصين ولكنها للتسهيل على ذوي العالقة فهم 
والتعليمات الفنية االلزامية  2017- 72بعد ان تم تعديلها من قبل التعليمات الفنية االلزامية  2011-31للتعليمات الوضع الجديد 

83-2019. 



  )2من ( )2(صفحة     

  )5مادة (
  متبقيات العالجات البيطرية

متبقيات العالجات البيطرية في المواد والمنتجات الغذائية عن الحدود القصوى المسموح يجب أن ال تزيد تراكيز   5-1
  .CAC/MRL 02‐2009بها لتلك المتبقيات والواردة في وثيقة هيئة دستور الغذاء العالمي 

 تعتمد طرق التحليل الواردة في وثيقة هيئة دستور الغذاء العالمي:  5-2

Compendium of methods of analysis identified as suitable to support CODEX MRLs 

  
  )6مادة (

  متبقيات المبيدات
تراكيز متبقيات المبيدات في المواد والمنتجات الغذائية عن الحدود القصوى المسموح بها لتلك يجب أن ال تزيد   1- 6

  .CAC/MRL 01‐2009المتبقيات والواردة في وثيقة هيئة دستور الغذاء العالمي 
  تعتمد طرق التحليل الواردة في مواصفة هيئة دستور الغذاء العالمي:  6-2

CODEX STAN 229‐1993, Rev.1‐2003 ‐‐ Analysis of Pesticide Residues: Recommended Methods. 

  
  )7مادة (

  )2019-83من التعليمات الفنية االلزامية ) 8مادة (بموجب  اؤهاتم الغ(
  
  )8مادة (

  اشتراطات عامة
  تسري هذه التعليمات الفنية اإللزامية اعتبارا من تاريخ إصدارها.  1- 8
في حال ظهور أي خالف في تفسير أحد نصوص هذه التعليمات الفنية اإللزامية، فإنه يجب اعتماد التفسير   8-2

  الصادر عن لجنة التعليمات الفنية اإللزامية.
  يجب تعديل كل ما يتعارض مع هذه التعليمات.  8-3

*************************** 


