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٢

  اهليئة القومية لسالمة الغذاء
  ٢٠١٩ لسنة ١رقم اهليئة  إدارةرار جملس ق

  القواعد الملزمة لملح الطعام وتنظيم تداولهبإصدار 
  دارةجملس اإل
   ؛ على الدستوراالطالعبعد 

ى  بشأن المواد السامة وغير السامة الت      ١٩٥٥ لسنة   ٤٩٩وعلى القانون رقم    
  ؛ ا كان شكلهايأ عام بوجهالصناعة ى تستعمل ف

  وتشجيعها ؛ بشأن تنظيم الصناعة ١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم 
  تداولها ؛شأن مراقبة األغذية وتنظيم ى  ف١٩٦٦ لسنة ١٠قانون رقم الوعلى 

  التنفيذية ؛ والئحته ١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة رقم 
لمعدنيـة   بشأن إصدار قانون الثروة ا     ٢٠١٤ لسنة   ١٩٨ القانون رقم    وعلى

  ؛والئحته التنفيذية 
 بإصدار قانون الهيئة القوميـة لـسالمة        ٢٠١٧ لسنة   ١وعلى القانون رقم    

    ؛٢٠١٩ لسنة ٤١٢الغذاء والئحته التنفيذية رقم 
 بحظر تعبئـة    ٢٠٠١ لسنة   ٢٣٤ رقم   التجارة والصناعة  وزير   وعلى قرار 

؛ا أو معبًأوتداول ملح السياحات سائب   
   الـصادر  ٢٠٠٣ لـسنة    ٤١رقـم    ارة والـصناعة  التجوعلى قرار وزير    

   ؛تنظيم تداول ملح الطعام المدعم باليودب ٢٤/٢/٢٠٠٣بتاريخ 
ـ  ٢٠٠٥ لـسنة    ١٣٠رقم   التجارة والصناعة وعلى قرار وزير     ـ ى   ف ن أش

   ؛ للمواصفات القياسية المصريةااإللزام باإلنتاج طبقً
إلضافات  بشأن ا  ٢٠١٥ لسنة   ٢٠٤وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم       

  الغذائية ؛الصناعات ى الغذائية المصرح باستخدامها ف
 ٢٠١٨ لـسنة    ١ رقم   دارة الهيئة القومية لسالمة الغذاء    إمجلس  قرار   وعلى

 ؛ة ذات االستخدامات التغذوية الخاصبشأن قواعد تنظيم تسجيل تداول األغذية 
  ةعقـد ندارة الهيئة القومية لسالمة الغـذاء بجلـسته الم        إمجلس  قرار  وعلى  

 تداوله ؛وتنظيم الطعام  القواعد الملزمة لملح  باعتماد٢٧/٣/٢٠١٩ ىف
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  :رر ــــــق
  ) ١( ادة ــامل

  الــالمج
 المباشر  لالستهالكما   إ االمستخدم غذائي الطعام  على ملح   القواعد  تطبق هذه   

رج بطريقة التفريغ   كما تنطبق على الملح المستخ      ، ىأو ألغراض التصنيع الغذائ   
أو /كناقل للمـواد المـضافة إلـى األغذيـة و         وكذلك الملح المستخدم    ) ومالفاكي(

  .  أثناء الصناعةاق كيميائيالمخلَّنطبق على الملح توال  ، المغذيات
خر من مجلـس إدارة الهيئـة       آيصدر قرار    ،   القرار امع مراعاة أحكام هذ   

من أجل تلبية   دم  القومية لسالمة الغذاء بتحديد القواعد الملزمة بشأن الملح المستخ        
   . الحاجات الخاصة

تجلـب بهـدف إعـادة      ى  هذه القاعدة والت  ى  وأنواع الملح غير المذكورة ف     
  .ا  قواعد الكودكس وال تتداول محلياهالتصدير يطبق علي

   )٢( ادة ــامل
  اريفـالتع

يقصد بالكلمات والعبـارات التاليـة المعنـى        القرار   ا تطبيق أحكام هذ   ىف 
  :  منهاٍٍٍٍِِلٍّالمبين قرين ك

  . الهيئة القومية لسالمة الغذاء: الهيئة -١
  .تستخرج منها األمالحى  المواقع الطبيعية أو الصناعية الت: المالحات -٢
مغذى من البحـر أو البحيـرات       ى  مسطح مائ ى   ه : المالحة الشمسية  -٣

ويكون  ،   ومزودة بأحواض صرف  ) ترسيب(وتتكون من أحواض تركيز وبلورة      
  .خالص الملح الخام من مجموعة األمالح الذائبةاست

 عبارة عن محاليل طبيعية مثل ميـاه المحيطـات        ى   ه : لحمحاليل الم  -٤
 مع  ا فيها ذائب يكون الملح و ،   البحار والبحيرات المالحة والينابيع والمياه الجوفية     و

  ، والكالـسيوم  ،   والبوتاسـيوم  ،   أمالح الماغنسيوم مثل  بعض األمالح األخرى    
  . وجودهنسبة  هذه المحاليل حسب ى فالملح وتختلف درجة تركيز
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٤

ـ ى  بلـور منتج   هو   : الملح الخام  -٥ ى عنـصر علـى   ى  يحتـو ى  طبيع
مـن الـوزن   ) ٪٣٩,٣٤(بنسبة  (Na) والصوديوم) ٪٦٠,٦٦(بنسبة  (Cl) الكلور
ـ  ى الـذ  (NaCl)  باسم كلوريد الـصوديوم ايويعرف كيميائى ،   الجزيئ ى يوجـد ف

   .ى  لالستهالك اآلدموال يستخدم مباشرةً ، تالطبيعة على شكل معدن الهالي
 هو منتج   : )ملح الدرجة الغذائية  (ى   الطعام المعد لالستهالك اآلدم    ملح -٦
ـ سأو حبيبات صلبة يتألف     أ بلوراتشكل  ع من الملح الخام على      مصنَّ مـن   ااس 

  )٪٩٨( عن الصوديوم كلوريد من المحتوى يقل أالى وينبغ ، )NaCl(كلوريد الصوديوم 
  ويبـاع إمـا كملـح طعـام     ، المضافة المواد باستثناء ، الجافة المادة أساس على

   .)ناعم أو خشن(أو كملح طعام مكرر 
  علـى نـسبة رطوبـة   ى  هو ملح الدرجة الغذائية المحتو    : ملح الطعام  -٧
  ) .٪٤( عن ديال تز

علـى نـسبة   ى  هو ملح الدرجة الغذائية المحتـو     : ملح الطعام المكرر   -٨
  ).٪٠,٣( عن درطوبة ال تزي

   .باليودالدرجة الغذائية المدعم ملح  هو : الطعام المدعم باليودملح  -٩
هو ملح مستخرج من محاليل ملحية مركزة باستخدام        :  ملح الفاكيوم  -١٠

    .)Vacuumتفريغ (ى أقل من الضغط الجوتحت ضغط ى البخر الصناع
هو عبارة عن كتل بلورية لملح كلوريد الـصوديوم  : ى الملح الصخر  -١١

صورة صـلبة أو إذابتـه      ى  الخام ترسبت تحت سطح األرض ويتم استخراجه ف       
   ، يتم ضخه إلى خطوط اسـتخراج ملـح       ى  صورة محلول ملح  ى  واستخراجه ف 

  .ى م لالستهالك اآلدوال يستخدم مباشرةً
ترسيبات طبيعية لملـح كلوريـد      ى   ه : الترسيبات الملحية الطبيعية   -١٢

الصوديوم قد تكون جديدة أو قديمة أو متجددة وتتكون دون إنشاء مالحة شمسية             
  .ى وغير صالحة لالستهالك اآلدمى ، باالشتراطات المعروفة للقطاع الصناع

  اصـلة  هو كل ملح نـاتج مـن مـصادر غيـر ح            : ملح السياحات  -١٣
  لالشـتراطات المنـصوص عليهـا     ا  يص تداول الغذاء من الهيئة طبقً     على ترخ 

  .ى دمويعتبر غير صالح لالستهالك اآل ، هذا القرارى ف
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ـ    ى  تلك المواد الت  ى  ه:  الشوائب الكلية  -١٤ بخـالف   اقد تتواجـد طبيعي 
 ،  البوتاسـيوم  ،   الكالسيوم(كلوريد الصوديوم إما ذائبة أو غير ذائبة مثل أمالح          

   .)الماغنسيوم وأمالح الصوديوم األخرى
   .التشريعات الساريةى المواد المضافة المصرح بها فى  ه: المواد المضافة - ١٥

   )٣( ادة ـامل
  اشتراطات ملح الطعام

   :االشتراطات األساسية - ًالأو
  : ملح الطعامى تية ففر الخواص الطبيعية اآلان تتويجب أ) أ ( 

  كـالمواد الغريبـة    العيوب الظاهرية المرئيـة       من ان يكون خالي  أ - ١
  .)الحصى ، الرمل  ،الكتل الجيرية(

ـ  وز )٪١٠(تركيـز   عند  للمنتج  ى   المحلول المائ  يكونن  أ -٢  ،  انً
  . عديم اللوناي صافالًمحلوو

  الناعمالمكرر  قطر حبيبات ملح طعام     ى  نسبة الملح ذ  زيد  أال ت  -٣
وأال  ،    بالوزن )٪٥(عن   مم   ١,٢ ىعل) الفاكيوم(أو المنتج تحت التفريغ     

  .)٪٥( عن  مم٢,٨ علىملح الطعام المكرر الخشن يزيد قطر حبيبات 
قصى المسموح  كونات وشوائب ملح الطعام الحد األ      تجاوز نسب م   عدم) ب(

  )ملح الـصناعات الغذائيـة     - ملح طعام باليود   - ملح الطعام (ى  به ف 
  : ى تاآلا للجدول وفقً

  أنواع ملح طعام الدرجة الغذائية
لقصوى المكونات والحدود ا

  ملح طعام  للشوائب والملوثات
ملح تحت التفريغ   ملح طعام مكرر  غير مكرر

  )الفاكيوم(
  ٪٠,٢  ٪٠,٣  ٪٤  الرطوبة - ١
  NaClكلوريــد الــصوديوم   -٢

  ٪٩٩,٤  ٪٩٨,٥  ٪٩٨  من الوزن الجاف

  ٪٠,٦  ٪١,٥  ٪٢  الشوائب الكلية -٣
  الــشوائب غيــر القابلـــة   -٤
  ٪٠,٠٣  ٪٠,١٥  ٪٠,٣  الماءى ذوبان فلل
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  أنواع ملح طعام الدرجة الغذائية
لقصوى المكونات والحدود ا

  ملح طعام  للشوائب والملوثات
ملح تحت التفريغ   ملح طعام مكرر  غير مكرر

  )الفاكيوم(
  كجم ككادميوم/ ملجم٠,٥  Cdالكادميوم  -٥
  كجم كنحاس/ ملجم٢  Cuالنحاس  -٦
  كجم كرصاص/ ملجم١  Pbالرصاص  -٧
  كجم كزئبق/ ملجم٠,١  Hg الزئبق -٨
  كجم كزرنيخ/ ملجم٠,٥  Asالزرنيخ  -٩

البوتاسـيوم   ملح الطعام المدعم باليود يجب أن يكون تركيز أيـودات             )ج(
KIO3     ٧٠ إلى   ٣٠ المسموح به منـ  ، المليـون ى  فا جزء حالـة  ى وف

   . إليهارالمصدفقا للحدود المقررة بالدول التصدير يتم و
ثاني
ً
  :   الطعامملحالمواد المضافة ل - ا
  ويتعـين  ،   )١(ىالنهـائ المنـتج   ى   المواد المضافة بصورة متجانسة ف     تُوزع
   :ى اآلتجدول  للاوفقًملح الحد المسموح به ل لالمواد المضافةأال تتجاوز 

 ى المنتج النهائى ف الحد األعلى المسموح به  المواد المضافة

  :  وتشملمواد مانعة للتكتل
  )iii ٣٤١(ورثوفوسفات الكالسيوم الثالثية أ

   .)١٧٠i (كربونات الكالسيوم
   .)٥٠٤i (الماغنسيوم كربونات 

   .)٥٣٠( الماغنسيومكسيد أ
   .)٥٥١ (ليكون غير المتبلوريسيد السكأى ثان

   .)٥٥٢ ( الكالسيومتسيليكا
   .ة آمنة عامةبصف) ii ٥٥٣( الماغنسيومكات يسيل
   .)٥٥٤ (لومينيةكات الصوديوم األيسيل

حماض أل ،  والبوتاسيوم والصوديومالكالسيوم أمالح
   .)٤٧٠ (ريكيالبالمتيك أو الستاو ، الميرستك

  
  

   .تمعةم منفردة أو مججك/م ج٢٠

                                                
(1) CODEX STAN 150-1985           CODEX STAN 192-1995  
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 ى المنتج النهائى ف الحد األعلى المسموح به  المواد المضافة

  ىالملح اليودى غير مسموح بإضافتها ف
   .)٥٣٦ (بوتاسيوملل سيانيد الحديدوز
   .* )٥٣٥ (لصوديوم لسيانيد الحديدوز

  و مجتمعة مقدرةأم منفردة جك/مجمل١٤

 أساسعلى 
4

6})({ CNFe.   

  : ةمواد مستحلب
  )٤٣٣ (٢٠وكسى إيثيلين أسوربيتان مونواوليات بولى 

  : ة للتصنيعمواد مساعد
  )ا٩٠٠(ميثيل سيلوكسان ى داى بول

  
  كجم/ ملجم١٠
  

  كجم/ ملجم متبقى ١٠

    .للمادةى الرقم بين القوسين يمثل الكود الدول
كجـم  / ملجـم ٢٩يسمح بحد أعلى  ،  البوتاسيومأو سيانيد الحديدوز لملح الصوديوم     )*(

   .البلوراتى و شجرأنتاج ملح متفرع إى  فاستخدامهعند 
ـ     ا وفقً ا يتم تحديث مكونات الجدول تباع     على أن  ى  للتحديثات ذات الصلة الت

  .ى تصدر عن هيئة الدستور الغذائ
ثالثا
ً

   :عوامل الجودة - 
  مـن المـرارة    خـالٍ ى  وطعم ملح  ،    لون أبيض نظيف   اأن يكون المنتج ذ   

  .طعم غريب أو رائحةى وأ
   )٤( ادة ــامل

  لحمصانع الم/ ترخيص تداول الملح بالمالحات 
   المختـصة بتـراخيص    اإلدارةيتقدم صاحب الشأن بطلب موجه إلـى         -١

 لهـذا الـشأن   المعـد ى أو الـورق ى تداول الغذاء بالهيئة على النموذج اإللكترون   
 بها البيانات والمـستندات     ص تداول الغذاء بالمالحات مرفقًا    للحصول على ترخي  

  : والوثائق اآلتية
 -ى االسـم التجـار  ( المنتفعة وتـشمل   البيانات التجارية للشركة المالكة أو    

ـ ل البريـد اإل   – الفاكس   -رقم التليفون   " وسائل االتصال بها     -العنوان    ")ىكترون
  .) وسائل االتصال به-االسم (والبيانات الشخصية لمديرها المسئول 

  .موافقة الجهة المعنية على التخصيص
   .صورة من البطاقة الضريبية
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 .ى السجل الصناع/ ى صورة من السجل التجار

حالة شركات األسهم أو شركات التـضامن    ى  توكيل حديث خاص باإلدارة ف    
  .أو عند تعدد الشركاء المؤسسين

  .الترخيص الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية

  لمكاتب االعتماد المسجلة لدى الهيئـة بتـوافر االشـتراطات         ى  التقرير الفن 
 2Aأو 1Aعلـى ورق / حةللمال) Layout Design(ى  على رسم هندسالًالفنية مشتم

  : ويشتمل على
  : بالنسبة للمالحة)  أ (

ـ             ااسم المالك أو المنتفع والموقع والمساحة وأبعاد المالحة واتجاهاتهـا مبينً
)  صخرية - ترسيبات ملحية  -شمسية(اتصالها بمياه البحر أو البحيرات إذا كانت        

   .المالحات حسب نوعهاى  المطلوبة فكما يوضح المكونات الرئيسية والفنية
  : بالنسبة لمصنع الملح )ب(
 تورقم القطعـة وأسـهم االتجاهـا      ى  سم المالك وعنوان المنشأة التفصيل    ا 

وأسماء الشوارع المجاورة وأبعاد وارتفاعـات األرض المخصـصة للمـشروع       
   .من جميع االتجاهاتى والبعد عن مصادر التلوث البيئى بالمتر الطول

 المختصة بتراخيص تـداول الغـذاء بالهيئـة بمراجعـة           اإلدارةوم   تق -٢
وعند الموافقة يقـوم     ،   المستندات والتأكد من استيفاء البيانات والوثائق المطلوبة      

ويرفق مـع   ى ،   حسابها البنك ى  طالب الترخيص بتوريد رسم ترخيص التداول ف      
   .مستندات وملف الترخيص

  مصنع الملـح مـن الهيئـة      / ت   يصدر ترخيص تداول الغذاء للمالحا     -٣
وتجـدد بـنفس    ، صورة وثيقة ورقية او إلكترونية مدة سريانها خمسة أعوامى  ف

   .يوم١٥ ـاإلجراءات السابقة قبل موعد انتهائها ب
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  : وثيقة ترخيص تداول الغذاء على البيانات اآلتيةى وتحتو
   .اسم الشركة المالكة وبياناتها التجارية

 -  ترسيبات ملحيـة   -  شمسية(مالحات  :  من الهيئة نوع النشاط المرخص به     
   .مصنع ملح ، )صخرية

   .الرقم المسلسل للوثيقة وتاريخ بدء سريانها وانتهائها
ـ        / على جميع المالحات   -٤    لهـذه  امصانع الملـح توفيـق أوضـاعها طبقً

خالل مدة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ البدء بالعمـل           ى  القواعد الملزمة ف  
   .اربهذا القر
مصنع ملح تعمل بدون الحصول على ترخيص تداول الغذاء /  كل مالحة-٥

ى للمالحات من الهيئة يعتبر الملح الناتج منها هو ملح غير صالح لالستهالك اآلدم
  ،القوانين والتشريعات ذات الـصلة  ى  ويطبق عليها وعلى مالكها العقوبات المقررة ف      
ائية التعامل مع الملح النـاتج منهـا        ويحظر على الموردين وجميع المنشآت الغذ     

  .ى باعتباره ملح سياحات غير صالح لالستهالك اآلدم
   )٥( ادة ــامل

  تداول ملحى ت العاملة فآ المنشاشتراطات
  :  المالحات-١
   : المالحة الشمسية) أ ( 
  : ىتفر فيها اآلاتويويجب أن  

   . أو البحيرات بمصدر متجدد لمياه البحراالتصال
ـ (إلى درجة التشبع ى  للوصول بتركيز المحلول الملح ركيزتأحواض    لال تق

   .تترسب قبل كلوريد الصوديومى ويترسب بها األمالح الت)  بوميه٢٤عن 
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ويجـب أن    ،   بهـا ) كلوريد الصوديوم (الملح الخام   ب  يترسبلورة ل أحواض  
   .) بوميه٣٠ -٢٤(ى يكون تركيز المحلول الملح

 بوميه  ٣٠ذو التركيز األعلى من     ى  لمتبقاى   المحلول الملح  صرفلض  احوأ
   .بعد بلورة وترسيب كلوريد الصوديوم لعدم ترسب األمالح األخرى

   .لملح الخام المستخرجخزين اتمنفصلة لساحة 
لمكونـات  ى  والتحليل الكيميائ ى  لمتابعة دورة المحلول الملح   ى   معمل كيميائ 

   .الملح الخام
  : الخامى مالحات الملح الصخر) ب(

الخام من طبقات الملـح المتحجـرة       ى  م استخراج الملح الصخر   يت
 متـر ومغطـاة بطبقـة مـن       ٢تحت سطح األرض بما ال يقل عـن         

الطبقة (ى  الكرشيف يتم إزالتها الستخراج هذه الطبقة من الملح الصخر        
ذو التركيـز  ى الصخرى حتى الوصول لطبقة المحلول الملح   ،   )األولى

: ٢٥ شـهور إلـى   ٦دة ال تقل عن مى  بوميه ترتفع ف٢٢ إلى ٢٠من  
   .)ملح التربية( نتيجة عملية التبخر وميةب ٣٠

ى والتحليل الكيميـائ  ى  لمتابعة دورة المحلول الملح   ى  معمل كيميائ 
   .لمكونات الملح الخام

  : الملح مصانع -٢
   . الغذاءة تلتزم المنشأة بالقواعد الفنية الملزمة لسالم )أ( 
ة والمتطلبات األساسية العامة بالقواعد الملزمة       تطبق االشتراطات الفني   )ب(

   .لترخيص تداول الغذاء بالمنشآت الغذائية
  : البد من توافر االشتراطات الفنية الخاصة بإنتاج ملح الطعام اآلتية) ج(

  مصدر للملح الخـام مـن مالحـة حاصـلة علـى تـرخيص اسـتخراج              
  .ملح يتداول للغذاء

  ح عنـد درجـة حـرارة ال تقـل         مصدر للهواء الساخن لتجفيف المل    
  .م°١٢٠عن 
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  – طلمبة حقـن     - خزان حقن  -خزان تحضير (منظومة لحقن اليود    
  .)فونية للترذيذ

جميـع مراحـل الـصناعة مطابقـة     ى  أن تكون المواد المالمسة ف    
  .لالشتراطات العامة للمواد المالمسة للغذاء

مناسب إلجراء االختبـارات الالزمـة عنـد        ى  توافر معمل كيميائ  
   .وبعد التصنيع قبل التعبئة ، الملح الخام استالم

  : الملحى  معبئ-٣
يجب على معبئ ملح الطعام الحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة            

 : ىوااللتزام بما يل

  .توافر ماكينات تعبئة أوتوماتيكية

  .تسجيل العالمة التجارية وتصميم العبوة الخاصة بشركته

  .ملح يقوم بتوزيعه ويحمل عالمته التجاريةى امة عن أإقرار بمسئوليته الت

  مساك سجل يشمل الكميات الـصادرة والـواردة مـن الملـح وأنواعـه             إ
  .ومصادره وكمياته

  : بيانات المعبئين
  .اسم شركة التعبئة

 .ى السجل الصناع

   .ى السجل التجار
  .عنوان الشركة

  .)ى بريد إلكترون–  فاكس–تليفون (بيانات التواصل مع شركة التعبئة 

  .تقوم بطباعة العبوات المستخدمةى اسم وعنوان المطبعة الت

   .عند التعبئة لصالح الغير يذكر اسم الشركة المعبأ لصالحها
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   )٦(  ادةــامل
  ةـلتعبئا

ويجوز توريده لمـصانع   ، يحظر تداول الملح غير المعبأ للمستهلك والمعبئ   
   .تورة والمستندات المبين بها الكمية والمصدراألغذية أو للتصدير مع إرفاق الفا

 ، وال تتفاعـل معـه  تعبئة مناسبة   عبوات مصنوعة من مواد     ى  فالملح  يعبأ  
تحـافظ علـى     ،   عازلة للرطوبة وغير منفذة للضوء     ،   اإلغالقمحكمة   ،   نظيفة

   .الملح وال تؤثر عليه
 تداول الملح   ويحظر ،   يتحمل المعبئ المسئولية الكاملة على ما يقوم بتعبئته       

   .مجهول المصدر
   )٧(  ادةــامل

  توسيم ملح الطعام
  :اشتراطات عامة

قـراءة البيانـات    المـستهلك  على يسهلبشكل  المعبأة األغذية يتم توسيم -١
   .للتداول المعتادة الظروف تحت العبوات على من نزعه يصعبو

 اتوسيم الفالغ هذا يحمل أن يجبى خارج بغالف مغطاة العبوة انتك إذا -٢
   .بطمسه له يسمح والقراءته  السهليكون من 

للمستهلك بانطباع خـاطئ بـشأن      ى   أال يتم توسيم الملح المعبأ بما يوح       -٣
   .صفاته او طبيعته

ـ  المـستخدمة  اللغةى ه العربية اللغة تكون  يجب أن: اللغة -٤  بطاقـة ى ف

  .العربية اللغة بجانب ىأخر لغةى بأ البيانات نفس تابةك ويجوز بياناتال
 يجـب  ، العربيـة  اللغة خالف البيانات بطاقةى ف المستخدمة اللغة انت كإذا

ـ  المدونة البيانات تتضمن العربية باللغة إضافية بيانات بطاقة استخدام  بطاقـة ى ف

   .األصلية البيانات
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إذا كان الملح مستلزم إنتاج الستخدام مصانع األغذية يجوز أن تكون اللغـة        
 لغة غير اللغة العربية شريطة كتابة تاريخ اإلنتاج وفترة الـصالحية            المستخدمة

   .باللغة اإلنجليزية
   :األساسيةالبيانات 

   .والعالمة التجارية ، المعبئة وعنوانها/ اسم الشركة المنتجة  -١
  .ملح طعام أو ملح طعام مكرر أو ملح فاكيوم:  نوع الملح -٢

   .ت البوتاسيوم أو اإلضافات الغذائية إن وجدت بما فيها ايوداالمكونات قائمة -٣
  .تاريخ اإلنتاج مع مدة الصالحية أو تاريخ انتهاء الصالحية -٤

  .تعليمات التخزين -٥

   .)٪٢( ±كجم ى الوزن الصاف -٦
  .)الخ......... ى صخر-ى بحر(المصدر  -٧

   .المنشأ بلد -٨
  .التشغيلة) اإلنتاج دفعة( -٩

  .داماالستخ تعليمات -١٠

 : باإلشعاع المعامل ملحلل بالنسبة -١١

  مقربـة   علـى باإلشعاعة المنتج معاملحالة ى فى يجب استخدام الرمز الدول
   . اختياريةباإلشعاع األغذية معاملة علىة الدالتعتبر الكتابة و الملح اسم من

ـ  يصعبى الت الصغيرة والوحدات عبواتال حالةى ف -١٢ وضـع  اتكنولوجي 

 بـدون  ٢ سم ١٠ تتجاوز ال بركاأل سطحها مساحةى صاف أن وبحيث يهاعل البيانات

  :ىيل ما تابةك منهذه العبوات والوحدات  تعفى ، اللحام مساحة

 تدون أن على(م االستخدا تعليمات – التاريخ – التشغيلة رقم – المكونات قائمة 

   .)الوحدات لهذه  الحاويةالعبوة على البيانات
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  : البيانات االختيارية
و الرسـم   أالتصوير أو طباعةاو ال تابةتوسيم الملح سواء بالكى  يجب أال يعط-١
ةاألساسي البيانات مع تعارضي أالو  بأفضلية الملح عن المنتجات المماثلةاانطباع.    
  واضـحة  بطريقـة  تـدون يجب أن  "للمنتج درجات" استخدام حالةى  ف-٢

    .المستهلك تضليل أو خداع إلى تؤدى ال
   )٨ ( ادةــامل

  ،القـرار  احكام هـذ أ لتنفيذ  ةزمال القرارات ال  ة الهيئ ةدارإيصدر رئيس مجلس    
   .ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه

   )٩ ( ادةــامل
   .لتاريخ النشرى اليوم التالى ويعمل به ف ةينشر هذا القرار بالوقائع المصري

  رئيس مجلس اإلدارة
   حسني منصور.د.أ

  


