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في المضافات الغذائية  المسموح باستخدامها المواد الحاملة هاالمضافات الغذائية بما فيقائمة 
  استخدامها شروطالمغذيات و و المنكهات الغذائية و اإلنزيمات و 

- 81) من التعليمات الفنية اإللزامية 3الوارد في ملحق ( التفويضبموجب عن لجنة التعليمات الفنية االلزامية  تدر (ص
  لى األغذية)الخاصة بالمضافات الغذائية ع 2019

)15\12\2020(  
  

  التعريفات  اوًال:
تعني الفيتامينات والمعادن والمواد األخرى المضافة ألغراض تغذوية  ،هذه القائمة"المغذيات": ألغراض   -1

الخاصة  2014-44وظيفية التي تغطيها التعليمات الفنية اإللزامية وكذلك المواد المضافة ألغراض 
الخاصة بالمكمالت الغذائية  2014-45والتعليمات الفنية اإللزامية بأغذية الرضع وصغار األطفال 

الخاصة بالمواد الغذائية المعدة الستخدامات تغذوية خاصة  2012-36والتعليمات الفنية اإللزامية 
المواد المصرح بإضافتها لوظائف تغذوية محددة إلى ب الخاصة 2012-37والتعليمات الفنية اإللزامية 

 .ستخدامات تغذوية خاصةال ةأغذية معد

غذائية  مضافاتمن واحد أو أكثر من  تتألف تركيبةعني ت ،هذه القائمةألغراض "المستحضرات":   -2
مواد مثل مضافات غذائية و/أو مكونات غذائية  دمج تم ضمنهاالتي و وانزيمات غذائية و/أو مغذيات 

 .بهاتذويأو  هاتخفيف توحيدها أو أو بيعهاأو اخرى لتسهيل تخزينها 

  
  األول الجزء

  الغذائية المضافات في باستخدامها المسموح الحاملة المواد
رقم التصنيف 

مادة األوروبي لل
  الحاملة

اليها مادة  المضافات الغذائية التي يمكن إضافة  الحد األعلى  االسم الشائع للمادة الحاملة
  حاملة

E 1520 Propane-1, 2-diol 
(propylene glycol) 

م في الغذاء النهائي كغ\ملغم1000
  .)1((كمرتحلة)

  مواد المستحلبة ومضادات التأكسد.الملونات وال

E 422 Glycerol جميع المضافات الغذائية.  .كمية كافية  
E 420 Sorbitol 
E 421 Mannitol 
E 953 Isomalt 
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رقم التصنيف 
مادة األوروبي لل
  الحاملة

اليها مادة  المضافات الغذائية التي يمكن إضافة  الحد األعلى  االسم الشائع للمادة الحاملة
  حاملة

E 965 Maltitol 
E 966 Lactitol 
E 967 Xylitol 
E 968 Erythritol 
E 400 – E 404 Alginic acid – alginates 

 ) من الجزء السادس)7((جدول 
E 405 Propane-1, 2-diol 

alginate 
E 406 Agar 
E 407 Carrageenan 
E 410 Locust bean gum 
E 412 Guar gum 
E 413 Tragacanth 
E 414 Gum arabic (acacia 

gum) 
E 415 Xanthan gum 
E 440 Pectins 
E 432 – E 436 Polysorbates 

 ) من الجزء السادس)4(جدول (
  .مضادات الرغوة .كمية كافية

E 442 Ammoniumphosphatides مضادات التأكسد .كمية كافية.  
E 460 Cellulose جميع المضافات الغذائية  .كمية كافية.  
E 461 Methyl cellulose 
E 462 Ethyl cellulose 
E 463 Hydroxypropyl cellulose 
E 464 Hydroxypropyl methyl 

cellulose 
E 465 Ethyl methyl cellulose 
E 466 Sodium carboxy methyl 

cellulose, Cellulose gum 
E 322 Lecithins الملونات ومضادات التأكسد القابلة للذوبان في الدهن  .كمية كافية.  
E 432 – E 436 Polysorbates 

 ) من الجزء السادس)4(جدول (
E 470b Magnesium salts of 

fatty acids 
E 471 Mono- and diglycerides 

of fatty acids 
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رقم التصنيف 
مادة األوروبي لل
  الحاملة

اليها مادة  المضافات الغذائية التي يمكن إضافة  الحد األعلى  االسم الشائع للمادة الحاملة
  حاملة

E 472a Acetic acid esters of 
mono- and diglycerides 
of fatty acids 

E 472c Citric acid esters of 
mono- and diglycerides 
of fatty acids 

E 472e Mono and diacetyl 
tartaric acid esters of 
mono- and diglycerides 
of fatty acids 

E 473 Sucrose esters of fatty 
acids 

E 475 Polyglycerol esters of 
fatty acids 

E 491 – E 495 Sorbitan esters  
 ) من الجزء السادس)5(جدول (

  .الملونات ومضادات الرغوة  .افيةكمية ك

E 1404 Oxidised starch جميع المضافات الغذائية  .كمية كافية.  
E 1410 Monostarch phosphate 
E 1412 Distarch phosphate 
E 1413 Phosphated distarch 

phosphate 
E 1414 Acetylated distarch 

phosphate 
E 1420 Acetylated starch 
E 1422 Acetylated distarch 

adipate 
E 1440 Hydroxy propyl starch 
E 1442 Hydroxy propyl distarch 

phosphate 
E 1450 Starch sodium octenyl 

succinate 
E 1451 Acetylated oxidised 

starch 
E 170 Calcium carbonate 
E 263 Calcium acetate 
E 331 Sodium citrates 
E 332 Potassium citrates 
E 341 Calcium phosphates 
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رقم التصنيف 
مادة األوروبي لل
  الحاملة

اليها مادة  المضافات الغذائية التي يمكن إضافة  الحد األعلى  االسم الشائع للمادة الحاملة
  حاملة

E 501 Potassium carbonates 
E 504 Magnesium carbonates 
E 508 Potassium chloride 
E 509 Calcium chloride 
E 511 Magnesium chloride 
E 514 Sodium sulphates 
E 515 Potassium sulphates 
E 516 Calcium sulphate 
E 517 Ammonium sulphate 
E 577 Potassium gluconate 
E 640 Glycine and its sodium 

salt 
E 1505 (1) Triethyl citrate 
E 1518 (1) Glyceryl triacetate 

(triacetin) 
E 551 Silicon dioxide تحلبة والملوناتالمواد المس  .كمية كافية.  
E 552 Calcium silicate 
E 553b Talc 50الملونات.  .مستحضر اللونكغم في \ملغم  
E 901 Beeswax, white and 

yellow 
  الملونات. .كمية كافية

E 1200 Polydextrose جميع المضافات الغذائية .كمية كافية.  
E 1201 Polyvinylpyrrolidone المحليات .كمية كافية.  
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidone 
E 322 Lecithins .مساعدات التلميع للفاكهة.  كمية كافية  
E 432 – E 436 Polysorbates 
E 470a Sodium, potassium and 

calcium salts of fatty 
acids 

E 471 Mono- and diglycerides 
of fatty acids 

E 491 – E 495 Sorbitan esters 
E 570 Fatty acids 
E 900 Dimethyl polysiloxane 
E 1521 Polyethylene glycol المحليات .كمية كافية.  
E 425 Konjac جميع المضافات الغذائية .كمية كافية.  
E 459 Beta-cyclodextrin 1000جميع المضافات الغذائية .كغم في الغذاء النهائي\ملغم.  
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رقم التصنيف 
مادة األوروبي لل
  الحاملة

اليها مادة  المضافات الغذائية التي يمكن إضافة  الحد األعلى  االسم الشائع للمادة الحاملة
  حاملة

E 468 Crosslinked sodium 
carboxy methyl 
cellulose Cross-linked 
cellulose gum 

  .المحليات .كمية كافية

E 469 Enzymatically 
hydrolysed 
carboxymethylcellulose 
Enzymatically 
hydrolysed cellulose 
gum 

  .جميع المضافات الغذائية .كمية كافية

E 555 Potassium aluminium 
silicate 

أكسيدات و  E 171 في ثاني أكسيد التيتانيوم سبة لألصباغ.% بالن90
  . E 172هيدروكسيدات الحديدو 

)، في حالة المشروبات E 1518و E 1517و E 1505ملغم/كغم (منفردة أو مجتمعة مع 3000الحد األعلى من جميع المصادر في المواد الغذائية   )1(
  .ملغم/لتر من جميع المصادرE 1520  1000حد األعلى للـباستثناء مشروب الليكرز بالكريمة، يجب أن يكون ال

  
  الثاني الجزء

  )1(الغذائية عدا المواد الحاملة في المضافات الغذائية بالمضافات قائمة
التصنيف رقم 

للمضاف األوروبي 
 الغذائي المضاف

مضاف االسم الشائع لل
 الغذائي المضاف

يمكن إضافة التي  المضافات الغذائيةمستحضرات  الحد األعلى
 إليها غذائي مضاف

 .المضافات الغذائية مستحضرات جميع .كمية كافية )1جدول (
E 200-202 Sorbic acid – 

potassium sorbate 
) من الجزء 2(جدول (
 السادس)

كغم منفردة أو مجتمعة في \ملغم1500
كغم في المنتوج النهائي \ملغم15المستحضر و

  معبر عنها كحامض حر.

 .أللوانامستحضرات 

E 210 Benzoic acid 
E 211 Sodium benzoate 
E 212 Potassium 

benzoate 
E 220-E 228 Sulphur dioxide — 

sulphites 
) من الجزء 3(جدول (
 السادس)

كغم \ملغم2و كغم في المستحضر\ملغم100
 .SO2كـفي المنتوج النهائي معبر عنها محسوبة 

 E 163 anthocyanins (باستثناءاأللوان مستحضرات 
 E 150dو E 150b caustic sulphite caramelو

sulphite ammonia caramel()2(. 

E 320 Butylated 
hydroxyanisole 
(BHA) 

منفردة أو مجتمعة كغم في المستحضر \ملغم20
كغم في المنتوج \ملغم0.4و(باستثناء على الدهن) 

  (منفردة أو مجتمعة). النهائي

 .الدهنية االحماضالتي تحتوي على  ةالمستحلبالمواد 
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التصنيف رقم 
للمضاف األوروبي 

 الغذائي المضاف

مضاف االسم الشائع لل
 الغذائي المضاف

يمكن إضافة التي  المضافات الغذائيةمستحضرات  الحد األعلى
 إليها غذائي مضاف

E 321 Butylated 
hydroxytoluene 
(BHT) 

E 338 Phosphoric acid 40000كغم منفردة أو مجتمعة في \ملغم
 .)P2O5معبر عنها كـالمستحضر (

 .E163 anthocyaninsمستحضرات اللون 
E 339 Sodium 

phosphates 
E 340 Potassium 

phosphates 
E 343 Magnesium 

phosphates 
E 450 Diphosphates 
E 451 Triphosphates 
E 341 Calcium 

phosphates 
معبر عنها ( كغم في المستحضر\ملغم40000

 ).P2O5كـ
 والمواد المستحلبة. لوانألمستحضرات ا

معبر عنها ( كغم في المستحضر\ملغم10000
 ).P2O5كـ

 السكريات الكحولية.مستحضرات 

معبر عنها ( كغم في المستحضر\ملغم10000
 ).P2O5كـ

 .guar gum E 412الـ مستحضرات

E 392 Extracts of 
rosemary 

كغم في \ملغم5كغم في المستحضر و\ملغم1000
معبر عنها كمجموع حامض المنتوج النهائي 

 .carnosolو  carnosicالـ

 .لوانألمستحضرات ا

E 416 Karaya gum 50000كغم \ملغم1في المستحضر وكغم \ملغم
 .في المنتوج النهائي

 .لوانألمستحضرات ا

E 432 – E 436 Polysorbates مضادات  ،معززات التباين ،الملونات من مستحضراتال .كمية كافية
 التلميع مساعداتالقابلة للذوبان في الدهن و  التأكسد
 .للفاكهة

E 473 Sucrose esters of 
fatty acids 

ومضادات التأكسد القابلة  ،الملوناتمن مستحضرات ال .كمية كافية
 .للذوبان في الدهن

E 475 Polyglycerol esters 
of fatty acids 

ومضادات التأكسد القابلة  ،الملوناتمن مستحضرات ال .كمية كافية
 .للذوبان في الدهن

E 476 Polyglycerol 
polyricinoleate 

كغم في المستحضر \ملغم50000
  .النهائيالغذاء كغم في \ملغم500و

  كمواد مستحلبة في مستحضرات الملونات المستخدمة في:
 معاجين األسماك والمنتجات اليابانية من نوع السمك

)Kamaboko)(E 120 cochineal 
  ).carminesو carminicوأحماض

منتجات اللحوم وهريس السمك ومستحضرات الفاكهة 
 E(حلويات المستخدمة في منتجات الحليب المنكه وال

163 anthocyanins وcurcumin E 100 وE 120 
cochineal وأحماضcarminic  وcarmines(.  
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التصنيف رقم 
للمضاف األوروبي 

 الغذائي المضاف

مضاف االسم الشائع لل
 الغذائي المضاف

يمكن إضافة التي  المضافات الغذائيةمستحضرات  الحد األعلى
 إليها غذائي مضاف

E 491 – E 495 Sorbitan esters 
) من الجزء 5(جدول (
 السادس)

 ،مضادات الرغوةو  ،المستحضرات من الملونات  .كمية كافية
  .ومساعدات التلميع للفاكهة

E 551 Silicon dioxide 50000االلوان على شكل مسحوق جاف.ستحضرات م  .كغم في المستحضر\ملغم  
 E 412ومستحضرات potassium chloride E 508  .كغم في المستحضر\ملغم10000

guar gum.  
E 551 Silicon dioxide 50000على شكل مسحوق جاف المواد المستحلبةمستحضرات   .كغم في المستحضر\ملغم.  
E 552 Calcium silicate 
E 551 Silicon dioxide 10000على شكل مسحوق  السكريات الكحوليةمستحضرات   .كغم في المستحضر\ملغم

 E 552 Calcium silicate  .جاف
E 553a Magnesium silicate 
E 553b Talc 
E 551 Silicon dioxide 5000كغم في المستحضر\ملغم.  E 1209 polyvinyl alcohol-polyethylene 

glycol-graft-co-polymer 
E 551 Silicon dioxide 30000ف من إكليل الجبل على شكل مسحوق جا المستخلصات  .كغم في المستحضر\ملغم

)(E 392.  
E 551 Silicon dioxide 10000كغم في المستحضر\ملغم.  E 252 Potassium nitrate. 
E 900 Dimethyl 

polysiloxane 
لتر في \لغمم0.2و كغم في المستحضر\ملغم200

  .الغذاء النهائي
 E و  carotenes E 160aاأللوان منمستحضرات 

160b  annatto,bixin,norbixin E 160c 
 lycopene Eومستخلص الفلفل األحمر والفلفل الحلو و

160d  وE 160e.beta-apo-8�-carotenal.  
E 903 Carnauba wax 130000كغم في المستحضر \ملغم

من جميع  النهائي نتوجلملتر في ا\ملغم1200و
  .المصادر

 االحماضأو \من المحليات و المستحضراتكمثبت في 
  علكة المضغ.في  الستخدامها المعدة

E 943a Butane 1الثانية والمجموعة لمجموعة مستحضرات األلوان من ا .كغم في الغذاء النهائي\ملغم
الجزء الثالث من التعليمات الفنية في  المعرفتانالثالثة 

 ).المهني فقط لالستعمال( 2019-81لزامية اإل
E 943b Isobutane 1مستحضرات األلوان من المجموعة الثانية والمجموعة  .كغم في الغذاء النهائي\ملغم

الجزء الثالث من التعليمات الفنية في  المعرفتانالثالثة 
 .المهني فقط) لالستعمال( 2019-81اإللزامية 

E 944 Propane 1مستحضرات األلوان من المجموعة الثانية والمجموعة  .الغذاء النهائي كغم في\ملغم
الجزء الثالث من التعليمات الفنية في  المعرفتانالثالثة 

 .المهني فقط) لالستعمال( 2019-81اإللزامية 
  .المسموح بها كمضافات غذائية اإلنزيماتباستثناء   )1(
 E 150dو E 150b caustic sulphite caramelو sulphitesكغم \ملغم100000ل الى على ما يص E 163 anthocyaninsقد تحتوي الـ  )2(

sulphite ammonia caramel  الخاصة  2008-128كغم وفقا لمعايير النقاوة كما هو مشار اليه في التعليمات األوروبية \ملغم2000على  تحتويقد
  ذائية.بمعايير النقاوة المحددة للملونات المستخدمة في المواد الغ

  الثاني.مالحظة: القواعد العامة لشروط استخدام المضافات الغذائية في الجزء 
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والتي ) 2من الجزء الثالث من ملحق (المجموعة األولى في  هذه القائمةمن  السادسمن الجزء ) 1(المضافات الغذائية الواردة في جدول   )1(
حامالت) في المضافات ألغراض أخرى غير التم إدراجها كمضافات غذائية ( د، ق"كمية كافيةمبدأ " تحت سمح باستخدامها في األغذيةي

 ." ما لم ينص على خالف ذلككمية كافيةمبدأ " تحتالغذائية 

 .يالغذاء النهائوليس في  المضافات الغذائية مستحضراتفي  الستخدامها فقط، للفوسفات والسيليكات تشير الحدود العليا  )2(

مستحضرات  على فان الحدود العليا تسري، "ADIالمقبول"لالستهالك اليومي  التي لها قيمة عدديةغذائية األخرى لجميع المضافات ال  )3(
 والغذاء النهائي.ة الغذائي اتالمضاف

  .كهةللن عززاتمأو  محلياتملونة أو  كمواد استخدامهابهدف يسمح باستخدام مضافات غذائية ال   )4(

  
  الثالث الجزء

 )1(الغذائية فيها المواد الحاملة في اإلنزيمات الغذائية بما بالمضافات قائمة

التصنيف رقم 
األوروبي 

للمضاف الغذائي 
 المضاف

مضاف االسم الشائع لل
 الغذائي المضاف

الحد األعلى في مستحضر 
 االنزيم الغذائي

الحد األعلى في الغذاء النهائي 
 باستثناء المشروبات

يمكن  الحد األعلى في المشروبات
خدامها است

 كحاملة

E 170 Calcium 
carbonate 

  .نعم .كمية كافية  .كمية كافية .كمية كافية

E 200 Sorbic acid 20000منفردة أو  كغم\ملغم)
مجتمعة معبر عنها كحامض 

  .حر)

   .لتر\ملغم10  .كغم\ملغم20
E 202 Potassium 

sorbate 
E 210 Benzoic acid 5000كغم (منفردة أو \ملغم

معبر عنها كحامض  مجتمعة
  .حر)

في كغم \ملغم12000
  المنفحة.

 .كغم\ملغم1.7
في األجبان عند كغم \ملغم5

  استخدام المنفحة.

  .لتر\ملغم0.85
المشروبات في  لتر\ملغم2.5

عند التي أساسها الشرش 
  .استخدام المنفحة

  
E 211 Sodium benzoate 

E 214 Ethyl-p-hydroxy 
benzoate 

منفردة أو كغم (\ملغم2000
مجتمعة معبر عنها كحامض 

 .حر)

   .لتر\ملغم1  .كغم\ملغم2

E 215 Sodium ethyl p-
hydroxybenzoate 

E 218 Methyl p-
hydroxybenzoate 

E 219 Sodium methyl 
p-
hydroxybenzoate 

E 220 Sulphur dioxide 2000كغم (منفردة أو \ملغم
 .)SO2ـمجتمعة معبر عنها ك

فقط في كغم \ملغم5000
اإلنزيمات الغذائية لتخمير 

 الجعة.
فقط إلنزيم كغم \ملغم6000

    .لتر\ملغم2  .كغم\ملغم2
E 221 Sodium sulphite 
E 222 Sodium hydrogen 

sulphite 
E 223 Sodium 

metabisulphite 
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التصنيف رقم 
األوروبي 

للمضاف الغذائي 
 المضاف

مضاف االسم الشائع لل
 الغذائي المضاف

الحد األعلى في مستحضر 
 االنزيم الغذائي

الحد األعلى في الغذاء النهائي 
 باستثناء المشروبات

يمكن  الحد األعلى في المشروبات
خدامها است

 كحاملة

E 224 Potassium 
metabi sulphite 

  .اميليز للشعير-بيتا
فقط إلنزيم كغم \ملغم10000

 .الباباين على شكل صلب
E 250 Sodium nitrite 500ال تستخدم  .كغم\ملغم0.01  .كغم\ملغم.    
E 260 Acetic acid نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.  
E 261 Potassium 

acetates 
   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 262 Sodium acetates  كمية كافية .كمية كافية .كافيةكمية.   
E 263 Calcium acetate كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 270 Lactic acid نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.  
E 281 Sodium 

propionate 
    .لتر\ملغم50 .كمية كافية .كمية كافية

E 290 Carbon dioxide كمية كافية .يةكمية كاف .كمية كافية.   
E 296 Malic acid نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.  
E 300 Ascorbic acid نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.  
E 301 Sodium ascorbate نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.  
E 302 Calcium 

ascorbate 
  .نعم .كافية كمية .كمية كافية .كمية كافية

E 304 Fatty acid esters 
of ascorbic acid 

   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 306 Tocopherol-ric 
extract 

   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 307 Alpha-tocopherol كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 308 Gamma-

tocopherol 
   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 309 Delta-tocopherol كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 322 Lecithins نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.  
E 325 Sodium lactate كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 326 Potassium lactate كافية كمية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 327 Calcium lactate نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 330 Citric acid نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 331 Sodium citrates نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 332 Potassium 

citrates 
 .نعم .ةكمية كافي .كمية كافية .كمية كافية

E 333 Calcium citrates كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 334 Tartaric acid 

(L(+)-) 
   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية
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التصنيف رقم 
األوروبي 

للمضاف الغذائي 
 المضاف

مضاف االسم الشائع لل
 الغذائي المضاف

الحد األعلى في مستحضر 
 االنزيم الغذائي

الحد األعلى في الغذاء النهائي 
 باستثناء المشروبات

يمكن  الحد األعلى في المشروبات
خدامها است

 كحاملة

E 335 Sodium tartrates نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 336 Potassium 

tartrates 
 .نعم .كافيةكمية  .كمية كافية .كمية كافية

E 337 Sodium 
potassium tartrate 

   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 350 Sodium malates نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.  
E 338 Phosphoric acid 10000كغم (معبر \ملغم

  .)P2O5كـعنها 
   .كمية كافية .كمية كافية

E 339 Sodium 
phosphates 

(منفردة أو  كغم\ملغم50000
معبر عنها مجتمعة 

  ).P2O5كـ

  .نعم .كمية كافية .كمية كافية

E 340 Potassium 
phosphates 

E 341 Calcium 
phosphates 

E 343 Magnesium 
phosphates 

E 351 Potassium malate نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 352 Calcium malates نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 354 Calcium tartrate كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 380 Triammonium 

citrate 
   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 400 Alginic acid نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 401 Sodium alginate نعم .كمية كافية .كمية كافية .كافية كمية. 
E 402 Potassium 

alginate 
 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 403 Ammonium 
alginate 

   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 404 Calcium alginate نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 406 Agar نعم .كمية كافية .مية كافيةك .كمية كافية. 
E 407 Carrageenan نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 407a Processed 

euchema 
seaweed 

   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 410 Locust bean gum نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 412 Guar gum نعم .كمية كافية .كافيةكمية  .كمية كافية. 
E 413 Tragacanth نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
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التصنيف رقم 
األوروبي 

للمضاف الغذائي 
 المضاف

مضاف االسم الشائع لل
 الغذائي المضاف

الحد األعلى في مستحضر 
 االنزيم الغذائي

الحد األعلى في الغذاء النهائي 
 باستثناء المشروبات

يمكن  الحد األعلى في المشروبات
خدامها است

 كحاملة

E 414 Acacia gum (gum 
arabic) 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 415 Xanthan gum نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 417 Tara gum نعم .مية كافيةك .كمية كافية .كمية كافية. 
E 418 Gellan gum نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 420 Sorbitol نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 421 Mannitol نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 422 Glycerol نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 440 Pectins نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 450 Diphosphates 50000منفردة أو  كغم\ملغم)

مجتمعة معبر عنها 
  ).P2O5كـ

   .كمية كافية .كمية كافية
E 451 Triphosphates 
E 452 Polyphosphates 
E 460 Cellulose نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 461 Methyl cellulose نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 462 Ethyl cellulose كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 463 Hydroxypropyl 

cellulose 
 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 464 Hydroxypropyl 
methyl cellulose 

 .نعم .ية كافيةكم .كمية كافية .كمية كافية

E 465 Ethyl methyl 
cellulose 

   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 466 Sodium carboxy 
methyl cellulose, 
Cellulose gum 

  .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 469 Enzymatically 
hydrolysed 
carboxy methyl 
cellulose 

   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 470a Sodium, 
potassium and 
calcium salts of 
fatty acids 

   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 470b Magnesium salts 
of fatty acids 

   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 471 Mono- and 
diglycerides of 
fatty acids 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية
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التصنيف رقم 
األوروبي 

للمضاف الغذائي 
 المضاف

مضاف االسم الشائع لل
 الغذائي المضاف

الحد األعلى في مستحضر 
 االنزيم الغذائي

الحد األعلى في الغذاء النهائي 
 باستثناء المشروبات

يمكن  الحد األعلى في المشروبات
خدامها است

 كحاملة

E 472a Acetic acid esters 
of mono- and 
diglycerides of 
fatty acids 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 472b Lactic acid esters 
of mono- and 
diglycerides of 
fatty acids 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 472c Citric acid esters 
of mono- and 
diglycerides of 
fatty acids 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 472d Tartaric acid 
esters of mono- 
and diglycerides 
of fatty acids 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 472e Mono- and 
diacetyl tartaric 
acid esters of 
mono- and 
diglycerides of 
fatty acids 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 472f Mixed acetic and 
tartaric acid 
esters of mono- 
and diglycerides 
of fatty acids 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية  .كمية كافية

E 473 Sucrose esters of 
fatty acids 

، فقط نعم  .لتر\ملغم25  .كغم\لغمم50  .كغم\ملغم50000
  .كحاملة

E 500 Sodium 
carbonates 

  .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 501 Potassium 
carbonates 

 E 501(i)،نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية
potassium 
carbonate 

  فقط.
E 503 Ammonium 

carbonates 
 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية
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التصنيف رقم 
األوروبي 

للمضاف الغذائي 
 المضاف

مضاف االسم الشائع لل
 الغذائي المضاف

الحد األعلى في مستحضر 
 االنزيم الغذائي

الحد األعلى في الغذاء النهائي 
 باستثناء المشروبات

يمكن  الحد األعلى في المشروبات
خدامها است

 كحاملة

E 504 Magnesium 
carbonates 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 507 Hydrochloric acid نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 508 Potassium 

chloride 
 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 509 Calcium chloride نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 511 Magnesium 

chloride 
 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 513 Sulphuric acid نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 514 Sodium sulphates نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية،E514(i) 

sodium 
sulphate 

  .فقط
E 515 Potassium 

sulphates 
 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 516 Calcium sulphate نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 517 Ammonium 

sulphate 
 .نعم  .لتر\ملغم50  .كغم\ملغم100  .كغم\ملغم100000

E 524 Sodium hydroxide يةكمية كاف .كمية كافية .كمية كافية.   
E 525 Potassium 

hydroxide 
 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 526 Calcium 
hydroxide 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 527 Ammonium 
hydroxide 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 528 agnesium 
hydroxide 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 529 Calcium oxide نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 530 Magnesium oxide كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 551 Silicon dioxide 50000كغم في \ملغم

مستحضر على شكل ال
  .مسحوق جاف

  .نعم .كمية كافية .كمية كافية

E 570 Fatty acids كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 574 Gluconic acid نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 575 Glucono-delta-

lactone 
 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 576 Sodium gluconate كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
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التصنيف رقم 
األوروبي 

للمضاف الغذائي 
 المضاف

مضاف االسم الشائع لل
 الغذائي المضاف

الحد األعلى في مستحضر 
 االنزيم الغذائي

الحد األعلى في الغذاء النهائي 
 باستثناء المشروبات

يمكن  الحد األعلى في المشروبات
خدامها است

 كحاملة

E 577 Potassium 
gluconate 

   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 578 Calcium 
gluconate 

  .نعم  .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 640 Glycine and its 
sodium salt 

   .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 920 L-cysteine 10000لتر\ملغم5  .كغم\ملغم10  .كغم\ملغم.    
E 938 Argon كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 939 Helium كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 941 Nitrogen كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 942 Nitrous oxide كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 948 Oxygen كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 949 Hydrogen كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.   
E 965 Maltitol نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية.  
E 966 Lactitol كحاملة  نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية)

 .فقط)
E 967 Xylitol كحاملة  نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية)

 .فقط)
E 1200 Polydextrose نعم .كمية كافية .كمية كافية .ية كافيةكم. 
E 1404 Oxidised starch نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 1410 Monostarch 

phosphate 
 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 1412 Distarch 
phosphate 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 1413 Phosphated 
distarch 
phosphate 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 1414 Acetylated 
distarch 
phosphate 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 1420 Acetylated starch نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية. 
E 1422 Acetylated 

distarch adipate 
 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .ةكمية كافي

E 1440 Hydroxy propyl 
starch 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية
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 كحاملة

E 1442 Hydroxy propyl 
distarch 
phosphate 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 1450 Starch sodium 
octenyl succinate 

 .نعم .افيةكمية ك .كمية كافية .كمية كافية

E 1451 Acetylated 
oxidised starch 

 .نعم .كمية كافية .كمية كافية .كمية كافية

E 1520 Propane-1, 2-
diol (propylene 
glycol) 

، كحاملة نعم .)2((انظر المالحظة)  .)2((انظر المالحظة)  .كغم\غرام500
  .فقط

  .المسموح بها كمضافات غذائية اإلنزيمات ما فيهاب  )1(
في حالة المشروبات باستثناء  ،)E 1518و E 1517و E 1505مع منفردة أو مجتمعة ( م/كغملغم3000من جميع المصادر في المواد الغذائية الحد األعلى   )2(

  .ملغم/لتر من جميع المصادرE 1520  1000لـل علىيجب أن يكون الحد األ مشروب الليكرز بالكريمة.
  الثالث.تخدام المضافات الغذائية في الجزء مالحظة: القواعد العامة لشروط اس

والتي ) 2من الجزء الثالث من ملحق (المجموعة األولى في  هذه القائمةمن  السادسمن الجزء ) 1(المضافات الغذائية الواردة في جدول   )1(
كمية مبدأ " تحتالغذائية  اإلنزيمات مستحضراتتم إدراجها كمضافات غذائية في  ، قد"كمية كافيةمبدأ " تحت سمح باستخدامها في األغذيةي

 ." ما لم ينص على خالف ذلككافية

وليس في  الغذائية اإلنزيمات مستحضراتفي فقط الستخدامها  المستخدمة كمضافات غذائية، للفوسفات والسيليكات تشير الحدود العليا  )2(
 .يالغذاء النهائ

 اإلنزيماتمستحضرات  فان الحدود العليا تسري على، "ADIالمقبول"ستهالك اليومي لال التي لها قيمة عدديةلجميع المضافات الغذائية   )3(
 والغذاء النهائي. الغذائية

 .كهةللن عززاتمأو  محلياتملونة أو  كمواد استخدامها بهدفيسمح باستخدام مضافات غذائية ال   )4(

  
  الرابع الجزء

  الغذائية المنكهاتفيها المواد الحاملة في  الغذائية بما بالمضافات قائمة
التصنيف رقم 

للمادة األوروبي 
 المضافة

االسم الشائع للمادة 
 المضافة

  فئات المنكهات التي يمكن إضافة المادة المضافة اليها
Flavouring categories to which the additive may be added 

 الحد األعلى 

 .كمية كافية .جميع المنكهات )1جدول (
E 420 Sorbitol كمية كافية ألغراض أخرى غير التحلية   .جميع المنكهات

 E 421 Mannitol  .وليس كمعززات للنكهة
E 953 Isomalt 
E 965 Maltitol 
E 966 Lactitol 
E 967 Xylitol 
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التصنيف رقم 
للمادة األوروبي 

 المضافة

االسم الشائع للمادة 
 المضافة

  فئات المنكهات التي يمكن إضافة المادة المضافة اليها
Flavouring categories to which the additive may be added 

 الحد األعلى 

E 968 Erythritol 
E 200-202 Sorbic acid and 

potassium sorbate 
) من الجزء 2(جدول (
 السادس)

منفردة أو مجتمعة معبر (كغم \ملغم1500  .المنكهاتجميع 
  .عنها كحامض حر) في المنكهات

E 210 Benzoic acid 
E 211 Sodium benzoate 
E 212 Potassium 

benzoate 
E 213 Calcium benzoate 
E 310 Propyl gallate  (العطرية)االساسية الزيوت )essential oils(.  1000ملغم\) كغمgallates وTBHQ 

الزيوت منفردة أو مجتمعة) في  BHAو
  .العطرية

E 311 Octyl gallate 
E 312 Dodecyl gallate 
E 319 Tertiary-butyl 

hydroquinone 
(TBHQ) 

منفردة أو  gallates( )1(كغم\ملغم100  المنكهات األخرى من الزيوت العطرية.
  مجتمعة).

E 320 Butylated 
hydroxyanisole 
(BHA) 

منفردة  BHAو TBHQ( )1(كغم\ملغم200
  .المنكهاتأو مجتمعة) في 

E 338 – E 
452 

Phosphoric acid 
— phosphates — 
di-, tri- and 
polyphosphates 

) من الجزء 6(جدول (
 السادس)

معبر  كغم (منفردة أو مجتمعة\ملغم40000  .جميع المنكهات
  .المنكهات) في P2O5عنها كـ

E 392 Extracts of 
rosemary 

معبر عنها كمجموع كغم (\ملغم1000  .جميع المنكهات
carnosol  وحامضcarnosic في (
  .المنكهات

E 416 Karaya gum كغم في المنكهات\ملغم50000  .جميع المنكهات.  
E 423 Octenyl succinic 

acid modified gum 
arabic 

): 3( تالية:ال المنكهة المستخدمة في الفئات الزيوت مستحلبات
 ):3-8و( الدقيقة المخابز: منتجات )2-7و( لألكلالمثلجات القابلة 
األسماك المصنعة  ):2-9المصنعة فقط و(الدواجن و منتجات اللحوم 

: )16(الرخويات والقشريات وفي الفئة  هاوالمنتجات السمكية بما في
  .4و 3و 1في الفئات ما تم تغطيته باستثناء  العقبات

  .في الغذاء النهائيكغم \ملغم500
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التصنيف رقم 
للمادة األوروبي 

 المضافة

االسم الشائع للمادة 
 المضافة

  فئات المنكهات التي يمكن إضافة المادة المضافة اليها
Flavouring categories to which the additive may be added 

 الحد األعلى 

): 4- 1-14( :التالية الفئاتنكهة المستخدمة في مال الزيوت مستحلبات
المشروبات المنكهة والمشروبات المنكهة فقط التي ال تحتوي على 

 واكهوالمشروبات الغازية التي تحتوي على عصائر الف واكهعصائر الف
لية من الكحول الخانظيراتها  ها: المشروبات الكحولية بما في)2-14(و

  .أو منخفضة الكحول

  .كغم في الغذاء النهائي\ملغم220

): 1-5( :التالية الفئاتالمنكهة المستخدمة في  الزيوت مستحلبات
 اإللزامية الفنية التعليمات عليها تسري منتجات الكاكاو والشوكوالته التي

 عدب اآلدمي لالستهالك المعدة الشوكوالته ومنتجات بالكاكاو الخاصة
 الحلويات فيها بما للفم المنعشة االخرى ): السكاكر2-5(وصدورها 
 باستثناء والحشوات السطحية والطالءات ): المزينات4-5(والصغيرة 
): 3-6وفي الفئة ( 4.2.4الفاكهة التي تقع ضمن الفئة  من الحشوات
  .اإلفطار حبوب

  .كغم في الغذاء النهائي\ملغم300

 األجبان ):5- 7-1الفئة ( ة المستخدمة فيالمنكه الزيوت مستحلبات
  .ةالمطبوخ

  .كغم في الغذاء النهائي\ملغم120

  .كغم في الغذاء النهائي\ملغم60  .المضغ علكة): 3- 5(فئة الالمنكهة المستخدمة في  الزيوت مستحلبات
): 8-1( التالية: الفئاتالمنكهة المستخدمة في  الزيوت مستحلبات
 ): المربى5-2- 4المشروبات و( مبيضات فيها بما األلبان مشابهات
 المكسرات ): زبدة4-5-2- 4المماثلة و( والمنتجات والمرمالد والجلي

-12و( اللحوم ): منتجات3- 8المكسرات القابلة للدهن و( ومنتجات
اخرى، فقط  ): انواع2- 5-1-14) و(Brothوالمرق( ): الشوربات5

لألكل من  الجاهزة فيفةالخ القهوة سريعة التحضير والشاي والوجبات
  .الحبوب

  .كغم في الغذاء النهائي\ملغم240

 البيض ):2- 10( فئةالالمنكهة المستخدمة في  الزيوت مستحلبات
  .البيض ومنتجات المصنع

  .كغم في الغذاء النهائي\ملغم140

-1-14(  التالية: الفئاتالمنكهة المستخدمة في  الزيوت مستحلبات
المنكهة والمشروبات الغازية غير المنكهة التي تحتوي  ): المشروبات4

 في المعّرفة الفواكه ): عصائر2-1- 14على عصائر الفواكه فقط و(
 المنتجات وبعض الفاكهة بعصائر الخاصةاإللزامية  الفنية التعليمات
): 6-12وعصائر الخضراوات و( لالستهالك اآلدمي المعدة المماثلة

  لحلوة فقط.الصلصات والمرق والصلصات ا

  .كغم في الغذاء النهائي\ملغم400

 المقبالت ):15( فئةالالمنكهة المستخدمة في  الزيوت مستحلبات
  .لألكل الجاهزة الخفيفة والوجبات

  .كغم في الغذاء النهائي\ملغم440

E 425 Konjac كمية كافية  .جميع المنكهات.  
E 432 – E 
436 

Polysorbates 
من الجزء  4(جدول 

 دس)السا

 منباستثناء المنكهات الدخانية السائلة والمنكهات  جميع المنكهات
  .)oleoresins()2(الراتنجات الزيتية من البهارات

  .كغم في المنكهات\ملغم10000

 والمنكهات ةالسائل المنكهات الدخانيةالتي تحتوي على المواد الغذائية 
  البهارات.من الراتنجات الزيتية من 

  .في الغذاء النهائيكغم \ملغم1000

E 459 Beta-cyclodextrin مغلفة فيالنكهات الم:  
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التصنيف رقم 
للمادة األوروبي 

 المضافة

االسم الشائع للمادة 
 المضافة

  فئات المنكهات التي يمكن إضافة المادة المضافة اليها
Flavouring categories to which the additive may be added 

 الحد األعلى 

  .لتر في الغذاء النهائي\ملغم500  الشاي المنكه ومساحيق المشروبات المنكهة سريعة التحضير. -
كغم في المواد الغذائية كما \ملغم1000  لألكل. الجاهزة الخفيفة المنكهة الوجبات -

لها وفقا إلرشادات تستهلك أو المعاد تشكي
  .المنتجين

E 473 Sucrose esters of 
fatty acids 

 فئةالالتي تنتمي إلى  من المياه الصافية مشروبات المنكهةللالمنكهات 
)14-1 -4.(  

كغم في المنكهات \ملغم15000
  .لتر في الغذاء النهائي\ملغم30و

E 551 Silicon dioxide نكهاتكغم في الم\ملغم50000  .جميع المنكهات.  
E 900 Dimethyl 

polysiloxane 
  .كغم في المنكهات\ملغم10  .جميع المنكهات

E 901 Beeswax  لتر في المشروبات المنكهة\ملغم200  المنكهة.كحولية الالمنكهات في المشروبات غير.  
E 1505 Triethyl citrate من جميع المصادر في كغم \ملغم3000  .جميع المنكهات

كما تستهلك أو المعاد المواد الغذائية 
منفردة أو  تشكيلها وفقا إلرشادات المنتجين

باستثناء مجتمعة. في حالة المشروبات 
يجب أن يكون مشروب الليكرز بالكريمة، 

ملغم/لتر E 1520 1000لـل علىالحد األ
  .من جميع المصادر

E 1517 Glyceryl diacetate 
(diacetin) 

E 1518 Glyceryl triacetate 
(triacetin) 

E 1520 Propane-1, 2-
diol (propylene 
glycol) 

E 1519 Benzyl alcohol للـ: المنكهات  
 الليكرز والنبيذ العطري والمشروبات العطرية المشتقة من النبيذ -

aromatised.  
  .في الغذاء النهائي لتر\ملغم100

كغم من جميع المصادر في \ملغم250  .يقةالدقالسكاكر بما فيها الشوكوالته ومنتجات المخابز  -
المواد الغذائية كما تستهلك أو المعاد 

  .تشكيلها وفقا إلرشادات المنتجين
 .. يجب تخفيض المستويات الفردية بشكل تناسبيBHAو TBHQو gallatesقاعدة تناسبية: عندما يتم استخدم تركيبة من الـ   )1(
تعرف كمستخلصات من البهارات والتي تم تبخر مذيب االستخالص منها تاركا خليط من الزيوت المتطايرة ومادة  oleoresinsالراتنجات الزيتية من البهارات   )2(

  راتنجية ناتجة عن البهارات.
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  الخامس الجزء
  الغذائية في المغذيات بالمضافات قائمة

  
  القسم االول

- 13(األطفال الواردة في النقطة صغار في المواد الغذائية للرضع و  ستخدامهاال المعدةباستثناء المغذيات  المغذياتالمضافات الغذائية في   -
  :الغذائية الفئات في استخدامها وشروط بها المسموح الغذائية المضافات قائمةمن  )1

التصنيف رقم 
األوروبي 

 للمضاف الغذائي

االسم الشائع للمضاف 
 الغذائي

المغذيات التي يمكن إضافة مضاف  الحد األعلى
 ذائي اليهاغ

يمكن استخدامها 
 كحاملة

E 170 Calcium carbonate نعم .جميع المغذيات .كمية كافية.  
E 260 Acetic acid جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 261 Potassium acetates جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 262 Sodium acetates جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 263 Calcium acetate جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 270 Lactic acid جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 290 Carbon dioxide جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 296 Malic acid جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 300 Ascorbic acid جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 301 Sodium ascorbate جميع المغذيات .ة كافيةكمي.   

E 302 Calcium ascorbate جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 304 Fatty acid esters of 
ascorbic acid 

   .جميع المغذيات .كمية كافية

E 306 Tocopherol-rich 
extract 

   .جميع المغذيات .كمية كافية

E 307 Alpha-tocopherol جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 308 Gamma-tocopherol جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 309 Delta-tocopherol جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 322 Lecithins نعم .جميع المغذيات .كمية كافية.  
E 325 Sodium lactate جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 326 Potassium lactate جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 327 Calcium lactate جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 330 Citric acid جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 331 Sodium citrates جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 332 Potassium citrates جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 333 Calcium citrates جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 334 Tartaric acid (L(+)-) جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 335 Sodium tartrates جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 336 Potassium tartrates جميع المغذيات .كمية كافية.   
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التصنيف رقم 
األوروبي 

 للمضاف الغذائي

االسم الشائع للمضاف 
 الغذائي

المغذيات التي يمكن إضافة مضاف  الحد األعلى
 ذائي اليهاغ

يمكن استخدامها 
 كحاملة

E 337 Sodium potassium 
tartrate 

   .غذياتجميع الم .كمية كافية

E 338 – E 
452 

Phosphoric acid — 
phosphates — di-, 
tri- and 
polyphosphates 

) من الجزء 6(جدول (
 السادس)

في  P2O5كغم معبر عنها كـ\ملغم40000
 المغذيات. مستحضر

   .جميع المغذيات

E 350 Sodium malates جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 351 Potassium malate جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 352 Calcium malates جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 354 Calcium tartrate جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 380 Triammonium citrate جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 392 Extracts of rosemary 1000كغم في مستحضر \ملغمbeta- 
carotene  وlycopene كغم في \ملغم5و

عنها كمجموع حامض معبر المنتوج النهائي 
 .carnosolو  carnosicالـ

 -betaات الـفي مستحضر 
carotene  وlycopene. 

  

E 400 – E 
404 

Alginic acid — 
alginates 

) من الجزء 7(جدول (
 السادس)

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 406 Agar نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 407 Carrageenan نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 407a Processed euchema 

seaweed 
 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 410 Locust bean gum نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 412 Guar gum نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 413 Tragacanth نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 414 Acacia gum (gum 

arabic) 
 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 415 Xanthan gum نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 417 Tara gum نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 418 Gellan gum نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 420 Sorbitol فقط كحاملةنعم .جميع المغذيات .كمية كافية ،. 
E 421 Mannitol فقط كحاملة.نعم .جميع المغذيات .كمية كافية ، 
E 422 Glycerol نعم .جميع المغذيات .كمية كافية.  
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التصنيف رقم 
األوروبي 

 للمضاف الغذائي

االسم الشائع للمضاف 
 الغذائي

المغذيات التي يمكن إضافة مضاف  الحد األعلى
 ذائي اليهاغ

يمكن استخدامها 
 كحاملة

E 432 – E 
436 

Polysorbates 
) من الجزء 4(جدول (

 السادس)

 beta، فقط في مستحضرات الـكمية كافية
carotene وlutein وlycopene 

األعلى  الحد )E() وD) و(Aوفيتامينات (
 كغم في الغذاء النهائي.\ملغم2

 beta caroteneفي مستحضرات الـ
وفيتامينات  lycopeneو luteinو
)A)و (Dو ()E(. 

 .نعم

E 440 Pectins نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 459 Beta-cyclodextrin 100000كغم في المستحضر \ملغم

 .كغم في الغذاء النهائي\ملغم1000و
 .نعم .ذياتجميع المغ

E 460 Cellulose نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 461 Methyl cellulose نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 462 Ethyl cellulose نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 463 Hydroxypropyl 

cellulose 
 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 464 Hydroxypropyl 
methyl cellulose 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 465 Ethyl methyl 
cellulose 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 466 Sodium carboxy 
methyl cellulose, 
Cellulose gum 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 469 Enzymatically 
hydrolysed carboxy 
methyl cellulose 

 .نعم .جميع المغذيات .ة كافيةكمي

E 470a Sodium, potassium 
and calcium salts of 
fatty acids 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 470b Magnesium salts of 
fatty acids 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 471 Mono- and 
diglycerides of fatty 
acids 

 .نعم .غذياتجميع الم .كمية كافية

E 472a Acetic acid esters of 
mono- and 
diglycerides of fatty 
acids 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 472b Lactic acid esters of 
mono- and 
diglycerides of fatty 
acids 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية
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التصنيف رقم 
األوروبي 

 للمضاف الغذائي

االسم الشائع للمضاف 
 الغذائي

المغذيات التي يمكن إضافة مضاف  الحد األعلى
 ذائي اليهاغ

يمكن استخدامها 
 كحاملة

E 472c Citric acid esters of 
mono- and 
diglycerides of fatty 
acids 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 472d Tartaric acid esters 
of mono- and 
diglycerides of fatty 
acids 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 472e Mono- and diacetyl 
tartaric acid esters 
of mono- and 
diglycerides of fatty 
acids 

 .نعم .جميع المغذيات .ةكمية كافي

E 472f Mixed acetic and 
tartaric acid esters 
of mono- and 
diglycerides of fatty 
acids 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 473 Sucrose esters of 
fatty acids 

 beta caroteneفي مستحضرات الـ .كمية كافية
  .)E(وفيتامين lycopeneو luteinو

  .نعم

 .كغم في الغذاء النهائي\ملغم2
  

  ).D) و(Aفي مستحضرات فيتامين (

E 475 Polyglycerol esters 
of fatty acids 

 beta caroteneفي مستحضرات الـ  .كمية كافية
  .)E(وفيتامين lycopeneو luteinو

  .نعم

  ).D) و(Aفي مستحضرات فيتامين (  كغم في الغذاء النهائي.\ملغم2
E 491 – E 
495 

Sorbitan esters 
) من الجزء 5(جدول (

 السادس)

 beta caroteneفي مستحضرات الـ  .كمية كافية
  .)E(وفيتامين lycopeneو luteinو

  .نعم

  ).D) و(Aفي مستحضرات فيتامين (  كغم في الغذاء النهائي.\ملغم2
E 500 Sodium carbonates نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 501 Potassium 

carbonates 
 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 503 Ammonium 
carbonates 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 504 Magnesium 
carbonates 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 507 Hydrochloric acid نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 508 Potassium chloride  جميع المغذيات .كافيةكمية.   

E 509 Calcium chloride جميع المغذيات .كمية كافية.   
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التصنيف رقم 
األوروبي 

 للمضاف الغذائي

االسم الشائع للمضاف 
 الغذائي

المغذيات التي يمكن إضافة مضاف  الحد األعلى
 ذائي اليهاغ

يمكن استخدامها 
 كحاملة

E 511 Magnesium chloride جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 513 Sulphuric acid جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 514 Sodium sulphates جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 515 Potassium sulphates جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 516 Calcium sulphate جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 524 Sodium hydroxide جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 525 Potassium hydroxide جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 526 Calcium hydroxide جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 527 Ammonium 
hydroxide 

   .جميع المغذيات .كمية كافية

E 528 Magnesium 
hydroxide 

  .جميع المغذيات .كمية كافية

E 529 Calcium oxide نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 530 Magnesium oxide نعم .جميع المغذيات .كمية كافية.  

E 551 Silicon dioxide 50000شكل كغم في المستحضر على \ملغم
  .مسحوق جاف (منفردة أو مجتمعة)

في المستحضرات على شكل مسحوق 
  .جميع المغذياتجاف من 

  

E 552 Calcium silicate 10000كغم في مستحضر (\ملغمE 551 
  .فقط)

في مستحضرات كلوريد البوتاسيوم 
  .المستخدمة في بدائل الملح

E 554 Sodium aluminium 
silicate 

في مستحضرات الفيتامينات القابلة   حضر.كغم في مست\ملغم15000
  .للذوبان في الدهن

  

E 570 Fatty acids المغذياتباستثناء  المغذياتجميع  .كمية كافية 
الدهنية  االحماضالتي تحتوي على 

  .غير المشبعة

  

E 574 Gluconic acid جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 575 Glucono-delta-
lactone 

   .يع المغذياتجم .كمية كافية

E 576 Sodium gluconate جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 577 Potassium gluconate جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 578 Calcium gluconate جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 640 Glycine and its 
sodium salt 

   .جميع المغذيات .كمية كافية

E 900 Dimethyl 
polysiloxane 

كغم في المستحضر \ملغم200
  لتر في الغذاء النهائي.\ملغم0.2و

 betaفي المستحضرات من الـ
carotene وlycopene. 

  

E 901 Beeswax, white and 
yellow 

  .، فقط كحاملةنعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 938 Argon جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 939 Helium جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 941 Nitrogen جميع المغذيات .كمية كافية.   
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التصنيف رقم 
األوروبي 

 للمضاف الغذائي

االسم الشائع للمضاف 
 الغذائي

المغذيات التي يمكن إضافة مضاف  الحد األعلى
 ذائي اليهاغ

يمكن استخدامها 
 كحاملة

E 942 Nitrous oxide جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 948 Oxygen جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 949 Hydrogen جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 953 Isomalt فقط كحاملةنعم .جميع المغذيات .كمية كافية ،.  
E 965 Maltitol فقط كحاملةنعم .جميع المغذيات .كمية كافية ،. 
E 966 Lactitol فقط كحاملةنعم .جميع المغذيات .كمية كافية ، 
E 967 Xylitol فقط كحاملةنعم .جميع المغذيات .كمية كافية ،. 
E 968 Erythritol فقط كحاملةنعم .جميع المغذيات .كمية كافية ،. 
E 1103 Invertase جميع المغذيات .كمية كافية.   

E 1200 Polydextrose نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 1404 Oxidised starch نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 1410 Monostarch 

phosphate 
 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 1412 Distarch phosphate نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 1413 Phosphated distarch 

phosphate 
 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 1414 Acetylated distarch 
phosphate 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 1420 Acetylated starch نعم .جميع المغذيات .كمية كافية. 
E 1422 Acetylated distarch 

adipate 
 .نعم .ذياتجميع المغ .كمية كافية

E 1440 Hydroxy propyl 
starch 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 1442 Hydroxy propyl 
distarch phosphate 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 1450 Starch sodium 
octenyl succinate 

 .نعم .جميع المغذيات .كمية كافية

E 1451 Acetylated oxidised 
starch 

 .نعم .جميع المغذيات .ية كافيةكم

E 1452 Starch Aluminium 
Octenyl Succinate 

في المكمالت الغذائية كما هي معرفة  كغم في الغذاء النهائي.\ملغم35000
-45في التعليمات الفنية اإللزامية 

بسبب استخدامها في  2014
مستحضرات الفيتامينات ألغراض 

 .التغليف فقط

 .نعم

E 1518 Glyceryl triacetate 
(triacetin) 

 .، فقط كحاملةنعم .جميع المغذيات (1)

E 1520(1) Propane-1, 2-diol 
(propylene glycol) 

كغم في الغذاء النهائي \ملغم1000
 .(كمرتحلة)

 .، فقط كحاملةنعم .جميع المغذيات
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التصنيف رقم 
األوروبي 

 للمضاف الغذائي

االسم الشائع للمضاف 
 الغذائي

المغذيات التي يمكن إضافة مضاف  الحد األعلى
 ذائي اليهاغ

يمكن استخدامها 
 كحاملة

في حالة  ،)E 1517و E 1505مع منفردة أو مجتمعة ( م/كغملغم3000من جميع المصادر في المواد الغذائية  E 1520و E 1518للـالحد األعلى   )1(
  .ملغم/لتر من جميع المصادرE 1520 1000لـل علىيجب أن يكون الحد األ الكريمة.بليكرز المشروب المشروبات باستثناء 

  
  القسم الثاني

من  )1- 13(األطفال الواردة في النقطة صغار للرضع و في المواد الغذائية  الستخدامها المعدة المضافة في المغذياتالمضافات الغذائية   -
  :الغذائية الفئات في استخدامها وشروط بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

رقم التصنيف 
األوروبي 
يللمضاف الغذائ  

االسم الشائع 
 للمضاف الغذائي

لتي يمكن إضافة المغذيات ا الحد األعلى
 مضاف غذائي اليها

 فئة الغذاء

E 301 Sodium 
ascorbate 

كغم في مستحضر فيتامين \ملغم 100000
)Dلتر حد اعلى كمرتحلة في \ملغم1) و

 الغذاء النهائي.

التركيبة الغذائية للرضع كما هو  .)Dمستحضرات فيتامين (
معرف في التعليمات الفنية اإللزامية 

 بالتركيبة الخاصة 40-2013
 والتركيبة الغذائية للرضع الغذائية
  .للمتابعة

طالءات مستحضرات  لتر.\ملغم75مجموع المادة المرتحلة 
المغذيات التي تحتوي على 
االحماض الدهنية المتعددة 

 غير المشبعة.

  اغذية الرضع وصغار األطفال.

E 304 (i) Ascorbyl 
palmitate 

 ،الستخداماتها في مستحضرات المغذيات
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 1-13دة في النقطة (األغذية الوار 
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

 .الغذائية الفئات في استخدامها وشروط

  اغذية الرضع وصغار األطفال. .جميع المغذيات

E 306 Tocopherol-
rich extract 

 ،الستخداماتها في مستحضرات المغذيات
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 1-13النقطة (األغذية الواردة في 
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

  .الغذائية الفئات في استخدامها وشروط

  اغذية الرضع وصغار األطفال.  .جميع المغذيات

E 307 Alpha-
tocopherol 

E 308 Gamma-
tocopherol 

E 309 Delta-
tocopherol 

E 322 Lecithins مغذياتالستخداماتها في مستحضرات ال، 
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 1-13األغذية الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

  .الغذائية الفئات في استخدامها وشروط

  اغذية الرضع وصغار األطفال.  .جميع المغذيات

E 330 Citric acid األطفال.اغذية الرضع وصغار   .جميع المغذيات  .كمية كافية  
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رقم التصنيف 
األوروبي 
يللمضاف الغذائ  

االسم الشائع 
 للمضاف الغذائي

لتي يمكن إضافة المغذيات ا الحد األعلى
 مضاف غذائي اليها

 فئة الغذاء

E 331 Sodium 
citrates 

 ،الستخداماتها في مستحضرات المغذيات
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 1-13األغذية الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

على  ،الغذائية الفئات في استخدامها وشروط
أن ال يتم تجاوز هذه القيمة مع االخذ بعين 

  ار شروط االستخدام المحددة فيها.عتباال

  اغذية الرضع وصغار األطفال.  .جميع المغذيات

E 332 Potassium 
citrates 

 ،الستخداماتها في مستحضرات المغذيات
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 1-13األغذية الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

على  ،الغذائية الفئات في امهااستخد وشروط
أن ال يتم تجاوز هذه القيمة مع االخذ بعين 

  ار شروط االستخدام المحددة فيها.االعتب

  اغذية الرضع وصغار األطفال.  .جميع المغذيات

E 333 Calcium 
citrates 

كغم معبر \ملغم0.1مجموع المادة المرتحلة
عنها ككالسيوم، وضمن حدود ومستوى 

في فئة على النحو المحدد فسفور ال\الكالسيوم
  الغذاء.

  اغذية الرضع وصغار األطفال.  .جميع المغذيات

E 341 (iii) Tricalcium 
phosphate 

كغم معبر \ملغم150الحد األعلى لالرتحال 
، وضمن الحدود المسموح بها P2O5عنها كـ

على النحو لكل من الكالسيوم والفسفور 
-40زامية الفنية اإللالتعليمات في  المحدد
2013.  

التركيبة الغذائية للرضع كما هو   .جميع المغذيات
معرف في التعليمات الفنية اإللزامية 

40-2013.  

كغم معبر عنها \ملغم1000الحد األعلى 
من جميع استخداماتها في الغذاء  P2O5كـ

) من 3-1- 13النهائي الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة
  .الغذائية الفئات في استخدامها روطوش

 واغذية األغذية المصنعة من الحبوب  .جميع المغذيات
كما هي  األطفال وصغار الرضع

معرفة في التعليمات الفنية اإللزامية 
44-2014.  

E 401 Sodium 
alginate 

الستخداماتها في مستحضرات المغذيات 
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 3-1-13اردة في النقطة (األغذية الو 
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

  .الغذائية الفئات في استخدامها وشروط

 واغذية األغذية المصنعة من الحبوب  .جميع المغذيات
كما هي  األطفال وصغار الرضع

معرفة في التعليمات الفنية اإللزامية 
الخاصة بأغذية الرضع  44-2014

  .وصغار األطفال
E 402 Potassium 

alginate 
الستخداماتها في مستحضرات المغذيات 
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 1-13األغذية الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

  .الغذائية الفئات في استخدامها وشروط

 واغذية األغذية المصنعة من الحبوب  .جميع المغذيات
كما هي  األطفال اروصغ الرضع

معرفة في التعليمات الفنية اإللزامية 
44-2014.  
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رقم التصنيف 
األوروبي 
يللمضاف الغذائ  

االسم الشائع 
 للمضاف الغذائي

لتي يمكن إضافة المغذيات ا الحد األعلى
 مضاف غذائي اليها

 فئة الغذاء

E 404 Calcium 
alginate 

الستخداماتها في مستحضرات المغذيات 
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 3-1-13األغذية الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

 .لغذائيةا الفئات في استخدامها وشروط

 واغذية األغذية المصنعة من الحبوب .جميع المغذيات
كما هي  األطفال وصغار الرضع

معرفة في التعليمات الفنية اإللزامية 
44-2014.  

E 414 Gum arabic 
(acacia gum) 

كغم في مستحضر المغذيات \ملغم150000
كغم كمادة حاملة في المنتوج \ملغم10و

 النهائي.

  ية الرضع وصغار األطفال.اغذ .جميع المغذيات

E 415 Xanthan gum الستخداماتها في مستحضرات المغذيات ،
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 3-1-13األغذية الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

 .الغذائية الفئات في استخدامها وشروط

 واغذية الحبوباألغذية المصنعة من  .جميع المغذيات
كما هي  األطفال وصغار الرضع

معرفة في التعليمات الفنية اإللزامية 
44-2014.  

E 421 Mannitol 1000 ) ضعف من فيتامينB12 (
 االرتحال. اجماليكغم \ملغم3و

  اغذية الرضع وصغار األطفال. ).B12كحاملة لفيتامين (

E 440 Pectins الستخداماتها في مستحضرات المغذيات، 
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 1-13األغذية الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

 .الغذائية الفئات في استخدامها وشروط

التركيبة الغذائية للمتابعة واألغذية  .جميع المغذيات
 الرضع واغذية المصنعة من الحبوب

كما هي معرفة في  األطفال وصغار
-44تعليمات الفنية اإللزامية ال

2014.  
E 466 Sodium 

carboxy methyl 
cellulose, 
Cellulose gum 

 ،الستخداماتها في مستحضرات المغذيات
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 1-13األغذية الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

 .لغذائيةا الفئات في استخدامها وشروط

 وصغار للرضع الحمية اغذية .جميع المغذيات
 كما خاصة طبية ألغراض األطفال

 الفنية التعليمات في معرفة هي
الخاصة  2015-52اإللزامية 

ألغذية المعدة ألغراض طبية با
  خاصة.

E 471 Mono- and 
diglycerides of 
fatty acids 

 ،الستخداماتها في مستحضرات المغذيات
 يتجاوز الحد األعلى في شريطة أن ال

) من 1-13األغذية الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

على  ،الغذائية الفئات في استخدامها وشروط
أن ال يتم تجاوز هذه القيمة مع االخذ بعين 

 ار شروط االستخدام المحددة فيها.االعتب

  اغذية الرضع وصغار األطفال. .جميع المغذيات

E 472c Citric acid 
esters of 
mono- and 
diglycerides of 
fatty acids 

 ،الستخداماتها في مستحضرات المغذيات
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 1-13األغذية الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

 .الغذائية الفئات في استخدامها وشروط

التركيبة الغذائية للرضع والتركيبة  .ياتجميع المغذ
 األطفال الغذائية للمتابعة وصغار

  .والرضع االصحاء
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رقم التصنيف 
األوروبي 
يللمضاف الغذائ  

االسم الشائع 
 للمضاف الغذائي

لتي يمكن إضافة المغذيات ا الحد األعلى
 مضاف غذائي اليها

 فئة الغذاء

E 551 Silicon dioxide 10000كغم في مستحضرات \ملغم
 المغذيات.

مستحضرات المغذيات على 
 .شكل مسحوق جاف

  اغذية الرضع وصغار األطفال.

E 1420 Acetylated 
starch 

 ،ضرات المغذياتالستخداماتها في مستح
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 3-1-13األغذية الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

 .الغذائية الفئات في استخدامها وشروط

 واغذية األغذية المصنعة من الحبوب .جميع المغذيات
كما هي  األطفال وصغار الرضع

نية اإللزامية معرفة في التعليمات الف
44-2014.  

E 1450 Starch sodium 
octenyl 
succinate 

  اغذية الرضع وصغار األطفال.  .مستحضرات الفيتامينات  كغم مرتحلة.\ملغم100
مستحضرات االحماض  كغم مرتحلة.\ملغم1000

الدهنية المتعددة غير 
  المشبعة.

E 1451 Acetylated 
oxidised starch 

 ،ستحضرات المغذياتالستخداماتها في م
شريطة أن ال يتجاوز الحد األعلى في 

) من 3-1-13األغذية الواردة في النقطة (
 بها المسموح الغذائية المضافات قائمة

  .الغذائية الفئات في استخدامها وشروط

  اغذية الرضع وصغار األطفال.  .جميع المغذيات

  الخامس.ئية في الجزء مالحظة: القواعد العامة لشروط استخدام المضافات الغذا
والتي ) 2من الجزء الثالث من ملحق (المجموعة األولى في  هذه القائمةمن  السادسمن الجزء ) 1(المضافات الغذائية الواردة في جدول   )1(

" ما لم ينص ةكمية كافيمبدأ " تحت المغذياتتم إدراجها كمضافات غذائية في  ، قد"كمية كافيةمبدأ " تحت سمح باستخدامها في األغذيةي
 .على خالف ذلك

الغذاء وليس في  مستحضرات المغذياتفي فقط الستخدامها  المستخدمة كمضافات غذائية، للفوسفات والسيليكات تشير الحدود العليا  )2(
 .يالنهائ

 المغذياتمستحضرات  ي علىفان الحدود العليا تسر ، "ADIالمقبول"لالستهالك اليومي  التي لها قيمة عدديةلجميع المضافات الغذائية   )3(
 .والغذاء النهائي

 .كهةللن عززاتمأو  محلياتملونة أو  كمواد استخدامها بهدفيسمح باستخدام مضافات غذائية ال   )4(

  
  الجزء السادس

  الغذائية ألغراض األجزاء من الجزء األول الى الجزء الخامس تعريفات مجموعات المضافات
  
  )1جدول (

 االسم الشائع للمادة المضافة التصنيف األوروبيرقم 
E 170 Calcium carbonate 
E 260 Acetic acid 
E 261 Potassium acetates  
E 262 Sodium acetates 



 )33\29صفحة (      

 االسم الشائع للمادة المضافة التصنيف األوروبيرقم 
E 263 Calcium acetate 
E 270 Lactic acid 
E 290 Carbon dioxide 
E 296 Malic acid 
E 300 Ascorbic acid 
E 301 Sodium ascorbate 
E 302 Calcium ascorbate 
E 304 Fatty acid esters of ascorbic acid 
E 306 Tocopherol-rich extract 
E 307 Alpha-tocopherol 
E 308 Gamma-tocopherol 
E 309 Delta-tocopherol 
E 322 Lecithins 
E 325 Sodium lactate 
E 326 Potassium lactate 
E 327 Calcium lactate 
E 330 Citric acid 
E 331 Sodium citrates 
E 332 Potassium citrates 
E 333 Calcium citrates 
E 334 Tartaric acid (L(+)-) 
E 335 Sodium tartrates 
E 336 Potassium tartrates 
E 337 Sodium potassium tartrate 
E 350 Sodium malates 
E 351 Potassium malate 
E 352 Calcium malates 
E 354 Calcium tartrate 
E 380 Triammonium citrate 
E 400 Alginic acid 
E 401 Sodium alginate 
E 402 Potassium alginate 
E 403 Ammonium alginate 
E 404 Calcium alginate 
E 406 Agar 
E 407 Carrageenan 
E 407a Processed euchema seaweed 
E 410 Locust bean gum 
E 412 Guar gum 
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 االسم الشائع للمادة المضافة التصنيف األوروبيرقم 
E 413 Tragacanth 
E 414 Gum arabic (acacia gum) 
E 415 Xanthan gum 
E 417 Tara gum 
E 418 Gellan gum 
E 422 Glycerol 
E 440 Pectins 
E 460 Cellulose 
E 461 Methyl cellulose 
E 462 Ethyl cellulose 
E 463 Hydroxypropyl cellulose 
E 464 Hydroxypropyl methyl cellulose 
E 465 Ethyl methyl cellulose 
E 466 Sodium carboxy methyl cellulose, Cellulose gum 
E 469 Enzymatically hydrolysed carboxy methyl cellulose, Enzymatically 

hydrolysed cellulose gum 
E 470a Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids 
E 470b Magnesium salts of fatty acids 
E 471 Mono-and diglycerides of fatty acids 
E 472a Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 
E 472b Lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 
E 472c Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 
E 472d Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 
E 472e Mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of 

fatty acids 
E 472f Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of 

fatty acids 
E 500 Sodium carbonates 
E 501 Potassium carbonates 
E 503 Ammonium carbonates 
E 504 Magnesium carbonates 
E 507 Hydrochloric acid 
E 508 Potassium chloride 
E 509 Calcium chloride 
E 511 Magnesium chloride 
E 513 Sulphuric acid 
E 514 Sodium sulphates 
E 515 Potassium sulphates 
E 516 Calcium sulphate 



 )33\31صفحة (      

 االسم الشائع للمادة المضافة التصنيف األوروبيرقم 
E 524 Sodium hydroxide 
E 525 Potassium hydroxide 
E 526 Calcium hydroxide 
E 527 Ammonium hydroxide 
E 528 Magnesium hydroxide 
E 529 Calcium oxide 
E 530 Magnesium oxide 
E 570 Fatty acids 
E 574 Gluconic acid 
E 575 Glucono-delta-lactone 
E 576 Sodium gluconate 
E 577 Potassium gluconate 
E 578 Calcium gluconate 
E 640 Glycine and its sodium salt 
E 938 Argon 
E 939 Helium 
E 941 Nitrogen 
E 942 Nitrous oxide 
E 948 Oxygen 
E 949 Hydrogen 
E 1103 Invertase 
E 1200 Polydextrose 
E 1404 Oxidised starch 
E 1410 Monostarch phosphate 
E 1412 Distarch phosphate 
E 1413 Phosphated distarch phosphate 
E 1414 Acetylated distarch phosphate 
E 1420 Acetylated starch 
E 1422 Acetylated distarch adipate 
E 1440 Hydroxy propyl starch 
E 1442 Hydroxy propyl distarch phosphate 
E 1450 Starch sodium octenyl succinate 
E 1451 Acetylated oxidised starch 

  
  )2جدول (

 االسم الشائع للمادة المضافة التصنيف األوروبيرقم 
E 200 Sorbic acid 
E 202 Potassium sorbate 

  



 )33\32صفحة (      

  )3جدول (
 االسم الشائع للمادة المضافة التصنيف األوروبيرقم 

E 220 Sulphur dioxide 
E 221 Sodium sulphite 
E 222 Sodium hydrogen sulphite 
E 223 Sodium metabisulphite 
E 224 Potassium metabisulphite 
E 226 Calcium sulphite 
E 227 Calcium hydrogen sulphite 
E 228 Potassium hydrogen sulphite 

  
  )4جدول (

 االسم الشائع للمادة المضافة التصنيف األوروبيرقم 
E 432 Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (polysorbate 20) 
E 433 Polyoxyethylene sorbitan monooleate (polysorbate 80) 
E 434 Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate (polysorbate 40) 
E 435 Polyoxyethylene sorbitan monostearate (polysorbate 60) 
E 436 Polyoxyethylene sorbitan tristearate (polysorbate 65) 

  
  )5جدول (

 االسم الشائع للمادة المضافة التصنيف األوروبيرقم 
E 491 Sorbitan monostearate 
E 492 Sorbitan tristearate 
E 493 Sorbitan monolaurate 
E 494 Sorbitan monooleate 
E 495 Sorbitan monopalmitate 

  
  )6جدول (

 االسم الشائع للمادة المضافة التصنيف األوروبيرقم 
E 338 Phosphoric acid 
E 339 Sodium phosphates 
E 340 Potassium phosphates 
E 341 Calcium phosphates 
E 343 Magnesium phosphates 
E 450 Diphosphates 
E 451 Triphosphates 
E 452 Polyphosphates 

  
   



 )33\33صفحة (      

  )7جدول (
 االسم الشائع للمادة المضافة التصنيف األوروبيرقم 

E 400 Alginic acid 
E 401 Sodium alginate 
E 402 Potassium alginate 
E 403 Ammonium alginate 
E 404 Calcium alginate 

 


