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  2021-95 اإللزاميةالفنية التعليمات 
  الخاصة 2015-57 اإللزاميةالتعليمات الفنية  تعديل

  بمذيبات االستخالص المستخدمة في انتاج المواد والمكونات الغذائية
)1\9\2021(  

  
 )1مادة (

الخاصة بمذيبات  2015-57اإللزامية (التعليمات) تعديال على التعليمات الفنية اإللزامية تعتبر هذه التعليمات الفنية 
  االستخالص المستخدمة في انتاج المواد والمكونات الغذائية.

  
  )2مادة (

من ) 1-2الواردة في البند ("الحدود العليا لمتبقيات المذيبات" محل عبارة "الحدود القصوى للمتبقيات" تحل عبارة "  -1
  .2015-57الفنية اإللزامية ) من التعليمات 2المادة (

  على النحو الموضح في ملحق هذه التعليمات. 2015-57يعدل ملحق التعليمات الفنية اإللزامية   -2
  
  )3مادة (

 .يلغى كل ما يتعارض مع هذه التعليمات
  
  )4مادة (

  صدورها. بعد (شهر) من تاريختدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ 
  
  )5مادة (

  في حال ظهور خالف في تفسير أحد نصوص هذه التعليمات، يعتمد التفسير الصادر عن لجنة التعليمات الفنية اإللزامية.
 
  )6مادة (

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

   



 )2من ( )2(صفحة     

 ملحق
  
ول افي جد اينما وردتتحل عبارة "الحدود العليا لمتبقيات المذيبات" محل عبارة "الحدود القصوى للمتبقيات"   )1(

  .2015- 57ملحق التعليمات الفنية اإللزامية 
في الهامش السفلي لهذا الملحق محل السطر الخاص بمذيب الواردة التالي مع المالحظات السطر يحل   )2(

الوارد في الجزء الثاني من ملحق التعليمات الفنية اإللزامية  (Dimethyl ether)االستخالص ثنائي ميثل ايثر 
57 -2015:  
مستحضرات منتجات البروتين الحيواني منزوع  )Dimethyl etherثنائي ميثل ايثر (

 .)5(ينالدهن بما فيها الجيالت
منتجات البروتين الحيواني كغم في \ملغم 0.009

 منزوع الدهن بما فيها الجيالتين.
ومشتقاته باستثناء  )6(الكوالجينمستحضرات 

 الجيالتين.
كغم في الكوالجين ومشتقاته باستثناء \ملغم 3

 الجيالتين.
 2015-57التعليمات الفنية اإللزامية من ملحق جدول الجزء الثالث ) الواردة في 5يعدل رقم المالحظة (  )3(

  ).7ملحق الى (لنفس االهامش السفلي لو 
 

                                                            

 partial)الجيالتين: بروتين طبيعي قابل للذوبان سواء كان هالمي القوام أو لم يكن كذلك والذي تم الحصول عليه بالحلمأة الجزئية  ) 5(
hydrolysis)  للكوالجين الناتج من عظام وغضاريف الحيوانات وجلودها وأوتارها وفقا للمتطلبات ذات الصلة في التعليمات الفنية اإللزامية

 الخاصة بالشروط الصحية للغذاء ذو األصل الحيواني. 62-2016
ا والذي تم تصنيعة وفقا للمتطلبات ذات الصلة الكوالجين: منتج ذو اساس بروتيني مأخوذ من عظام وغضاريف الحيوانات وجلودها وأوتاره  )6(

  .2016-62في التعليمات الفنية اإللزامية 


