
 

 السنة
  ھ١٩٤

  ١٤٤٢ صفر سنة ٦الصادر فى یوم األربعاء 
  )٢٠٢٠ سبتمبر سنة ٢٣( الموافق 

 
  ٢١٤عـدد ال

 )تابع ( 
 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

٢

 اهليئة القومية لسالمة الغذاء
  ٢٠٢٠ لسنة ٤قـرار جملس إدارة اهليئة رقم 

  بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغداء
  جملس اإلدارة

  بعد االطالع على الدستور؛
   في شأن قمع التدليس والغش وتعديالته؛١٩٤١ لسنة ٤٨وعلى القانون رقم 

   في شأن التوحيد القياسي وتعديالته؛١٩٥٧ لسنة ٢انون رقم وعلى قرار رئيس الجمهورية بالق
   في شأن تنظيم الصناعة؛١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم 
   في شأن مراقبه األغذية وتنظيم تداولها وتعديالته؛١٩٦٦ لسنة ١٠وعلى القانون رقم 

 بشأن اإلضافات الغذائية ٢٠١٥ لسنة ٢٠٤وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 
  لمصرح باستخدامها في الصناعات الغذائية وتعديالته؛ا

 بإصدار قانون الهيئة القومية لسالمه الغذاء والئحته ٢٠١٧ لسنة ١وعلى القانون رقم 
   الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء؛٢٠١٩ لسنة ٤١٢التنفيذية رقم 

  ؛٢٥/٦/٢٠٢٠ في وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية لسالمه الغذاء بجلسته المنعقدة
 :قــــــرر

  )املـادة األوىل(
  يهدف هذا القرار إلى تحديد المواد المضافة المصرح باستخدامها فى األغذية المتداولة

  . المشار اليه٢٠١٧ لسنة ١في جمهورية مصر العربية وفقا لتعريف الغذاء الوارد بالقانون 
 )املـادة الثانية(

  استخدام أى من المواد المضافة غير تلك المبينةيحظر على مشغلي المنشآت الغذائية 
في الجداول المرفقة والمنشورة على الموقع الرسمي للهيئة القومية لسالمه الغذاء، وذلك وفقاً لما 

  .هو موضح قرين كل من الجداول المرفقة بهذا القرار
ى مالحق المرفقة بهذا القرار أو أ) ٢(و ) ١(تعتبر هياكل المجموعات والجداول أرقام 

  .آخري جزءا ال يتجزأ من القرار
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  )املـادة الثالثة(
لمجلس اإلدارة اضافة أو تغيير أو تعديل أو حذف أى من المواد المضافة المنصوص عليها 
بالجداول المرفقة في ضوء المعايير الدولية المعمول بها، وتشمل منظمة الدستور الغذائي 

  .على توصيات اللجنة المختصةوالتشريع األوروبي وذلك بناء ) الكودكس(
  )املـادة الرابعة(

تُراجع الجداول المرفقة بهذا القرار بصفة دورية وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها وتشمل 
والتشريع األوروبي وذلك التخاذ االجراءات الالزمة لتحديثها، ) الكودكس(هيئة الدستور الغذائي 

  .بناء على توصيات اللجنة المختصة
 )ـادة اخلامسةامل(

يصدر رئيس مجلس اإلدارة كافة القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف 
  .أو يتعارض مع أحكامة

 )املـادة السادسة(

  ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
  . من تاريخ العمل بهذا القرارمع منح فترة توفيق اوضاع لمدة ستة أشهر

 رئيس مجلس اإلدارة

  حسني منصور/ د.أ
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  اـــال
  .يختص هذا القرار بالمواد المضافة التي يتم استخدامها في المنتجات الغذائية عن عمد

  :األغذية التي ميكن أن تستخدم فيها املواد املضافة
واد المضافة طبقا للمجموعات يحدد هذا القرار الشروط التي يمكن بموجبها استخدام الم

  :الغذائية المحددة في جداول
يتضمن استخدامات المواد المضافة ذات الحد األقصى لالستهالك اليومي غير ): ١(جدول 

وتسري المواد  مرتبة حسب رقم المجموعات الغذائية. العددي والتي تم تحديد الحد األقصى لها
  .ات الرئيسية على المجموعات الفرعيةالمضافة والحدود القصوى الواردة بالمجموع

  يتضمن المواد المضافة غير المحدد لها الحد األقصى لالستهالك اليومي): ٢(جدول 
وفقا للجنة خبراء هيئة الدستور الغذائي المقبولة لالستخدام في األغذية بشكل عام عند استخدامها 

  .يدةعلى مستويات غير محدده ووفقًا لمبادئ ممارسات التصنيع الج
 :مستويات احلدود القصوى للمواد املضافة

الهدف األساسي من تحديد مستويات االستخدام للحد االقصى للمواد المضافة في مجموعات 
غذائية مختلفة هو التأكد من أن تناول مادة مضافة من جميع استخداماته ال يتجاوز الحد األقصى 

  .لالستهالك اليومي
 في هذا القرار ومستويات الحد األقصى الخاصة بها جزئيا تستند المواد المضافة المدرجة

إلى أحكام المواد المضافة لمعايير المنتجات المدرجة بالجداول، طبقا الحد األقصى المقترح مع 
  .الحد األقصى لالستهالك اليومي

  :التعريفات
  جهيزأى مادة يتم اضافتها الى الغذاء خالل عمليات التصنيع أو الت: المواد المضافة

  أو المعالجة أو التعبئة أو التغليف أو النقل ألسباب تقنيه، أو للتأثير الفعلي أو المحتمل لها
  وال تستخدم المادة المضافة للغذاء، سواء بطبيعتها أو في حد ذاتها كغذاء، كما. على الغذاء

المضافة للغذاء ال تستخدم كمكون غذائي سواء كانت له قيمه غذائية ام لم تكن، وال تشتمل المادة 
  على الملوثات أو المواد التي تضاف إلى الغذاء للحفاظ على المواصفات التغذوية أو العمل

  .على تحسينها
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يتم تقديره من قبل لجنه خبراء المواد المضافة : (ADI)الحد األقصى لالستهالك اليومي 
وزن الجسم والذي يمكن لهيئة الدستور الغذائي لمقدار المواد المضافة، معبراً عنه على أساس 

  .تناوله يوميا على مدى العمر دون وجود مخاطر صحية ملحوظة
هو مصطلح  (NS)" غير محدد: "االستهالك اليومي المقبول من بعض المنتجات الغذائية

الكيميائية (ينطبق على منتج غذائية ذات سمية منخفضة للغاية والتي على أساس البيانات المتاحة 
، إجمالي االستهالك الغذائي للمادة، الناشئة عن استخدامها )حيوية والسمية وغيرهاوالكيميائية ال

  على المستويات الالزمة لتحقيق التأثير المطلوب ومن مستويات الخلفية المقبولة في الغذاء،
  .ال تمثل في رأى لجنه خبراء المواد المضافة لهيئة الدستور الغذائي، خطرا على الصحة

  هو أعلى تركيز للمادة المضافة المستخدمة: ستخدام المادة المضافةالحد األقصى ال
لتكون فعالة وظيفيا في المجموعة الغذائية أو المنتج الغذائي ووافقت عليه هيئة الدستور الغذائي 

 لتر من نوع /كجم أو مليجرام/ يتم التعبير عنها بشكل عام كمواد مضافة مليجرام . لتكون آمنة
  .المنتج الغذائي

 .يزيد الحموضة ويعطى على الطعام طعما الذعا: (Acid) حمض

 .ينظم حموضه أو قلوية الغذاء أو/ يغير و(Acidity regulator): منظم حموضة

 . يقلل من اتجاه اجزاء الغذاء الى التماسك مع بعضها:(Anti-caking agent) مضاد تكتل

 .وة يمنع أو يخفض الرغ:(Anti-foaming agent) مضاد الرغوة

يطيل مدة تخزين األغذية بحمايتها من التلف الذي يسببه : (Antioxidant) مضاد األكسدة
 .التأكسد مثل تزنخ الدهون واختالف اللون

مادة غير الهواء أو الماء، تساهم في زيادة قوام ): Bulking agent(مساعد على التكتل 
 .طاقةالغذاء دون أن تساهم بشكل فعال في قيمته الموجودة من ال

 مواد تضاف لألطعمة بغرض التلوين أو استعاده: Food colors (Colorants)ملونات األغذية 
  تعتبر مواد غذائية في حد ذاتها أو من المكونات المميزة للطعام، وتشمل المكوناتناللون دون أ

رف الطبيعية لبعض المواد الغذائية أو من المصادر الطبيعية األخرى والتي ليس من المتعا
فالمحضرات والتركيبات المتحصل عليها  .تناولها كمواد غذائية أو من المكونات المميزة للطعام

أو كيميائية والتي تؤدى إلى /من المواد الغذائية ومن المصادر الطبيعية األخرى بوسائل طبيعية و
 .استخالص صبغات مميزه من المكونات الغذائية أو العطرية تعتبر من األلوان
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 .يثبت أو يكثف أو يستبقى لون المنتج الغذائي): Color retention agent(ثبيت اللون عامل ت

  ينشأ و يكون مزيج موحد يتكون من عنصرين): Emulsifying agent(مادة استحالب 
مثل ملح . أو أكثر من العناصر غير القابلة لالمتزاج مثل الزيت والماء في المنتج الغذائي

 .نظيم بروتين الجبن عند صناعة الجبن المطبوخ لمنع انفصال الدهوناالستحالب الذي يعيد ت

مواد تجعل من الممكن الحفاظ على الحالة الفيزيوكيميائية لمنتج : (Stabilizer)مواد مثبته 
 :غذائي تشمل

  .مواد تعمل على الحفاظ على خليط متجانس بين مادتين أو أكثر ال تختلطان من منتج غذاء
 .ات أو ارجاع أو زيادة اللون الموجود في منتج غذائيمواد تعمل على ثب

مواد تعمل على زيادة قدرة الترابط في الغذاء بما يشمل تكوين الروابط المتقاطعة بين 
 .البروتينات لتمكين ربط أجزاء الغذاء عند إعادة تشكيلة

 .ي منتج غذائيالرائحة المتوفرة ف أو/مواد لتعزيز الطعم و: (Flavor enhancers)محسن النكهة 

): Emulsifierباستثناء المواد المستحلبة ( (Flour treatment agents)مساعدات معالجة الدقيق 
 .هي مواد تضاف إلى الدقيق أو العجائن لتحسين جودة الخبيز

 مواد تؤدى إلى انتشار متجانس للغاز في منتج :(Foaming agents)مساعدات الرغوة 
 .غذائي سائل أو صلب

  تعطى للمنتج الغذائي قوام عن طريق تكوين الجيل): Gelling agent(جيليه عوامل 
 .على السطح

مادة توضع على السطح الخارجي للمنتج الغذائي ): Glazing agent) (تزجيج(عامل تلميع 
 .فتجعل له مظهر المعا أو طالء واقيا

  عول يمنع جفاف الغذاء بإبطال مف): Humectant) (حافظ رطوبة(عامل تنديه 
 .البيئة الجافه

  يطيل الفترة التخزينية للغذاء بحمايته من التلف الناشئ: )Preservative(مادة حافظه 
 .عن الكائنات الحية الدقيقة

 .مادة أو مجموعة مواد تطلق الغاز وبالتالي تزيد من حجم العجين): Raising agent(مواد رافعه 

 .كرية لتحلية المنتج الغذائيمادة غير س): Sweetener) (محلي(عامل تحلية 
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 .يزيد لزوجة الغذاء): Thickener(مغلظ القوام 

يسمح بتواجد مواد مضافة في مادة غذائية غير مصرح ): Carry-over( مواد منقولة
باستخدام هذه المواد المضافة فيها، إذا انتقلت إلى المادة الغذائية من المكونات أو المواد المضافة 

ريقة عرضيه وتسمى المواد المضافة في هذه الحالة منقولة ويجب أن تكون ألحد المكونات بط
وال يسمح بتواجد المواد المضافة المنقولة في أغذية . من قوائم المواد المضافة المصرح بها

 .الرضع والفطام والتركيبات التكميلية

  (GMP)ممارسات التصنيع الجيدة 
ألحكام هذا القرار في ظروف ممارسات يجب استخدام جميع المواد المضافة الخاضعة 

  :التصنيع الجيدة، والتي تشمل ما يلي
تقتصر كمية المادة المضافة إلى الغذاء على أدنى مستوى ممكن ضروري لتحقيق ) أ(

 التأثير المطلوب؛

يتم تقليل كمية المادة المضافة التي تصبح مكونًا من مكونات الغذاء نتيجة الستخدامها ) ب(
غذية أو معالجتها أو تعبئتها والتي ال تهدف إلى تحقيق أى تأثير مادي في تصنيع األ
 . آخر في األغذية نفسها، إلى أقصى حد ممكن معقولفنيأو أى تأثير 
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  )هياكل ااميع الغذائية(
 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

٠-١ 
تثناء  شابھاتھا، باس ان وم ات األلب منتج

  ٠-٢منتجات المجموعة الغذائیة 
Dairy products and analogues, excluding 

products of food category 02.0 

 Fluid milk and milk products  اللبن السائل ومنتجات األلبان  ١-١

 Fluid milk (plain) )السادة(للبن السائل ا ١-١-١

 Other fluid milk (plain)  )السادة(ألبان سائلة أخرى  ٢-١-١

 Fluid buttermilk (plain)  )السادة(لبن الزبد السائل  ٣-١-١

 Flavored fluid milk drinks  مشروبات اللبن السائل المنكھة ٤-١-١

٢-١ 
ان  منتجات األلبان المتخمرة ومنتجات األلب

  )السادة(المتجبنة بالمنفحة 
Fermented and renneted 

milk products (plain) 

 Fermented milks (plain)  )السادة(األلبان المتخمرة  ١-٢-١

١-١-٢-١  
رة  ان المتخم سادة(األلب ة )ال ر المعامل ، غی

  حراریا بعد التخمیر
Fermented milks (plain), not heat-

treated after fermentation 

٢-١-٢-١ 
رة  ان المتخم سادة(األلب ة، )ال   المعامل
  حراریا بعد التخمیر

Fermented milks (plain), heat-treated 

after fermentation 

 Renneted milk (plain)  )السادة(اللبن المنفح  ٢-٢-١

 Condensed milk and analogues (plain)  )السادة(اللبن المكثف ومشابھاتھ   ٣-١

 Condensed milk (plain)  )السادة (اللبن المكثف   ١-٣-١

 Beverage whiteners  مبیضات المشروبات ٢-٣-١

 Cream (plain) and the like  ومشابھاتھا) السادة) (الكریمة (القشدة  ٤-١

 Pasteurized cream (plain)  )السادة(المبسترة ) الكریمة(القشدة  ١-٤-١

٢-٤-١ 

شدة  ة(الق ة) الكریم ة والمعامل   المعقم
اع  ة االرتف ة فائق ا بمعامل ، )UHT(حراری

شدة  ة(والق ة، ) الكریم ضة المخفوق ومنخف
  )السادة(الدھن 

Sterilized and UHT creams, whipping 

and whipped creams, and  reduced fat 

creams (plain) 

 Clotted cream (plain)  )السادة(المتخثرة ) الكریمة(القشدة  ٣-٤-١
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 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

 Cream analogues  )الكریمة(مشابھات القشدة   ٤-٤-١

٥-١ 
بن  سحوق الل سادة(م سحوق ) ال شدة وم الق

  ومشابھاتھما) السادة) (الكریمة(
Milk powder and cream powder and 
powder analogues (plain) 

١-٥-١ 
بن  سحوق الل سادة(م شدة ) ال سحوق الق وم

 Milk powder and cream powder (plain)  )السادة) (الكریمة(

٢-٥-١ 
بن  ن الل ل م سحوق ك شابھات م شدة م والق

 Milk and cream powder analogues  )الكریمة(

 Cheese and analogues  الجبن ومشابھاتھا ٦-١

 Unripened cheese  الجبن غیر المسوي  ١-٦-١

 Ripened cheese  الجبن المسوي ٢-٦-١

 Ripened cheese, includes rind  الجبن المسوي، شامال القشرة  ١-٢-٦-١

 Rind of ripened cheese  قشرة الجبن المسوي ٢-٢-٦-١

٣-٢-٦-١  
بن  سحوق الج ل (م ات مث ضیر منتج لتح
  )صوصات الجبن

Cheese powder (for reconstitution; 
e.g. For cheese sauces) 

 Whey cheese  الجبن المحضر من الشرش  ٣-٦-١

 Processed chees  الجبن المطبوخ  ٤-٦-١

 Plain processed cheese  الجبن المطبوخ السادة  ١-٤-٦-١

٢-٤-٦-١  
وى الجب شمل المحت ة، ت وخ المنكھ ن المطب

  على فاكھة، خضر، لحم وخالفھ
Flavoured processed cheese, including 
containing fruit, vegetables, meat ,etc 

 Cheese analogues  مشابھات الجبن ٥-٦-١

 Whey protein cheese  جبن بروتینات الشرش  ٦-٦-١

٧-١ 
بن  ھ الل و أساس ودنج، (حل ل الب مث

ورت  ادي(الیوجھ ة) الزب   المنكھ
  أو المحتوى على فاكھة

Dairy-based desserts (e.g. Pudding, 
fruit or flavoured yoghurt) 

٨-١ 
ان  دا األجب ھ، ماع شرش و منتجات ال

  المحضرة من الشرش
Whey and whey products, excluding 
whey cheeses 

١-٨-١  
دا ھ، ماع سائل ومنتجات شرش ال   ال

  رشجبن الش
Liquid whey and whey products, 
excluding whey cheeses 

٢-٨-١  
دا ا ع ھ، فیم ف ومنتجات شرش المجف   ال

  جبن الشرش
Dried whey and whey products, 
excluding whey cheeses 

 Fats and oils and fat emulsions  الدھون والزیوت ومستحلبات الدھون ٠-٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

  أساسا من الماءالدھون والزیوت الخالیة   ١-٢
Fats and oils essentially 
free from water 

١-١-٢ 
  

سمن زیت ائي، ال بن الالم د، ودھن الل  الزب
  )ghee( المصنع بالطریقة الھندیة

Butter oil, anhydrous milkfat, ghee 

 Vegetable oils and fats  الزیوت والدھون النباتیة ٢-١-٢

٣-١-٢  
ر،  ن الخنزی ر، دھ ن البق سمك، دھ ت ال زی
  والدھون الحیوانیة األخرى

Lard, tallow, fish oil, and other 
animal fats 

٢-٢ 
اء وع الم ن ن ا م دھون أساس ستحلبات ال   م

  في الزیت
Fat emulsions mainly of type 
water-in-oil 

 Butter  الزبد ١-٢-٢

٢-٢-٢  
رد، ة للف دھون القابل ل  ال بن القاب ن الل دھ

  ھون القابلة للفردللفرد ومخالیط الد
Fat spreads, dairy fat spreads and 
blended spreads 

٣-٢  
ي  ت ف وع زی مستحلبات دھنیة أساسا من ن

الیط و ضمنة مخ اء، مت ات /الم أو المنتج
  المنكھة التي أساسھا مستحلبات دھنیة

Fat emulsions mainly of type oil-in-
water, including mixed and/or 
flavoured products  based on fat 
emulsions 

٤-٢ 
ذى  و ال دا الحل ا ع دھن فیم ھ ال و أساس حل
ي  واردة ف ھ ال بن ومنتجات ھ الل أساس

  ٧-١المجموعة الغذائیة 

Fat-based desserts excluding dairy-
based dessert products of food 
category 01-7 

٠-٣  
  مثلوجات مائیة غذائیة أساسھا الماء،

  شربت والسوربتمتضمنة ال
Edible ices, including sherbet and 
sorbet 

٠-٤  
  

ات عیش ( والخضر الفاكھة تتضمن فطری
راب ذور  الغ رى، الج ات األخ والفطری

ات،  رون البقولی ات وق درنات، البقولی وال
وفیرا ل )واألل ة، والنق شاب البحری ، األع

  والبذور) المكسرات(

Fruits and vegetables (including 
mushrooms and fungi, roots and 
tubers, pulses and legumes, and aloe 
Vera), seaweeds, and nuts and seeds 

 Fruit  الفاكھة  ١-٤

 Fresh fruit  الفاكھة الطازجة ١-١-٤

 Untreated fresh fruit  الفاكھة الطازجة غیر المعالجة ١-١-١-٤

 Surface-treated fresh fruit  الفاكھة الطازجة المعالجة سطحیا ٢-١-١-٤

 Peeled or cut fresh fruit  الفاكھة الطازجة المقشورة أو المقطعة  ٣-١-١-٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

 Processed fruit  الفاكھة المصنعة  ٢-١-٤

 Frozen fruit  الفاكھة المجمدة  ١-٢-١-٤

 Dried fruit  الفاكھة المجففة ٢-٢-١-٤

٣-٢-١-٤  
ل، ي الخ ة ف ة المحفوظ ت، الفاكھ   الزی

   محلول ملحيأو
Fruit in vingar, oil, or brine 

٤-٢-١-٤ 
ات  ي زجاج أة ف ة أو المعب ة المعلب الفاكھ

  )المبسترة(
Canned or bottled (pasteurized) fruit 

 Jams, jellies, marmalades  المربي، الجیلي، المرمالد ٥-٢-١-٤

٦-٢-١-٤ 
ة  ھا الفاكھ رد أساس ة للف ل (منتجات قابل مث

شاطنى ال ديال ف الھن تثناء ) حری باس
  ٥-٢-١-٤منتجات المجموعة الغذائیة رقم 

Fruit-based spreads (e.g. Chutney) 

excluding products of food category 

04.1.2.5 

 Candied fruit  الفاكھة المسكرة  ٧-٢-١-٤

٨-٢-١-٤ 
ا، ضمنة لبھ ة، مت ضرات فاكھ   مح
زیین ي الت ا ف ستخدم منھ ا ی ھا، م   مھروس

  .ز الھندولبن جو

Fruit preparations, including pulp, 

purees, fruit toppings and coconut milk 

٩-٢-١-٤  
ي  وى الت حلو أساسھ الفاكھة، متضمن الحل

  أساسھا الماء المنكھة بالفاكھة
Fruit-based desserts, including Fruit-

flavoured water-based desserts 

 Fermented fruit products  لمتخمرةمنتجات الفاكھة ا ١٠-٢-١-٤

 Fruit fillings for pastries  مجھزات فاكھة لحشو المخبوزات ١١-٢-١-٤

 Cooked fruit  الفاكھة المطھیة ١٢-٢-١-٤

٢-٤ 

ات عیش الغراب ( الخضر متضمنة فطری
درنات،  ذور وال رى، الج ات األخ والفطری

وفیرا ات، واألل رون البقولی ات وق ) البقولی
شاب ل األع ة، والنق سرات( البحری ) المك

  والبذور

Vegetables (including mushrooms and 

fungi, roots and tubers, pulses and 

legumes, and aloe Vera), seaweeds, 

and nuts and seeds 

١-٢-٤  

متضمنة فطریات عیش (الخضر الطازجة 
ذور  رى، الج ات األخ راب والفطری الغ

ات و درنات، والبقولی ات، وال رون البقولی ق
وفیرا ل )واألل ة، والنق شاب البحری ، األع

  والبذور) المكسرات(

Fresh vegetables, (including 

mushrooms and fungi, roots and tubers, 

pulses and legumes, and aloe Vera), 

seaweeds and nuts and seeds 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٢

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

١-١-٢-٤ 

ة  ر المعامل ة غی متضمنة (الخضر الطازج
ات ع ات فطری راب والفطری یش الغ

ات  درنات، والبقولی ذور وال رى، الج األخ
ول الصویا،(وقرون البقولیات   متضمنة ف

وفیرا ة،)واألل شاب البحری ل  ، األع والنق
  .والبذور) المكسرات(

Untreated fresh vegetables, (including 

mushrooms and fungi, roots and tubers, 

pulses and legumes (including 

soybeans), and aloe Vera), seaweeds 

and nuts and seeds 

٢-١-٢-٤  

طحیا ة س ة المعامل ضر الطازج   الخ
راب ( یش الغ ات ع ضمنة فطری مت

ري، ات األخ درنات،  والفطری ذور وال الج
ات،  رون البقولی ات وق وفیراوالبقولی ، )األل

ة، شاب البحری ل  األع سرات(والنق ) المك
  .والبذور

Surface-treated fresh vegetables, 

(including mushrooms and fungi, 

roots and tubers, pulses and legumes, 

and aloe Vera), seaweeds and nuts 

and seeds 

٣-١-٢-٤ 

ة أو  شورة، المقطع ة المق ضر الطازج الخ
متضمنة فطریات عیش الغراب (المجزئة 

درنات،  ذور وال ري، الج ات األخ والفطری
ات وق وفیراالبقولی ات، واألل ، )رون البقولی

ل  ة، والنق شاب البحری سرات(واألع ) المك
  .والبذور

Peeled, cut or shredded fresh 

vegetables, (including mushrooms and 

fungi, roots and tubers, pulses and 

legumes, and aloe Vera), seaweeds 

and nuts and seeds 

٢-٢-٤ 

صنعة  ضر الم ضمن(الخ ات مت ة فطری
ري،  ات األخ راب والفطری یش الغ ع
رون  ات وق درنات، البقولی ذور وال الج

، األعشاب البحریة، )البقولیات، واأللوفیرا
  .والبذور) المكسرات(والنقل 

Processed vegetables (including 

mushrooms and fungi, roots and 

tubers, pulses and legumes, and aloe 

Vera), seaweeds, and nuts and seeds 

١-٢-٢-٤  

ات عیش (لخضر المجمدة ا متضمنة فطری
ات األ راب والفطری ذور الغ رى، الج خ
ات و درنات، البقولی ات، وال رون البقولی ق

وفیراو ل )األل ة، والنق شاب البحری ، األع
  .والبذور) المكسرات(

Frozen vegetables (including 

mushrooms and fungi, roots and tubers, 

pulses and legumes, and aloe Vera), 

seaweeds and nuts and seeds 

٢-٢-٢-٤  

ات عیش (الخضر المجففة  متضمنة فطری
ذور  ري، والج ات األخ راب والفطری الغ
ات،  رون البقولی ات وق درنات، والبقولی وال

وفیرا ل )واألل ة، والنق شاب البحری ، األع
  .والبذور) المكسرات(

Dried vegetables (including 

mushrooms and fungi, roots and 

tubers, pulses and legumes, and aloe 

Vera), seaweeds, and nuts and seeds 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٣

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

٣-٢-٢-٤ 

ات عیش الغراب ( الخضر متضمنة فطری
درنات،  ذور وال ري، الج ات األخ والفطری

وفیرا ات، واألل رون البقولی ات وق ) البقولی
ت، ل، الزی ى الخ ة ف شاب البحری  واألع

  محلول ملحى، أو صوص فول الصویا

Vegetables (including mushrooms and 

fungi, roots and tubers, pulses and 

Legumes, and aloe Vera), and 

seaweeds in vinegar, oil, brine, 

or soybean Sauce 

٤-٢-٢-٤  

ات  ى زجاج أة ف ة أو المعب ضر المعلب الخ
سترة( وات م) المب ى عب أة ف ھ أو معب رن

رارة  یش (تتحمل الح ات ع متضمنة فطری
ذور  ري، الج ات األخ راب والفطری الغ
ات،  رون البقولی ات وق درنات، البقولی وال

  ، واألعشاب البحریة)واأللوفیرا

Canned or bottled (pasteurized) or 

retort pouch vegetables (including 

Mushrooms and fungi, roots and 

tubers, pulses and legumes, and aloe 

Vera), and seaweeds 

٥-٢-٢-٤ 

ة  ضر المھروس ة(الخ   )البیوری
راب ( یش الغ ات ع ضمنة فطری مت

درنات،  ذور وال ري، الج ات األخ والفطری
وفیرا ات، واألل رون البقولی ات وق ، )البقولی

ل  ة، والنق شاب البحری سرات(واألع ) المك
رد ة للف ة والقابل ذور المھروس   والب

  )ل السودانيمثل زبدة الفو(

Vegetable (including mushrooms and 
fungi, roots and tubers, pulses and 

legumes, and aloe Vera), seaweed, 

and nut and seed purees and spreads 

(e.g. Peanut butter) 

٦-٢-٢-٤ 

ات عیش الغراب (الخضر  متضمنة فطری
درنات،  ذور وال ري، الج ات األخ والفطری

وفیراالبقول ات، واألل رون البقولی ات وق ، )ی
ل  ة، والنق شاب البحری سرات(واألع ) المك

ضرات  ذور والمح ب الب و (ول ل حل مث
ضر  ضر والصوصات،الخ ھ الخ أساس

سكرة ة ) الم ى مجموع ا ورد ف دا م ا ع فیم
٥-٢-٢-٤  

Vegetable (including mushrooms and 
fungi, roots and tubers, pulses and 

legumes, and aloe Vera), seaweed, 

and nut and seed pulps and 

preparation (e.g. Vegetable desserts 

and sauces, candied vegetables) 

Other than food category 04.2.2.5 

٧-٢-٢-٤ 

رة  ضر المتخم ات (الخ ضمنة فطری مت
ري،  ات األخ راب والفطری یش الغ ع
رون  ات وق درنات، البقولی ذور وال الج

وفیراالبقول ات، واألل شاب ) ی ات أع ومنتج
صویا  ول ال ات ف دا منتج ر، ماع البح

ى المجموعات   ٦-٨-٦المتخمرة الواردة ف
 ١-٢-٩-١٢ و ١-٩-١٢ و ٧-٨-٦و
  ٣-٢-٩-١٢و

Fermented vegetable (including 
mushrooms and fungi, roots and tubers, 

pulses and legumes, and aloe Vera 

 and seaweed products, excluding 

Fermented soybean products of food 

categories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 

12.9.2.1 and 12.9.2.3. 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٤

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

٨-٢-٢-٤ 

ة  ة أو المقلی ضر المطھی ضمنة (الخ مت
ات  راب والفطری یش الغ ات ع فطری
ات  درنات، البقولی ذور وال ري، الج األخ

وفیرا ات، واألل رون البقولی   )وق
  .ریةواألعشاب البح

Cooked or fried vegetables (including 
mushrooms and fungi, roots and 

Tubers, pulses and legumes, and aloe 
Vera), and seaweeds 

 Confectionery  الحلویات ٠-٥

١-٥  
شكوالتة  ات ال او ومنتج ات الكاك منتج

  متضمنة المقلدة والبدائل منھما

Cocoa products and chocolate 
products including imitations and 
chocolate substitutes 

١-١-٥ 
ورة  ى ص او ف الیط الكاك سحوق(مخ   )م

  أو كتلة الكاكاو/و
Cocoa mixes (powders) and cocoa 
mass/cake 

 Cocoa mixes (syrups)  )أشربة(مخالیط الكاكاو ٢-١-٥

٣-١-٥ 
او،  ھا الكاك رد أساس ة للف ات قابل منتج

  د الحشومتضمنة موا
Cocoa-based spreads, incl. Fillings 

 Cocoa and chocolate products  منتجات الكاكاو والشكوالتة ٤-١-٥

٥-١-٥ 
دائل  دة ومنتجات ب منتجات الشكوالتة المقل

  الشكوالتة
Imitation chocolate, chocolate 
substitute products 

٢-٥ 
ة،  ة والطری الحلوى متضمنة الحلوى الجاف

ات ا ي المجموع ر ف ا ذك دا م ات، ع لنوج
  ٤-٥،و٣-٥، ١-٥اآلتیة 

Confectionery including hard and soft 
candy, nougats, etc. Other than food       
categories 05.1, 05.3, and 05.4 

 Hard candy  الحلوى الجافة  ١-٢-٥

 Soft candy  الحلوى الطریة ٢-٢-٥

 Nougats and marzipans  المرزبان النوجات و ٣-٢-٥

 Chewing gum  لبان المضغ ٣-٥

٤-٥ 
وزات (مواد التزیین  مثل المستخدمة للمخب

اخرة ة )الف واد التغطی ة(، م دا الفاكھ ) ع
  والصوصات الحلوة

Decorations (e.g. For fine bakery 
wares), toppings (non-fruit), 
and sweet sauces 

٠-٦ 

وب ال ات الحب وب ومنتج ن الحب شتقة م م
ات،  درنات، البقولی ذور وال وب، الج الحب
رى  ب الط ب أو القل ات والل رون البقولی ق

، باستثناء منتجات المخابز ألشجار النخیل
  ٠-٧ المجموعة الغذائیة من

Cereals and cereal products, derived 
from cereal grains, from roots and 
tubers, pulses, legumes and pith or 
soft core of palm tree, excluding 
bakery wares of food category 07.0 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٥

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

١-٦  
ائق،  سورة، أو رق ة، المك وب الكامل الحب

  متضمنة األرز
Whole, broken, or flaked grain, 
including rice 

٢-٦ 
ا  شا بأنواعھم دقیق والن ضمنة(ال   مت

  )مسحوق فول الصویا
Flours and starches (including 
soybean powder) 

 Flours  الدقیق بأنواعھ  ١-٢-٦

 Starches  النشا بأنواعھ  ٢ -٢-٦

  حبوب اإلفطار، متضمنة لفائف الشوفان ٣-٦
Breakfast cereals, including rolled 
oats 

٤-٦ 
شابھة  ات الم ودلز والمنتج ات والن المعجن

یل، ( ائق األرز، أرز الفورماس ل رق مث
  )معجنات ونودلز فول الصویا

Pastas and noodles and like products 
(e.g. Rice paper, rice vermicelli, 

soybean pastas and noodles) 

١-٤-٦  
ات  ودلز والمنتج ة والن ات الطازج المعجن

  المشابھة
Fresh pastas and noodles and like 
products 

٢-٤-٦  
ات  ودلز والمنتج ة و الن ات الجاف المعجن

  المشابھة
Dried pastas and noodles and like 
products 

٣-٤-٦  
ودلز  ى والن ابقة الطھ ات س المعجن

  والمنتجات المشابھة
Pre-cooked pastas and noodles and 

like products 

٥-٦  
شا  وب والن ھ الحب و أساس ودنج (حل ل ب مث

  )األرز، بودنج التابیوكا
Cereal and starch based desserts (e.g. 
Rice pudding, tapioca pudding) 

٦-٦  
ات  ة (خلط ال لتغطی بیل المث ى س عل

  )األسماك أو الطیور الداجنة
Batters (e.g. For breading or 
batters for fish or poultry) 

٧-٦  
ى،  منتجات األرز المجھزة أو سابقة الطھ

  )النوع الشرقى فقط (متضمنة كیك األرز 

Pre-cooked or processed rice 
products, including rice cakes 

(Oriental type  only) 

٨-٦  
صویا  ول ال ات ف بالت (منتج تثناء المق باس

واردة  ل ال التي أساسھا فول الصویا والتواب
  )٩-١٢في المجموعة 

Soybean products (excluding 
soybean-based seasonings and 

condiments of food category 12.9) 

 Soybean-based beverages  ول الصویامشروبات أساسھا ف ١-٨-٦

٢-٨-٦  
الم  ة(أف شیھ رقیق شروبات) أغ ھا م   أساس

  فول الصویا
Soybean-based beverage film 

 Soybean curd (tofu)  )توفو ( خثرة فول الصویا  ٣-٨-٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٦

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

 Semi-dehydrated soybean curd  خثرة فول الصویا نصف المجففة ٤-٨-٦

١-٤-٨-٦ 
ول رة ف وربات وخث صف ش صویا ن  ال

  المجففة
Thick gravy-stewed semi-dehydrated 
soybean curd 

٢-٤-٨-٦ 
ة  ة المقلی خثرات فول الصویا نصف مجفف

  .قلى عمیق
Deep fried semi-dehydrated soybean 
curd 

٣-٤-٨-٦ 
ة،  صف المجفف صویا ن ول ال رات ف خث

 ١-٤-٨-٦بخالف ما ذكر في المجموعات 
  ٢ -٤-٨-٦و 

Semi-dehydrated soybean curd, other 
than food categories 06.8.4.1 and 

06-8-4-2 

 Dehydrated soybean curd (Kori tofu)  )توفو كورى (خثرة فول الصویا المجففة  ٥-٨-٦

  )مثل الناتو، التمبى(فول الصویا المخمر  ٦-٨-٦
Fermented soybeans 
(e.g. Natto, Tempe) 

 Fermented soybean curd  ا المتخمرةخثرات فول الصوی ٧-٨-٦

 Other soybean protein products  منتجات بروتین فول الصویا األخرى ٨-٨-٦

 Bakery wares  المخبوزات ٠-٧

١-٧  
ة  ابز العادی ات المخ ھ ومنتج ز بأنواع الخب

  ومخالطیھا
Bread and ordinary bakery wares and 
mixes 

 Breads and rolls  الخبز والملفوفات  ١-١-٧

١-١-١-٧  
ز  رة والخب تخدام الخمی ر باس ز المتخم الخب

  المصنع بطرق خاصة
Yeast-leavened breads and 
specialty breads 

 Soda breads  خبز الصودا  ٢-١-١-٧

 Crackers, excluding sweet crackers  المقرمشات، ما عدا المقرمشات الحلوة ٢-١-٧

٣-١-٧  
ل (دیة األخرى منتجات المخبوزات العا مث

  )البجل، خبز البیتا، المفن اإلنجلیزي
Other ordinary bakery products (e.g. 
Bagels, pita, English muffins) 

٤-١-٧  
ة  شو و لباب ضمنة ح ز، مت ات الخب منتج

  الخبز
Bread-type products, including bread 
stuffing and bread crumbs 

 Steamed breads and buns  ات المسواة بالبخارأنواع الخبز والمخبوز  ٥-١-٧

٦-١-٧ 
ز  ي الخب ستخدمة ف ات الم الخلط

  والمخبوزات العادیة
Mixes for bread and ordinary 
bakery wares 

٢-٧ 
اخرة  وزات الف ة، (المخب وة، المالح الحل

  ومخالیطھم) المشھیة
Fine bakery wares (sweet, salty, 
savoury) and mixes 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٧

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

١-٢-٧  
ائر  وكیز والفط ك، الك شوة (الكی ل المح مث
  )بالفاكھة أو أنواع الكاسترد

Cakes, cookies and pies (e.g. Fruit-
filled or custard types) 

٢-٢-٧  
رى اخرة األخ وزات الف   المخب

سویت رول،( دونات، ال ل ال   مث
  )السكون، والمفن

Other fine bakery product 
 (e.g. Doughnuts, sweet rolls, 
scones, and muffins) 

٣-٢-٧ 
اخرة وزات الف الیط المخب   مخ

  )مثل الكیك، البان كیك (
Mixes for fine bakery wares 
(e.g. Cakes, pancakes) 

٠-٨  
وم  وم، متضمنة اللح اللحوم ومنتجات اللح

  الداجنة ولحوم حیوانات الصید
Meat and meat products, including 
poultry and game 

١-٨  
ات  وم حیوان ة ولح وم الداجن وم، اللح اللح

  الصید الطازجة
Fresh meat, poultry, and game 

١-١-٨  
ات  وم حیوان ة ولح وم الداجن وم، اللح اللح

  الصید الطازجة، كاملة أو مقطعة
Fresh meat, poultry and game, whole 
pieces or cuts 

٢-١-٨ 
ات  وم حیوان ة ولح وم الداجن وم، اللح اللح

  الطازجة، المفرومةالصید 
Fresh meat, poultry and game, 
comminuted 

٢-٨ 
وم  وم، اللح ن اللح صنعة م ات الم المنتج
ة صید كامل ات ال وم حیوان ة، ولح   الداجن

  أو قطع ألى منھم

Processed meat, poultry, and game 
products in whole pieces or cuts 

١-٢-٨ 
وم، اللح ن اللح صنعة م ات الم وم المنتج

ر  صید غی ات ال وم حیوان ة، ولح الداجن
  .المعاملة حراریا كاملة أو قطع ألى منھم

Non-heat treated processed meat, 
poultry, and game products in whole 
pieces or cuts 

١-١-٢-٨ 

وم  وم، اللح ن اللح صنعة م ات الم المنتج
ة  صید المعالج الداجنة، و لحوم حیوانات ال

ة( املھ المملح ا ) ش ة حراری ر المعامل غی
  كاملة أو قطع

Cured (including salted) non-heat 
treated processed meat, poultry, and 
Game products in whole pieces or 
cuts 

٢-١-٢-٨ 

وم  وم، اللح ن اللح صنعة م ات الم المنتج
ة  صید المعالج ات ال وم حیوان الداجنة، ولح

ة( املھ المملح ر ا) ش ة غی ة والمجفف لمعامل
  حراریا كاملة أو قطع

Cured (including salted) and 
dried non-heat treated processed meat, 

Poultry, and game products in whole 
pieces or cuts 

٣-١-٢-٨ 
وم  وم، اللح ن اللح صنعة م ات الم المنتج
الداجنة، ولحوم حیوانات الصید المتخمرة، 

   أو قطعوغیر المعاملة حراریا كاملة

Fermented non-heat treated processed 
meat, poultry, and game products 

In whole pieces or cuts 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٨

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

٢-٢-٨  
وم  وم، اللح ن اللح صنعة م ات الم المنتج
ة  صید المعامل ات ال وم حیوان ة، ولح الداجن

  حراریا في صورة كاملة أو قطع

Heat-treated processed meat, 
poultry, and game products in whole 
pieces or cuts 

٣-٢-٨ 
وم  وم، اللح ن اللح صنعة م ات الم المنتج
دة  صید المجم ات ال وم حیوان ة، ولح الداجن

  كاملة أو قطع

Frozen processed meat, poultry and 
game products in whole pieces or cuts 

٣-٨ 
وم، ن اللح صنعة م ات الم   المنتج

وم حی ة، ولح وم الداجن صیداللح ات ال   وان
  في صورة مفرومة

Processed comminuted meat, 
poultry, and game products 

١-٣-٨  
وم  وم، اللح ن اللح صنعة م ات الم المنتج
ر  صید الغی ات ال وم حیوان ة، ولح الداجن

  .معاملة حراریا في صورة مفرومة

Non-heat treated processed 
comminuted meat, poultry, 
and game products 

١-١-٣-٨  

وم، ن اللح صنعة م ات الم وم  المنتج اللح
ة  صید المعالج ات ال وم حیوان الداجنة، ولح

ة( املھ المملح ا ) ش ھ حراری ر معامل الغی
  بالتسویة في صورة مفرومة

Cured (including salted) non-heat 
treated processed comminuted meat, 

Poultry, and game products 

٢-١-٣-٨  

وم المنتج وم، اللح ن اللح صنعة م ات الم
ة  صید المعالج ات ال وم حیوان الداجنة، ولح

ة( ھ ) شاملھ المملح ر معامل ة الغی و المجفف
  حراریا بالتسویة في صورة مفرومة

Cured (including salted) and dried 
non-heat treated processed 
comminuted 

Meat, poultry, and game products 

٣-١-٣-٨  
وم المن وم، اللح ن اللح صنعة م ات الم تج

صید المتخمرة  ات ال الداجنة، ولحوم حیوان
  الغیر معاملة حراریا في صورة مفرومة

Fermented non-heat treated processed 
comminuted meat, poultry, and 

Game products 

٢-٣-٨ 
وم  وم، اللح ن اللح صنعة م ات الم المنتج

صید  ات ال وم حیوان ة، ولح ة الداجن المعامل
  حراریا في صورة مفرومة

Heat-treated processed comminuted 
meat, poultry, and game products 

 

٣-٣-٨ 
وم  وم، اللح ن اللح صنعة م ات الم المنتج
دة صید المجم ات ال وم حیوان ة، ولح   الداجن

  في صورة مفرومة

Frozen processed comminuted meat, 
poultry, and game products 

٤-٨  
وم  ات اللح ھ منتج وم وأغلف ة اللح أغلف

 Edible casings (e.g. Sausage casings)  )مثل أغلفة السجق(الصالحة لألكل 

٠-٩  
ضمنة  ماك، مت ات األس ماك ومنتج األس

 القشریات، الرخویات، والشوكیات

Fish and fish products, including 
molluscs, crustaceans, and 
echinoderms 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٩

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

١-٩  
ماك، األس ات األس ة ومنتج ماك الطازج

ات، شریات، الرخوی ضمنة الق   مت
  والشوكیات

Fresh fish and fish products, including 

molluscs, crustaceans, and 

echinoderms 

 Fresh fish  األسماك الطازجة ١-١-٩

٢-١-٩ 
ات شریات، الرخوی   الق

  والشوكیات الطازجة
Fresh molluscs, crustaceans, and 

echinoderms 

٢-٩  
ماك،  ات األس صنعة ومنتج ماك الم األس
ات،  شریات، الرخوی ضمنة الق مت

  والشوكیات

Processed fish and fish products, 

including molluscs, crustaceans, and 

echinoderms 

١-٢-٩  
ة،  ماك الفیلی دة، األس ماك المجم األس
شریات،  ضمنة الق ماك، مت ات األس ومنتج

  الشوكیاتالرخویات، و

Frozen fish, fish fillets, and fish 

products, including molluscs, 

crustaceans, and echinoderms 

٢-٢-٩ 
ات  سمك ومنتج ھ ال دة، فیلی ماك المجم األس
األسماك المغطاة بخلطة مناسبة، متضمنة 

  القشریات، الرخویات، والشوكیات

Frozen battered fish, fish fillets and 

fish products, including molluscs, 

crustaceans, and echinoderms 

٣-٢-٩  
ي  دة ف ة المجم ماك المفروم ات األس منتج
شریات،  ضمنة الق ة، مت وص الكریم ص

  الرخویات، والشوكیات

Frozen minced and creamed fish 

products, including molluscs, 

crustaceans, and echinoderms 

٤-٢-٩  
م ة واألس ا،  أو/اك المطھی ة ومنتجاتھ المقلی

ات،  شریات، الرخوی ضمنة الق مت
  .والشوكیات

Cooked and/or fried fish and fish 

products, including molluscs, 

crustaceans, and echinoderms 

 Cooked fish and fish products  األسماك المطھیة ومنتجاتھا ١-٤-٢-٩

٢-٤-٢-٩ 
شریات، الرخوی شوكیات الق ات، وال

  المطھیة
Cooked molluscs, crustaceans, and 

echinoderms 

٣-٤-٢-٩ 
ضمنة  ا مت ة ومنتجاتھ ماك المقلی األس

  القشریات، الرخویات والشوكیات

Fried fish and fish products, including 

molluscs, crustaceans, and 

echinoderms 

٥-٢-٩ 

ة، ماك المدخن ة، المتخ األس رة، المجفف م
ضمنة /و ا، مت ة ومنتجاتھ أو المملح

ات، ا، الرخوی ح منھ شریات الممل  الق
  والشوكیات

Smoked, dried, fermented, and/or 

salted fish and fish products, 

including molluscs, crustaceans, and 

echinoderms 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

٢٠

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

٣-٩ 
ا،  ا ومنتجاتھ ة جزئی ماك المحفوظ األس
ات، شریات، الرخوی ضمنة الق   مت

  والشوكیات

Semi-preserved fish and fish products, 
including molluscs, crustaceans, and 

echinoderms 

١-٣-٩ 
شریات،  ضمنة الق ا، مت ماك ومنتجاتھ األس
ھ  ورة متبل الرخویات، والشوكیات، في ص

  أو في جیلي/و

Fish and fish products, including 
molluscs, crostceans and 

echinoderms, marinated and/or jelly 

٢-٣-٩  
شریات،  ضمنة الق ا، مت ماك ومنتجاتھ األس
ة  الرخویات، والشوكیات، في صورة مخلل

  أو في محلول ملحي/و

Fish and fish products, including 
molluscs, crustaceans and 

echinoderms,  pickled and/or in brine 

٣-٣-٩  
ار، سالمون، الكافی دائل ال اتب    ومنتج

  بطارخ األسماك األخرى
Salmon substitutes, caviar and other 

fish roe products 

٤-٣-٩  

ا،  ة جزئی ا المحفوظ ماك ومنتجاتھ األس
شوكیات ات، وال شریات، الرخوی  متضمنة الق

سمك( ون ال ل معج ات )مث دا المجموع ، ع
  ٣-٣-٩ إلى ١-٣-٩الغذائیة من 

Semi-preserved fish and fish products, 
including molluscs crustaceans and 
echinoderms (e.g. Fish paste), 

excluding products of food categories 

09.3.1 – 09.3.3 

٤-٩  
ب  األسماك المحفوظة كلیا، متضمنة المعل

ا، أو ماك ومنتجاتھ ن األس ر م   المتخم
  متضمنة القشریات، الرخویات، والشوكیات

Fully preserved, including canned or 
fermented fish and fish products, 

including molluscs, crustaceans, and 

echinoderms 

 Eggs and egg products  البیض ومنتجات البیض  ٠- ١٠

 Fresh eggs  البیض الطازج  ١- ١٠

 Egg products  منتجات البیض  ٢- ١٠

 Liquid egg products  منتجات البیض السائلة ١- ٢- ١٠

 Frozen egg products  منتجات البیض المجمدة ٢- ٢- ١٠

٣- ٢- ١٠ 
ف و یض المجف ات الب   أو/منتج

  المتخثر بالحرارة
Dried and/or heat coagulated egg 

products 

٣- ١٠ 
البیض المحفوظ، یتضمن البیض المحفوظ 

  عن طریق القلویات، التملیح، والتعلیب
Preserved eggs, including alkaline, 

salted, and canned eggs 

 Egg-based desserts (e.g. Custard)  )مثل الكاسترد(حلو أساسھ البیض  ٤- ١٠

 Sweeteners, including honey  المحلیات، متضمنة عسل النحل  ٠- ١١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

٢١

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

 Refined and raw sugars  السكر الخام والسكر المكرر  ١- ١١

١- ١- ١١  
ائي، ستروز الم یض، دیك كر أب   س

  وز أحادى الماء، سكر الفركتوزدیكستر
White sugar, dextrose anhydrous, 

dextrose monohydrate, fructose 

٢- ١- ١١  
سكر  سحوق ال ودرة(م كر ب   ،)س

  مسحوق الدكستروز
Powdered sugar, powdered dextrose 

٣- ١- ١١ 
ى  سكر البن دى، ال یض المن سكر األب ال
سائل،  وز ال راب الجلوك دى، ش المن

  المجفف، سكر القصب الخامالجلوكوز 

Soft white sugar, soft brown sugar, 
glucose syrup, dried glucose syrup, 

raw cane sugar 

١-٣- ١- ١١ 
ستخدم ف الم وز المجف راب الجلوك   ش

  في صناعة حلوى السكر
Dried glucose syrup used to 

manufacture sugar confectionery 

٢-٣- ١- ١١  
وز ا راب الجلوك ناعة ش ي ص ستخدم ف لم

  حلوى السكر
Glucose syrup used to manufacture 

sugar confectionery 

 Lactose  سكر الالكتوز  ٤- ١- ١١

 Plantation or mill white sugar  سكر أبیض مكرر مبلور أو سكر النبات  ٥- ١- ١١

٢- ١١  
ة  دا منتجات المجموع ا ع ى فیم سكر البن ال

  ٣-١-١١الغذائیة رقم 
Brown sugar excluding products of 

food category 11.1.3 

٣- ١١  

ة  ضا المحول سكر، أی ربة ال ل وأش محالی
ا( ود ً)جزئی سل األس ضمنة الع ، مت

ة  ات المجموع دا منتج ا ع والس، فیم والم
  ٣-١-١١الغذائیة 

Sugar solutions and syrups, also 
(partially) inverted, including treacle 
and molasses, excluding products of 

food category11.1.3 

٤- ١١  
رى  ربة أخ كریات وأش وز، (س ل الزیل مث

  )شراب المابل، سكریات التغطیة
Other sugars and syrups (e.g. Xylose, 

maple syrup, sugar toppings) 

 Honey  عسل النحل  ٥- ١١

٦- ١١ 
ات ضمنة المحلی دة، مت ات المائ   محلی

  شدیدة الحالوة
Table-top sweeteners, including those 

containing high-intensity sweeteners 

٠ - ١٢  
شوربات،  ل، ال ام، التواب ح الطع مل

  الصوصات، السلطات، منتجات البروتین
Salts, spices, soups, sauces, salads and 

protein products 

 Salt and salt substitutes  ملح الطعام وبدائلھ  ١- ١٢

 Salt  ملح الطعام ١- ١- ١٢

 Salt substitutes  بدائل ملح الطعام ٢- ١- ١٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢٢

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

٢- ١٢ 
بالت  ارات، والمت ل، البھ شاب، التواب األع

 مثل متبالت النودلز سریعة التحضیر

Herbs, spices, seasonings, and 
condiments (e.g. Seasoning for instant 
noodles) 

 Herbs and spices  التوابل واألعشاب  ١- ٢- ١٢

 Seasonings and condiments  المتبالت والبھارات  ٢- ٢- ١٢

 Vinegars  الخل بأنواعھ  ٣ - ١٢

 Mustards  المستردة بأنواعھا  ٤- ١٢

 Soups and broths  الشوربات والمرق ٥- ١٢

١- ٥- ١٢  
ل،  اھزة لألك رق الج شوربات والم ال

  متضمنة المعلب، المعبأ، والمجمد
Ready-to-eat soups and broths, 
including canned, bottled, and frozen 

 Mixes for soups and broths  الشوربات والمرقمخالیط   ٢- ٥- ١٢

 Sauces and like products  الصوصات والمنتجات المشابھة  ٦- ١٢

١- ٦- ١٢  

ات ستحلبة وصوص صوصات الم   ال
س  صوصات(الغم ایونیز، ال ل الم   مث

صل  ات الب سالطة، صوص ھ ال تغطی
  )غمسالمستخدمة لل

Emulsified sauces and dips 
(e.g. Mayonnaise, salad dressing, 
onion dips) 

٢- ٦- ١٢  
ستحلبة  ر الم صوصات غی ل (ال مث

وص  ة، ص وص الجبن شب، ص الكات
  )الكریمة، الصوص البنى لمرق اللحم 

Non-emulsified sauces (e.g. Ketchup, 
cheese sauce, cream sauce, brown 
gravy) 

 Mixes for sauces and gravies  مخالیط الصوصات وصوص مرق اللحم  ٣- ٦- ١٢

 Clear sauces (e.g. Fish sauce)  )مثل صوص السمك(الصوصات الرائقة   ٤- ٦- ١٢

٧- ١٢  

سلطات  لطة (ال ة، س لطة المكرون ل س مث
دا ) البطاطس ا ع وما یفرد بالسندویتش فیم

ل  او والنق ھا الكاك ي أساس ات الت المنتج
سرات( ةا) المك ات األغذی ة لمجموع   لتابع
  ٣-١-٥ و ٥-٢-٢-٤

Salads (e.g. Macaroni salad, potato 
salad) and sandwich spreads 
excluding cocoa-and nut based 
spreads of food categories 04.2.2.5 
and 05.1.3 

 Yeast and like products  الخمیرة والمنتجات المشابھة ٨- ١٢

  ات أساسھا فول الصویامتبالت وبھار  ٩- ١٢
Soybean-based seasonings and 
condiments 

 Fermented soybean paste (e.g. Miso)  )مثل میزو( معجون فول الصویا المتخمرة   ١- ٩- ١٢

 Soybean sauce  صوص فول الصویا  ٢- ٩- ١٢
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٢٣

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

 Fermented soybean sauce  صوص فول الصویا المتخمر  ١-٢- ٩- ١٢

 Non-fermented soybean sauce  لصویا غیر المتخمرصوص فول ا  ٢-٢- ٩- ١٢

 Other soybean sauces  صوصات فول الصویا األخرى  ٣-٢- ٩- ١٢

١٠- ١٢  
الف  رى بخ ة األخ ات البروتینی المنتج

  بروتین الصویا
Protein products other than from 
soybeans 

٠- ١٣  
تخدامات دة الس ة المع واد الغذائی   الم

  تغذویة خاصة
Foodstuffs intended for particular 
nutritional uses 

١- ١٣ 
ات  ع، تركیب ال الرض ات األطف تركیب
راض ع ألغ ات الرض ة، وتركیب   المتابع

  طبیة خاصة

Infant formulae, follow-on formulae, 
and formulae for special medical 
purposes for infants 

 Infant formulae  تركیبات األطفال الرضع ١- ١- ١٣

 Follow-up formulae  تركیبات المتابعة  ٢- ١- ١٣

٣- ١- ١٣  
ة  راض طبی ع ألغ ة الرض ات أغذی تركیب

  خاصة
Formulae for special medical 
purposes for infants 

  أغذیة تكمیلیة للرضع واألطفال الصغار ٢- ١٣
Complementary foods for infants and 
young children 

٣- ١٣  
ا أغذیة مجھزة أل ة فیم ة خاص غراض طبی

  ١-١٣الغذائیة  عدا منتجات المجموعة

Dietetic foods intended for special 
medical purposes (excluding products 
of food category 13.1) 

٤- ١٣  
ف راض التنحی ة ألغ ات أغذی   تركیب

  وأنقاص الوزن
Dietetic formulae for slimming 
purposes and weight reduction 

٥- ١٣  

الي ذوى ع وى تغ ة ذات محت   أغذی
) مثل المكمالت الغذائیة ألغراض تغذویة(

ة ات الغذائی ات المجموع دا منتج ا ع   فیم
  ٦-١٣ و٤-١٣ ، ١-١٣من 

Dietetic foods (e.g. Supplementary 
foods for dietary use) excluding 
products of food categories 13.1- 13.4 
and 13.6 

 Food supplements  كمالت الغذائیةالم  ٦- ١٣

 Beverages, excluding dairy products  المشروبات، بخالف منتجات األلبان  ٠- ١٤

 Non-alcoholic (“soft”) beverages  مشروبات غیر كحولیة  ١- ١٤

 Waters  المیاه ١- ١- ١٤

١-١- ١- ١٤ 
اه  ة والمی ة المعدنی شرب الطبیعی اه ال می

  معرفھ المصدر
Natural mineral waters and 
source waters 
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٢٤

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

 Table waters and soda waters  میاه الشرب بخالف المعدنیة و ماء الصودا ٢-١- ١- ١٤

 Fruit and vegetable juices  عصائر الفاكھة و الخضر  ٢- ١- ١٤

 Fruit juice  عصیر الفاكھة ١-٢- ١- ١٤

 Vegetable juice  عصیر الخضر  ٢-٢- ١- ١٤

٣-٢- ١- ١٤  
صائر ال زةع ة المرك   فاكھ

  )مركزات عصیر الفاكھة(
Concentrates for fruit juice 

٤-٢- ١- ١٤  
زة ضر المرك صائر الخ   ع

  )مركزات عصیر الخضر(
Concentrates for vegetable juice 

 

 Fruit and vegetable nectars  نكتار الفاكھة و الخضر ٣- ١- ١٤

 Fruit nectar  نكتار الفاكھة  ١-٣- ١- ١٤

 Vegetable nectar  تار الخضرنك  ٢-٣- ١- ١٤

 Concentrates for fruit nectar  مركزات نكتار الفاكھة  ٣-٣- ١- ١٤

 Concentrates for vegetable nectar  مركزات نكتار الخضر  ٤-٣- ١- ١٤

٤- ١- ١٤ 

اء، متضمنة  ھا الم ة أساس شروبات منكھ م
ة،  شروبات الطاق مشروبات الریاضیین، م

ة  شروبات أو المشروبات اإللكترولیتی والم
  المحتویة على قطع فاكھة

Water-based flavoured drinks, 

including “sport,” “energy,” or 

“electrolyte” drinks and 

Particulated drinks 

  مشروبات منكھة غازیة أساسھا الماء  ١-٤- ١- ١٤
Carbonated water-based 
flavoured drinks 

٢-٤- ١- ١٤ 

 ة أساسھا الماء،مشروبات منكھة غیر غازی
ر  ة وغی تتضمن خلیط المشروبات الكحولی

ة  ون   (Punches)الكحولی یط اللیم وخل
  والعصائر األخرى

Non-carbonated water-based 

flavoured drinks, including punches 

and ades 

٣-٤- ١- ١٤  
زات  لبة(مرك ائلة أو ص   )س

  لمشروبات منكھة أساسھا الماء
Concentrates (liquid or solid) for 

water-based flavoured drinks 

٥- ١- ١٤  
شاي،  دائلھا، ال وة وب شروبات القھ م
شروبات  شاب، والم صات األع مستخل

  الساخنة للحبوب األخرى، عدا الكاكاو

Coffee, coffee substitutes, tea, herbal 

infusions, and other hot cereal and 

grain beverages, excluding cocoa 
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٢٥

 Food category  أسم المجموعة الغذائیة  رقم المجموعة الغذائیة

٢- ١٤ 
شروبات ا الم ا فیھ ة، بم شروبات الكحولی  الم
ضة ول أو المنخف ن الكح ة م   الخالی

  في نسبة الكحول

Alcoholic beverages, including 

alcohol-free and low-alcoholic 

counterparts 

 Beer and malt beverages  مشروبات البیرة والشعیر  ١- ٢- ١٤

 Cider and Perry  السیدر والبیري  ٢- ٢- ١٤

 Grape wines  نبیذ العنب  ٣- ٢- ١٤

 Still grape wine  نبیذ العنب المقطر  ١-٣- ٢- ١٤

  نبیذ العنب فوار أو غازى كلیا وجزئیا  ٢-٣- ٢- ١٤
Sparkling and semi-sparkling 
grape wines 

٣-٣- ٢- ١٤  
ولي،  ب الكح ذ العن دعم، نبی ب الم ذ العن نبی

  ونبیذ العنب الحلو
Fortified grape wine, grape liquor 

wine, and sweet grape wine 

 Wines (other than grape)  )بخالف نبیذ العنب(أنبذة  ٤- ٢- ١٤

 Mead  المید  ٥- ٢- ١٤

٦- ٢- ١٤  
وي رة تحت ة مقط شروبات روحی   م

  كحول% ١٥على أكثر من 
Distilled spirituous beverages 
containing more than 15% alcohol 

٧- ٢- ١٤  
ة شروبات كحولی رة م ر ( معط ل المعط مث

ة،  شروبات الروحی ذ والم رة، النبی ن البی م
  )المشروبات المنعشة منخفضة الكحول

Aromatized alcoholic beverages (e.g. 
Beer, wine and spirituous cooler-type 

Beverages, low-alcoholic refreshers) 

٠- ١٥ 
ة  ة خفیف ات غذائی بالت(منتج   )مق

  جاھزة لألكل
Ready-to-eat savouries 

١- ١٥  

ة  شات(أغذی ھا ) مقرم ة أساس خفیف
شا دقیق أو الن وب، ال اطس، الحب   البط

ات( درنات، البقولی ذور وال ن الج   م
  ).وقرون البقولیات

Snacks – potato, cereal, flour or starch 
based (from roots and tubers, pulses 
and legumes) 

٢- ١٥  

ل  سرات(النق ز، م) المك ضمناالمجھ   ًت
ل  سرات(النق الیط) المك ى ومخ   المغط
ل  سرات(النق ة ) (المك ة المجفف ع الفاكھ م

  ).على سبیل المثال

Processed nuts, including coated nuts 
and nut mixtures (with e.g. Dried 
fruit) 

 Snacks – fish based  .أساسھا السمك) مقرمشات(أغذیة خفیفة   ٣- ١٥

 Prepared foods  األغذیة المحضرة  ٠- ١٦
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٢٦

  توصيف ااميع الغذائية
  ٠-٢ منتجات األلبان ومشابهاتها، باستثناء منتجات المجموعة الغذائية ٠-١

تتضمن كل أنواع منتجات األلبان المصنوعة من اللبن والتي تم تصنيعها من لبن أى نـوع                
  ، باسـتثناء فـي هـذه المجموعـة   ). الجـاموس - المعـز - الغنم-مثل البقر(من حيوانات اللبن   
هو منتج غير منكهه، وال يحتـوى علـى فاكهـة،           " السادة"، المنتج   ٤ -١-١المجموعة الغذائية   

خضروات أو أى مكونات غير لبنية، غير مخلوط مع أى مكون غير مكونات اللبن، ما لم يسمح                 
 وتضم هذه المجموعة اللبن الخالي من الالكتوز، المشابهات هي منتجات تـم           . بمواصفات محددة 

  . استبدال دهن اللبن بها جزئيا أو كليا بدهن أو زيت نباتي
  :اللبن السائل ومنتجات األلبان ١-١

يتضمن كل أنواع األلبان السائلة السادة والمنكهة سواء المنزوع الدسم كليا، جزئيا، منخفض             
ـ   ان المنفحـة الدهن واللبن الكامل الدسم، باستثناء منتجات األلبان المتخمرة السادة ومنتجات األلب

عليهـا  التي تـم الحـصول      " منتجات ألبان "األلبان السائلة هي    . ٢-١السادة بالمجموعة الغذائية    
 اللـبن   .بمعاملة اللبن، وقد تحتوي على مواد مضافة ومكونات وظيفية أخرى ضرورية للتصنيع           

 . الخام ال يحتوي على أية مواد مضافة
   )السادة(للبن السائل ا ١-١-١

مثل البقر، الغـنم، المعـز،      ( السادة والذي تم الحصول عليه من حيوانات اللبن          اللبن السائل 
، )UHT(تتضمن البسترة، المعاملة الحرارية بمعاملة الفائقة االرتفاع        . الذي تم معاملته  ) الجاموس

التي تتضمن وال تقتصر على، اللبن منزوع الدسم كليـا،    . التعقيم، التجنيس، أو اللبن معدل الدهن     
  . ا، منخفض الدهن واللبن الكامل الدسمجزئي

  ):السادة( ألبان سائلة أخرى ٢-١-١
 اللـبن  ١-١-١تتضمن كل األلبان السائلة السادة، باستثناء منتجات المجموعـات الغذائيـة           

 منتجات األلبان المتخمرة    ٢-١، و ))السادة) (الخض(لبن الزبد السائل     (٣-١-١،  )السادة(السائل  
تتضمن، لكن ال تقتصر على، اللبن الـسائل الـسادة    ). السادة(متجبنة بالمنفحة   ومنتجات األلبان ال  

المسترجع، اللبن السائل السادة المعاد تركيبه اللبن السائل المعدل السادة، اللبن السائل غير المنكه              
المدعم بالفيتامينات والعناصر المعدنية، اللبن معـدل بـالبروتين، اللـبن مـنخفض الالكتـوز،               

ال تحتوي المنتجات السادة فـي هـذه المجموعـة    . وبات التي أساسها اللبن السائل السادة    والمشر
الغذائية، على أى منكهات أو أى مكونات أخرى تضاف عمدا إلعطاء نكهه، ولكن قـد تحتـوي                

  . على أى مكونات غير لبنية أخرى
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٢٧

  ):السادة(لبن الزبد السائل  ٣-١-١
الخالي تقريبا من دهن اللـبن والمتبقـي مـن عمليـة     هو السائل ) الخض(لبن الزبد السائل  

قد ينتج أيضا من لبن سـائل منـزوع   ). الخض لقشده لبن متخمر أو غير المتخمر( تصنيع الزبد
الدسم، اما من خالل تخمرا طبيعي بواسطة البكتريا المنتجة لحمض الالكتيك أو البكتيريا المنتجة              

  . قد يكون مبستر أو معقم. استخدام مزارع بكتيرية نقيهللنكهة، أو تلقيح اللبن المعامل حراريا ب
  : مشروبات اللبن السائل المنكهة٤-١-١

  تتضمن كل أنواع المخاليط والمشروبات التي أساسها اللـبن الجـاهزة للـشرب المتخمـرة         
أو بإضافة مكونات غذائية مضافة عمدا إلعطـاء نكهـه، باسـتثناء            /أو الغير متخمره بنكهات و    

تتـضمن األمثلـة،    ). ١-١-٥مخاليط الكاكاو المحالة بالسكر، مجموعة غذائية       (اكاو  مخاليط الك 
ولكن ال تقتصر على، األلبان بالشوكوالتة، مشروبات الشوكوالتة المضاف لها شعير، مـشروب             

بنكهة الفراولـة، المـشروبات المتخمـرة ببكتريـا حمـض الالكتيـك،             ) الزبادي(اليوجهورت  
سائل يتم الحصول عليه بخفق خثرة اللـبن المتخمـرة           (lassiلشرش، و المشروبات التي أساسها ا   

  )). شديده الحالوة(ببكتريا حمض الالكتيك، والخلط مع السكريات أو المحليات 
  ):السادة( منتجات األلبان المتخمرة ومنتجات األلبان المتجبنة بالمنفحة ٢-١

اسها اللبن منزوع الدسم، جزئيـا،      تتضمن كل المنتجات السادة المنفحة أو المتخمرة التي أس        
والتـي تتـضمن    . ٤-١-١اللبن منخفض الدهن واللبن الكامل، باستثناء المجموعة الغذائية رقم          

  ). الحلو اساسه اللبن (٧-١و) المشروبات (٤-١-١المنتجات المنكهة في المجموعة 
 ):السادة( األلبان المتخمرة ١-٢-١

لبن المتخمر الـسائل، اللـبن المحمـض واأللبـان       تتضمن كل المنتجات السادة، متضمنة ال     
السادة والمشروبات السادة التي أساسها اللبن المتخمر،       ) الزبادى(اليوجهورت  . المخمرة ميكروبيا 

  التي ال تحتوى على نكهات أو ألوان، قـد توجـد فـي أحـد المجـاميع الفرعيـة للمجموعـة                 
  . حراريا بعد التخمير أم ال وهذا يتوقف على إذا ما كانت معامله ١-٢-١الغذائية 
  :، غير المعاملة حراريا بعد التخمير)السادة( األلبان المتخمرة ١-١-٢-١

والمـشروبات  ) الزبـادى (تتضمن المنتجات السادة السائلة وغير السائلة، مثل اليوجهورت         
  . السائلة السادة التي أساسها اللبن المتخمرة
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٢٨

  :عاملة حراريا بعد التخمير، الم)السادة( األلبان المتخمرة ٢-١-٢-١
  ، فيما عـدا انـه يـتم معاملتهـا حراريـا           ١-١-٢-١منتجات مشابهة للمجموعة الغذائية     

  . بعد التخمير) مثل التعقيم أو البسترة(
  ):السادة( اللبن المنفح ٢-٢-١

منتجات اللبن المنفح   . تتضمن اللبن المتجبن  . اللبن السادة، المتخثر بفعل انزيمات تجبن اللبن      
  . ٧-١المنكهة الموجودة في المجموعة الغذائية 

  ):السادة( اللبن المكثف ومشابهاته ٣-١
متـضمنة مبيـضات    (تتضمن األنواع السادة والمحالة للبن المكثف، المبخر، ومـشابهاتهم          

تشمل المنتجات التي أساسها اللبن منزوع الدسم، جزئيا، اللـبن مـنخفض الـدهن              ). المشروبات
وط اللبن منزوع الدسم المبخر والدهن النباتي ومخلوط اللبن منـزوع الدسـم             وكامل الدسم، مخل  

  . المكثف المحلى والدهن النباتي
  ):السادة( اللبن المكثف ١-٣-١

يتم الحصول على اللبن المكثف عن طريق اإلزالة الجزئية للماء من اللبن والذي قد يضاف               
تتضمن اللبن المجفـف جزئيـا،      . يق التسخين اللبن المبخر، يتم إزالة الماء منه عن طر       . له سكر 

  منـتج لبنـى يـصنع مـن لـبن بقـرى           ) (خـوا  (khoaاللبن المبخر، اللبن المكثف المحلى، و     
  ). أو جاموسي مركز بالغليان

  : مبيضات المشروبات٢-٣-١
المكونة من مستحلبات من الدهون النباتية فـي المـاء مـع            ) الكريمة(بدائل اللبن أو القشدة     

. لبن والالكتوز أو البروتينات النباتية الستخدامها في المشروبات مثل القهـوة والـشاي            بروتين ال 
تشمل مـشابهات اللـبن المكثـف،       . تتضمن أيضا نفس النوع من المنتجات على شكل مسحوق        

مخلوط اللبن منزوع الدسم المبخر والدهن النباتي ومخلوط اللبن منزوع الدسم المكثف المحلـى              
  . والدهن النباتي

  :ومشابهاتها) السادة) (الكريمة( القشدة ٤-١
يتضمن . هي منتج لبنى سائل، مرتفع نسبيا في محتوى الدهن مقارنة باللبن          ) الكريمة(القشدة  

والمنتجات المـشابهة للقـشدة     ) الكريمة(كل األنواع السادة، شبه السائلة وشبه الصلبة من القشدة          
 ٤-١-١هـة الموجـودة فـي المجموعـة الغذائيـة           المنك) الكريمة(منتجات القشدة   ). الكريمة(
  ). الحلو أساسه اللبن (٧-١و) المشروبات(
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  ):السادة(المبسترة ) الكريمة( القشدة ١-٤-١
  المعاملة بالبسترة بتعريـضها لمعاملـة حراريـة مناسـبة أو مـصنوعة            ) الكريمة(القشدة  

  )الكريمـة (امـل مـع القـشدة       وخليط اللبن الك  ) الكريمة(تتضمن قشدة اللبن    . من اللبن المبستر  
  . بنسبة النصف والنصف

، )UHT(المعقمة والمعاملة حراريا بمعاملة فائقـة االرتفـاع         ) الكريمة(القشدة   ٢-٤-١
  ):السادة(المخفوقة، ومنخفضة الدهن ) الكريمة(والقشدة 

، بغض النظر عن محتوى الدهون، التي تـم تعريـضها           )الكريمة(تضمن كل أنواع القشدة     
المبـسترة مـع   ) الكريمـة (تشمل أيضا القشدة . ه حرارية لدرجة حرارة أعلى من البسترة      لمعامل

. المخفوقـة أو المعـدة للخفـق      ) الكريمة(محتوى دهن منخفض، باإلضافة إلى كل أنواع القشدة         
المعقمة تتعرض لمعاملة حرارية مناسبة في الوعاء الـذي سـتقدم فيـه إلـى               ) الكريمة(القشدة  

 أو فوق البسترة حيث     (UHT)المعاملة حراريا بمعاملة فائقة االرتفاع      ) الكريمة(ة  القشد. المستهلك
في عملية تدفق مـستمرة     ) فائقة االرتفاع أو فوق البسترة    (يتم تعريضها لمعامله حرارية مناسبة      

القـشدة  (تحـت ضـغط     ) الكريمـة (قد يتم أيضا تعبئة القشدة      . وتتم التعبئة تحت شروط التعقيم    
عاليـة الـدهن،    ) الكريمـة (المعدة للخفق، قشده    ) الكريمة(تتضمن القشدة   ). لمخفوقةا) الكريمة(

. المخفوقة المستخدمة في التزيين والحشو    ) الكريمة(المخفوقة المبسترة، والقشدة    ) الكريمة(القشدة  
  التي تم االستبدال الكلى أو الجزئي لدهن اللبن بأى نوع دهـن أخـر موجـودة           ) الكريمة(القشدة  

  )). الكريمة(مشابهات القشدة  (٤-٤-١لمجموعة الغذائية في ا
  :)السادة(المتخثرة ) الكريمة(القشدة  ٣-٤-١

الحامـضية  ) الكريمة(تتضمن القشدة   . قشدة سميكة، لزجة مكونه بفعل انزيمات تجبن اللبن       
ائل تتكون بفعل التخمر بواسطة بكتريا حمض الالكتيك وتتكون كما هو مذكور في لبن الزبد الس              (
  )). ٣-١-١) (السادة(

  ):الكريمة( مشابهات القشدة ٤-٤-١
تتكون من الدهن النباتي المستحلب في الماء وتكون على هيئة سـائل    ) الكريمة(بدائل القشدة   

) الكريمـة (تتضمن القشدة ). ٢-٣-١( أو مسحوق ومعدة لالستخدام بخالف مبيضات المشروبات
  . ي التزيين وبدائل القشدة الحامضيةالمخفوقة سريعة التحضير التي تستخدم ف
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  :ومشابهاتهما) السادة) (الكريمة(ومسحوق القشدة ) السادة(مسحوق اللبن  ٥-١
تحتـوي علـى   . يتضمن مسحوق اللبن السادة، مسحوق القشدة، أو خليط منهما، ومشابهاتهم        

  . منتجات أساسها اللبن منزوع الدسم، جزئيا، منخفض الدهن واللبن الكامل
  ):السادة) (الكريمة(ومسحوق القشدة ) السادة(مسحوق اللبن  ١-٥-١

ثـم  ) الكريمة(منتجات األلبان التي تم الحصول عليها بإزالة الماء جزئيا من اللبن أو القشدة              
  . تشمل الكازين والكازينات. تنتج في صورة مسحوق

  ):الكريمة(مشابهات مسحوق كل من اللبن والقشدة  ٢-٥-١
تحلب الدهن في الماء وتجفف لالستخدام بخالف مبيضات المـشروبات          منتجات أساسها مس  

المجففة ومخلـوط اللـبن منـزوع الدسـم         ) الكريمة(تتضمن األمثلة مقلدات القشدة     ). ٢-٣-١(
  . والدهون النباتية على شكل مسحوق

  : الجبن ومشابهاتها٦-١
ركيـب البنـائي   الجبن ومشابهات الجبن هي منتجات تحتوي على الماء والـدهن داخـل الت   

، الوجبات الخفيفـة بنكهـة      )٢-٦-١٢(المنتجات مثل صوص الجبنة     . لبروتينات اللبن المتخثرة  
) ٠-١٦مثل المكرونة والجـبن  (، واألغذية التي تحتوي في مكوناتها على الجبن  )١-١٥(الجبنة  

  . تم تصنيفها فى مجموعات غذائية أخرى
  : الجبن غير المسوي١-٦-١

. ، تضم الجبن الطازج، هي جبن جاهزة لالستهالك المباشر بعد التصنيع          الجبن غير المسواة  
جبن طرى، من خثرة غير مسواة، جـبن الكـوخ بالقـشدة          ) (الكوخ(ومن أمثلتها الجبن الكوتاج     

هي جبن طرى،   ،  rahmfrischkase(، جبن القشدة    ))الكريمة(جبن كوخ مغطاة بخليط من القشدة       (
عبارة عن بروتين   ( paneerجبن   scamorzaالموتزاريال وأجبان   ، أجبان   )غير مسوي قابل للفرد   

اللبن المتخثر بإضافة حمض ستريك من الليمون أو عصير الليمون أو بفعل حمـض الالكتيـك                
). الناتج من الشرش، الذي يتحول إلى كتلة صلبة، ويستخدم في أغذية النباتيين مثل الهـامبرجر              

ذات القشرة وذلـك    الجبن  ( وقشره الجبن الغير مسوي      تشمل الجبن الطازج الكامل الغير مسوي     
ولكن، بعض، مثل   معظم المنتجات سادة،    ). مثل الموتزاريال " غالف"للجبن الغير مسوي الذي له      

، قد تكون منكهه أو تحتوي علـى مكونـات مثـل            )الكريمة(منتجات الجبن الكوخ وجبن القشدة      
موعة جبن القشدة المسواة، حيث تضاف القـشدة  تستثنى من هذه المج. الفاكهة، الخضر أو اللحوم   

  .للحصول على نسبة دهن مرتفعة
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  : الجبن المسوي٢-٦-١
الجبن المسوي غير المعد لالستهالك المباشر بعد التصنيع، ولكن يتم تحضنيها لفترة زمنيـة            
تحت ظروف حرارية للسماح بحدوث تغيرات بيو كيميائية وفيزيائية الالزمة والتي تعطى الجبن             

الجبن المسواة بالفطر، يتم تسويتها مبدئيا تحت ظروف تطور نمـو الفطـر             . خصائصها المميزة 
، )camembertمثـل   (الجبن المسواة قد تكون طريـة       . أو على سطح الجبن   /وذلك داخل الجبن و   

تتضمن الجبن في محلول ملحي     . ، أو جافة جدا   )مثل الشيدر (، جافة   )مثل االيدام والجودا  (صلبة  
من النصف جاف إلى الجبن المسوي الطري، ويكون لونها بين األبيض واألصـفر ذات              المسواة  

، وبدون قشرة حقيقية ومحفوظة فـى محلـول ملحـي حتـى تقـديمها               )بدون ثقوب (قوام مقفل   
  . للمستهلك

  : الجبن المسوي، شامال القشرة١-٢-٦-١
أى جزء موجود، مثل    ، تتضمن القشرة، أو     )تشمل المسواة بالفطر  (تشير إلى الجبن المسوي     
الجبنة الزرقـاء، البـرى، الجـودا،    : أمثلة للجبن المسواة تشمل  . شكل قطع، مبشورة، أو شرائح    

  . الهافارتى، الجافة المبشورة، والجبن السويسري
  : قشرة الجبن المسوي٢-٢-٦-١

قشرة الجبن هي الجزء الخارجي من كتلة الجبن ويكون تركيبه          . تشير إلى قشرة الجبن فقط    
قشره الجبن تختلف عن    . ثل الجزء الداخلي، لكنه يكون أكثر جفافا بعد عمليات التسوية والتمليح          م

من مادة طبيعية أو صناعيه تـساعد       ) غشاء رقيق (طبقة التغطية والتي تعرف على انها إما فيلم         
  على تنظيم الرطوبة أثناء التسوية وتحمى الجبن من الميكروبات أو طبقـه أوليـه مـن الـشمع                

 البرافين أو البالستيك الغير منفذ للرطوبة والتي تحمى الجـبن بعـد عمليـه التـسوية ضـد              أو
الميكروبات والتلف الفيزيائى أثناء التداول والبيع وفى بعض الحاالت تساهم في اعطـاء مظهـر      

  ). سطح ملون(خاص للجبن 
  ):لتحضير منتجات مثل صوصات الجبن( مسحوق الجبن ٣-٢-٦-١

  ال تـشمل الجـبن المقطـع      .  أنواع متعددة من الجبن أو الجبن المطبوخ       منتج جاف يعد من   
المنتج معد إما السـترجاعه     ).  الجبن المصنع  ٤-٦-١ لتشكيل الجبن،    ١-٢-٦-١(أو المبشور   

على سبيل المثال مع المكرونة المطهيـة،       (باللبن أو الماء لتحضير صوص، أو تستخدم كمكون         
  . تشمل الجبن المجففة بالرذاذ). والمكرونةاللبن والزبد إلعداد أطباق الجبن 
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  :الجبن المحضر من الشرش ٣-٦-١
منتج جاف أو نصف جاف يتم الحصول عليه من تركيز الشرش بإضافة أو بـدون إضـافة         

. أو أى مواد أخرى ذات أصل لبنى، ويشكل المنتج المركز فـي قوالـب             ) الكريمة(اللبن، القشدة   
  ). ٦-٦-١(يختلف ذلك عن جبن بروتينات الشرش . تشمل الجبن كامال وقشرة الجبن

  : الجبن المطبوخ٤-٦-١
منتج يتميز بفترة صالحية طويلة جدا يتم الحصول عليه عن طريق انـصهار واسـتحالب               

تشمل المنتجات المصنعة بالتسخين ومخاليط من الجبن المستحلبة، دهن اللبن، بروتينـات            . الجبن
المنتجات قد تحتوي على مكونـات أخـرى مثـل،     .  مختلفة اللبن، مسحوق اللبن، والماء بكميات    

المنتج قد يكون قابل للفـرد أو فـي صـورة           . أو اللحوم /المنكهات، التوابل والفاكهة، الخضر و    
الجبن المعامـل بتلـك     . ال يعنى تقطيع، بشر الجبن، فرم الجبن      " مصنع"مصطلح  . شرائح وقطع 

  ). الجبن المسوي) (٢-٦-١(ة المعامالت الميكانيكية يتبع المجموعة الغذائي
  :الجبن المطبوخ السادة١-٤-٦-١

. أو لحوم /هو الجبن المطبوخ والذي ال يحتوي على نكهات مضافة، توابل، فاكهة، خضر و            
  . requesonالجبن االمريكى و: تتضمن األمثلة

ـ    ٢-٤-٦-١   ،ة، وتـشمل المحتـوى علـى فاكهـة، خــضر    الجـبن المطبـوخ المنكه
  :لحم وخالفه
تتـضمن  . أو لحـوم  /جبن المطبوخ المحتوى على نكهات، توابل، فاكهة، خـضر و         منتج ال 

 مع الفلفل، جبن الشيدر القابـل للفـرد      jackاألمثلة جبن النيوشاتل القابلة للفرد مع الخضر، جبن         
  ). الجبن المطبوخ المغطاة بالمكسرات، األعشاب أو البهارات(مع النبيذ، وكرات الجبن 

  : مشابهات الجبن٥-٦-١
  .المنتجات التي تشبه الجبن، لكن يستبدل دهن اللبن بها كليـا أو جزئيـا بـدهون أخـرى                 

  . تشمل مشابهات الجبن المقلدة، مخاليط الجبن المقلدة، ومساحيق الجبن المقلدة
  : جبن بروتينات الشرش٦-٦-١

  هـذه المنتجـات تـصنع     . منتج يحتوي على البروتينات المستخلصة مـن شـرش اللـبن          
  يختلـف عـن الجـبن المحـضر       . جـبن الريكوتـا   : مثـل . تخثر بروتينات الشرش  أساسا من   

  ). ٣-٦-١(من الشرش 
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  المنكـه أو المحتـوى  ) الزبـادي (مثل البـودنج، اليوجهـورت      (حلو أساسه اللبن     ٧-١
  ):على فاكهة

تتضمن حلويـات األلبـان     . تتضمن منتجات حلو األلبان المنكهة الجاهزة لألكل ومخالطيها       
تتـضمن اليوجهـورت   . منتجات الحشو التي أساسـها األلبـان  ، والمستحدثة نتجاتالمجمدة والم

منتج لبنى يصنع بتخمير اللبن ومنتجات األلبان التي يضاف إليهـا المنكهـات             (المنكه  ) الزبادي(
  .وقد يعامـل أو ال يعامـل حراريـا بعـد التخميـر            )) مثل الفاكهة، الكاكاو، القهوة   (والمكونات  

حلو مجمد قد يحتوى على اللبن الكامـل، منتجـات ألبـان            (مثلوجات القشدية   ال: تتضمن األمثلة 
  منزوعة الدسم، القشدة أو الزبد، سكر، زيـت نبـاتي، منتجـات البـيض، الفاكهـة، الكاكـاو،                 

، )منتج مشابه للمثلوجات القشدية مع لبن منزوع أو منخفض الدسم( لمثلوجات اللبنيةا، )أو القهوة
 junketالمنكه المجمد، حلوى اللبن المخثر المحلـى        ) الزبادي(يوجهورت  منتجات جيلي اللبن، ال   

ـ     (   de leche dulce، )ةمشابهات حلو الكاسترد المصنوعة مـن اللـبن المنكـه المتخثـر بالمنفح
  ، بـودنج  )لبن مطبـوخ بالـسكر والمكونـات المـضافة مثـل جـوز الهنـد أو الـشكوالتة                 (

من الحلوى التقليدية التي أساسها اللبن والمعدة من تتض. chocolate mousseو butterscotchالـ 
، أو تـشينا  )اللبن الجاموسى أو البقـرى المركـز بالغليـان   ) (khoa( اللبن المركز جزئيا، مثل الخوا

chhena)           اللبن البقرى أو الجاموسى، المتخثر حمضيا بحمض الستريك، الالكتيك، الماليك، الخ( ،
، )دقيـق القمـح المـستخلص      (maidaمثـل   (كونات أخـرى    السكر أو المحليات الصناعية، وم    

، peda ،burfee ،milk cake ،gulab jamun ،rasgulla ،rasmalai مثـل (المنكهـات واأللـوان   
basundi .(         ٠-٣هذه المنتجات مختلفة عن منتجات المجموعة الغذائيـة)     المثلجـات الـصالحة

 أساسـها اللـبن، بينمـا فـي     ٧ -١ة هذه المجموعة الغذائي) الشربت والسوربت لألكل، تتضمن   
  . أساسها الماء وال تحتوي على أى مكونات لبنية ٠-٣ المجموعة

  :الشرش ومنتجاته، ماعدا االجبان المحضرة من الشرش ٨-١
  . تتضمن منتجات متنوعة أساسها الشرش في صورة سائلة أو مسحوق

 :جبن الشرش الشرش السائل ومنتجاته، ماعدا ١-٨-١
  ، لبن منزوع الدسـم    )الكريمة(ل ينفصل عن الخثرة بعد تخثر اللبن، القشدة         الشرش هو سائ  

الـشرش  . أو لبن الزبد بإنزيمات التجبن أثناء تصنيع الجبن، الكـازين أو المنتجـات المـشابهة              
، لبن منزوع الدسـم أو لـبن الزبـد،          )الكريمة(الحامضي يتم الحصول عليه بعد تخثر اللبن، القشدة         

  . من النوع الذي يستخدم في صناعة الجبن الطازجأساسا باألحماض 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٤

  :الشرش المجفف ومنتجاته، فيما عدا جبن الشرش ٢-٨-١
مساحيق الشرش الذى يتم تحضيرها بتجفيف الشرش عـن طريـق الـرذاذ أو التجفيـف                
  باألسطوانات للشرش أو الشرش الحامضي والتي تم نزع جزء كبير من دهـن اللـبن وراشـح                

  . اللبن المجفف
  : الدهون والزيوت ومستحلبات الدهون٠-٢

تتضمن المنتجات التي أساسها الدهون والمشتقة من مصدر نبـاتي، حيـواني أو مـصادر               
  . بحرية، أو مخالطيهم

  :الدهون والزيوت الخالية أساسا من الماء١-٢
دهون وزيوت صالحة لالستهالك وهي أغذية تتكون أساسـا مـن الجلـسريدات الثالثيـة               

  . نية من مصدر نباتي، حيواني أو مصادر بحريةلألحماض الده
  :(ghee) زيت الزبد، ودهن اللبن الالمائى، السمن المصنع بالطريقة الهندية ١-١-٢

المنتجات الدهنية اللبنية الالمائية، زيت الزبد الالمائى وزيت الزبد هـي منتجـات مـشتقة               
  ليـة انتـزاع المـاء والجوامـد       أو منتجات تم الحصول عليها من اللبن بعم       /حصريا من اللبن و   

  هو منـتج مـصنع حـصريا    ) ghee(السمن المصنع بالطريقة الهندية     . الالدهنية) المواد الصلبة (
الالدهنيـة  ) المـواد الـصلبة   (بعملية انتزاع الماء والجوامد     ) الكريمة(من اللبن، الزبد أو القشدة      

  . بصورة شبه كليه لها نكهة وتركيب فيزيائي مميز
  :ت والدهون النباتيةالزيو٢-١-٢

  الزيوت والدهون الصالحة لألكل والتي تم الحصول عليها مـن مـصادر نباتيـة صـالحة               
وهي منتجات قد تكون من مصدر نباتي واحد أو تباع وتستخدم كخلـيط مـن الزيـوت                 . لألكل

الزيوت البكر يتم   . الصالحة لألكل مصممه كزيت الطهي، القلي، زيوت المائدة أو زيوت السلطة          
  ، وتـستخدم الحـرارة فقـط لكـى        )مثل الضغط أو الطرد   (لحصول عليها بالطرق الميكانيكية     ا

الزيوت البكر تكون مناسبة لالستهالك في حالتهـا        . ال تحدث تغيير في التركيب الطبيعي للزيت      
الزيوت المستخلصة على البارد يتم الحصول عليها بالطرق الميكانيكية بدون اسـتخدام            . الطبيعية
زيت الزيتون البكر، زيت بذرة القطن، زيت الفول السوداني، والدهون          : تتضمن األمثلة . الحرارة

 . vanaspatiالنباتية المستخلصة من نبات 
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  :دهن البقر، دهن الخنزير، زيت السمك، والدهون الحيوانية األخرى ٣-١-٢
 جيـدة   جميع الزيوت والدهون الحيوانية يجب الحصول عليها من حيوانات في حالة صحية           

شحوم الخنزير هي دهون يتم الحصول عليهـا  . في وقت الذبح وتكون صالحة لالستهالك األدمي    
 يتم الحصول عليه مـن  (premiere jus or oleo stock)الدهن البقري . من النسيج الدهني للخنزير

 النسيج الدهني الطازج لألبقار والذي يغطى التجويف البطني وحول الكلى والقلـب، واألنـسجة             
هذه الدهون البقرية الطازجة يتم الحصول عليها وقت الـذبح          . الدهنية والضامة السليمة األخرى   

)  درجـة مئويـة  ٥٥-٥٠(وهي الخطوة الرئيسية ويتم االستخالص مبدئيا على التسخين الطفيف    
 هو منتج ذو رائحة ونكهـة    Secundaالدهن البقري من نوع     . الستخالص الدهن والحصول عليه   

دهن ).  درجة مئوية  ٦٥-٦٠(دهن البقري يتم الحصول عليه وتنقيته عند درجة حرارة          مشابهة لل 
الـشحوم الحيوانيـة الـصالحة لألكـل        . الخنزير يتم الحصول عليه من أنسجة وعظام الخنزير       

، حول العـضالت    )مع استبعاد نواتج التشفيه والقطع الدهنية     (المتحصل عليها من النسيج الدهني      
زيوت األسماك يتم الحصول عليها من مصادر مناسبة مثل أسـماك           . و األغنام والعظام لألبقار أ  

شحم لحم البقر المنزوع منـه  : تتضمن األمثلة األخرى. الرنجة، السردين، االسبرات، واألنشوجة 
  . الدهن جزئيا أو األنسجة الدهنية من لحم الخنزير

  :مستحلبات الدهون أساسا من نوع الماء في الزيت ٢-٢
كل المنتجات المستحلبة باستثناء المنتجات اللبنية المماثلة وحلو أساسه اللـبن التـي             تتضمن  
 . أساسها الدهن

  : الزبد١-٢-٢
أو منتجـات  /الزبد منتج دهني يتكون من مستحلب الماء في الزيت المشتقة أساسا من اللبن و  

  . متحصل عليها من اللبن
  : للفرد ومخاليط الدهون القابلة للفرد الدهون القابلة للفرد، دهن اللبن القابل٢-٢-٢

مستحلبات أساسا من نوع الماء والدهون والزيـوت الـصالحة   (تتضمن الدهون القابلة للفرد   
، )مستحلبات أساسا من نوع المـاء فـي دهـن اللـبن           (، دهون األلبان القابلة للفرد      )لالستهالك

تتضمن األمثلـة   ).  من دهن اللبن   دهون قابلة للفرد مخلوطة مع نسب أعلى      (ومخاليط قابلة للفرد    
زيت مستحلب في الماء قابل للفرد أو سائل ينتج بشكل أساسي من الدهون الصالحة              (المارجرين  

الزبدة القابلة للفرد مخلوطـة   " butterine"مثل  (، المنتجات المشتقة من الزبد      )لالستهالك والزيوت 
مستحلب الماء في الزيت القابل للفـرد   (minarineخليط الزبد والمارجرين، و   ) مع الزيوت النباتية  
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  ينتج أساسا مـن المـاء والـدهون والزيـوت الـصالحة لالسـتهالك والتـي ليـست مـشتقة             
تتضمن أيضا المنتجات التي أساسها نسب الدهن المنخفضة المشتقة مـن دهـن             ). من اللبن فقط  

هون، المـارجرين،   اللبن أو الدهون الحيوانية أو النباتية، تتضمن الزبـد المنخفـضة فـي الـد              
مثل ثالثة أرباع دهن الزبد، ثالثة أرباع دهن المارجرين، أو ثالثة أربـاع مخـاليط   (ومخاليطهم  

  ). دهن الزبد والمارجرين
أو المنتجـات  /مستحلبات دهنية أساسا من نوع زيت في الماء، متضمنة مخـاليط و        ٣-٢

 :المنكهة التي أساسها مستحلبات دهنية
 أساسها أغذية لبنية مماثلة من األغذية والتي أساسها مستحلب دهنـي           تتضمن المنتجات التي  

الجزء الدهني من هذه المنتجات مشتقه من مصادر أخـرى          . باستثناء منتجات الحلو أساسه اللبن    
بديل دهـن اللـبن     (بدائل اللبن   : تتضمن األمثلة ). مثل الدهون والزيوت النباتية   (غير دهن اللبن    

، )زيت جوز الهند، القرطم، زيـت الـذرة       (هنية بإضافة الدهون النباتية     منتج من مواد صلبة الد    
) الكريمـة (التزيين غير اللبنية، والقـشدة    ) الكريمة(المخفوقة غير اللبنية، قشدة     ) الكريمة(القشدة  
  . ١-٦-١٢المايونيز مدرج في المجموعة الغذائية . النباتية
ـ            ٤-٢   ه اللـبن ومنتجاتـه الـواردة      حلو أساسه الدهن فيما عـدا الحلـو الـذى أساس

  :٧-١في المجموعة الغذائية 
  تتضمن حلوى أساسها الدهن مماثله لحلوى أساسـها اللـبن، المـذكورة فـي المجموعـة               

تتضمن أيضا منتجات حشو الحلـو      . تتضمن المنتجات الجاهزة لألكل ومخاليطها    . ٧-١الغذائية  
  .  المصنعة بدهون نباتيةمثال مشابهات المثلوجات القشدية اللبنية. غير اللبنية

  :مثلوجات مائية غذائية أساسها الماء، متضمنة الشربت والسوربت ٠-٣
تتضمن هذه المجموعة الغذائية الحلو المجمد، الحلويات والمنتجات المستجدة التي أساسها المـاء             

. ت المنكهـة  ، والمثلوجـا  "المثلجات على الطريقة االيطالية   "بأنواعها المختلفة، مثل سوربت الفواكه،      
  . ٧- ١الحلوى المجمدة التي تحتوي على مكونات أساسها اللبن متضمنة المجموعة الغذائية 

تتضمن فطريات عيش الغراب والفطريات األخرى، الجذور والدرنات،        ( والخضر    الفاكهة ٠- ٤
  :والبذور) المكسرات(، األعشاب البحرية، والنقل )البقوليات وقرون البقوليات، واأللوفيرا

تتـضمن  (الخـضر    (٢-٤و) الفاكهة (١- ٤ذه المجموعة الرئيسية تنقسم إلى مجموعتين       ه
، )فطريات عيش الغراب والفطريات األخرى، الجذور والدرنات، الحبوب والبقوليات، واأللوفيرا         

كل من مجموعة غذائية تنقسم إلـى مجموعـات    ). والبذور) المكسرات(األعشاب البحرية، النقل    
  . منتجات الطازجة والمصنعةغذائية فرعية لل
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  : الفاكهة١-٤
  ). ٢ -١-٤(والمصنعة ) ١-١-٤(تتضمن كل أنواع المنتجات الطازجة 

  : الفاكهة الطازجة١-١-٤
ومع ذلك، الفاكهة الطازجة التي قد      . الفاكهة الطازجة خالية من المواد المضافة بصفه عامه       

  .  تحتوي على مواد مضافةتكون مغطاة أو مقطعة أو مقشرة التي تقدم للمستهلك قد
  : الفاكهة الطازجة غير المعالجة١-١-١-٤

  . فاكهة خام تقدم طازجة بعد الحصاد
  : الفاكهة الطازجة المعالجة سطحيا٢-١-١-٤

قد يكون سطح الفاكهة الطازجة مغطى بطبقة من مواد التلميع أو الشمع أو يكـون معامـل                 
. و تساعد في الحفاظ على حيوية وجـودة الفاكهـة       أ/بالمواد المضافة والتي تعمل كطبقة حماية و      

  ). أنواع من األشجار اإلستوائية(تتضمن األمثلة التفاح، البرتقال، التمور، ولونجان 
  : الفاكهة الطازجة المقشورة أو المقطعة٣-١-١-٤

تتضمن شرائح جـوز    . فاكهة طازجة مقطعة أو مقشرة وتقدم للمستهلك، مثل سلطة الفاكهة         
  ). قطع رفيعة(ر أو المقطع الهند المقش

  : الفاكهة المصنعة٢-١-٤
  تتضمن كل أنواع مصنعات الفاكهـة بخـالف الفاكهـة المقـشرة، المقطعـة والطازجـة               

  . المعاملة سطحيا
  :الفاكهة المجمدة١-٢-١-٤

  المنتج قد يكون مجمد فـى عـصير  . تتعرض للتبييض قبل التجميد فاكهة قد تتعرض أو ال
  .  األمثلة سلطة الفاكهة المجمدة والفراولة المجمدةتتضمن. أو محلول سكرى

  : الفاكهة المجففة٢-٢-١-٤
تتضمن لفائف أو شرائح الفاكهة المجففـة       . فاكهة يتم ازالة الماء منها لمنع النمو الميكروبي       

تتضمن األمثلة شرائح   . والتي تحضر من تجفيف مهروس الفاكهة     ) لفائف الفاكهة مثل قمر الدين    (
  ). القراصيا(جففة، الزبيب، جوز الهند المجفف المقطع أو المبشور، والبرقوق التفاح الم
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  : الفاكهة المحفوظة في الخل، الزيت، أو محلول ملحي٣-٢-١-٤
  تتضمن المنتجات المخللة مثل البرقـوق المخلـل، المـانجو المخلـل، الليمـون المخلـل،             

مخللة االستوائية وتحـت االسـتوائية      منتجات الفاكهة ال  . الكشميش المخلل، وقشر البطيخ المخلل    
وهذه ليست منتجات الفاكهة المـسكرة      ". المسكرة"احيانا يشار إليها الفاكهة     ) معالجة أو محفوظة  (

  ). مثل الفاكهة المغطاة بالسكر والمجففة (٧-٢ -١-٤الخاصة بمجموعة الغذائية 
  :)المبسترة(الفاكهة المعلبة أو المعبأة في زجاجات  ٤-٢-١-٤

 محفوظ بالكامل بحيث تكون الفاكهة الطازجة نظيفة ومعبـأة فـي معلبـات أو زجاجـات                منتج
. ويعقم بالحرارة أو البـسترة    ) يتضمن محلول المحليات الصناعية   (لعصير طبيعي أو محلول سكرى      

تتـضمن  ). retort pouches( يتضمن منتجات معالجة في عبوات أكياس البالستيك المرن والومنيـوم 
 . ة الفاكهة المعلبة، وصوص التفاح في برطماناتسلط: األمثلة

  : المربى، الجيلي، والمرمالد٥-٢-١-٤
المربات، عبارة عن منتجات محفوظة غليظة، قابلة للفرد تحضر بسلق الفاكهـة كاملـة أو               
قطع من الفاكهة، لب الفاكهة أو عجينة الفاكهة، مع أو بدون عصير الفاكهة أو عـصير الفاكهـة      

  الجيلي عبـارة عـن منـتج     . تغليظه بالسكر، وقد يتم إضافة البكتين وقطع الفاكهة       المركز، ويتم   
رائق قابل للفرد تحضيره مقارب للمربى، ماعدا انه أكثر قابليه للفرد وال يحتـوى علـى قطـع                  

المرمالد منتج سميك قابل للفرد يحضر من الفاكهة الكاملة، أو لـب الفاكهـة أو عجينـة           . فاكهة
  ، ويمكـن  )القـوام الغلـيظ   (، ويتم سلقه مع السكر حتى الثخانـة         ) الحمضيات عادة من (الفاكهة  

تتـضمن منتجـات مماثلـة للحميـة الغذائيـة      . إضافة البكتين وقطع الفاكهة وقطع قشر الفاكهة     
  مـرمالد البرتقـال،   : تتضمن األمثلـة  . المصنوعة من المحليات الغير غذائية مرتفعة السعرات      

   .جيلي العنب، ومربى الفراولة
  )مثـل الـشاطنى الحريـف الهنـدي    ( منتجات قابلة للفرد أساسها الفاكهـة    ٦-٢-١-٤

  :٥-٢-١-٤باستثناء منتجات المجموعة الغذائية 
تتـضمن  . تتضمن كل أنواع الفاكهة األخرى القابلة للفرد، مثل زبدة التفاح وخثرة الليمـون            

  . و والزبيبأيضا بعض منتجات الفاكهة مثل الشاطنى الحريف الهندي من المانج



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٩

  : الفاكهة المسكرة٧-٢-١-٤
، الفاكهـة   )الفاكهة المعاملة بمحلـول الـسكر والمجففـة       (تتضمن الفاكهة المعاملة بالتلميع     

الفاكهة الملمعة المجففة المغمورة في المحلول السكرى وتجفف ويتم التغطية بقشره من            (المسكرة  
بغمر الفاكهة المغطاة بطبقة من     (تحضيرها  ، والفاكهة المتبلورة هي فاكهة يتم       )حلوى مثل السكر  

  تتـضمن األمثلـة   ). والمجففـة ) granulated( أو حبيبات الـسكر      (icing)عجينه السكر المجففة    
مثل الفاكهة التي تـستخدم     (، قشره حلوى الحمضيات، حلوى السترون       )maraschino(كوكتيل الكريز   

  . mostarda di frutta ومسترده دى فروتا ،) مخبوزات كيك الفاكهة التي تستهلك في المناسباتفي
 محضرات فاكهة، متضمنة لبها، مهروسها، ما يستخدم منها فـي التـزيين             ٨-٢-١-٤

  :ولبن جوز الهند
هي لب الفاكهة يتم معاملتهـا معاملـه        . عجائن الفاكهة ال تستخدم عادة لالستهالك المباشر      
مثل مهـروس   (مهروس الفاكهة   . حافظةبسيطة بالبخار وتعبأ طازجة، مع أو بدون إضافة مواد          

يتم تصنيعها بنفس الطريقة، لكنها ذات ملمس وقوام أنعم، وقد تستخدم           ) المانجو، مهروس الخوخ  
مثـل صـوص   (صـوص الفاكهـة   . في حشو المخبوزات، ولكن ال تقتصر على هذا االستخدام       

و بـدون إضـافة     والمصنوع من لب الفاكهة المسلوقة بإضـافة أ       ) األناناس أو صوص الفراولة   
صوص الفاكهة قـد يـستخدم فـي التـزيين للمخبـوزات            . محليات وقد يتم إضافة قطع فاكهة     

ويوجد في صـورة أكثـر      ) مثل شراب التوت البري   (شراب الفاكهة   . والمثلوجات اللبنية القشدية  
منتجات التـزيين مـن غيـر    . سيوله من صوص الفاكهة وقد يستخدم في التزيين مثل البان كيك 

) أساسها الـسكر والـشكوالتة وتـستخدم للتغطيـة     (٤-٥هة مدرجة في المجموعة الغذائية   الفاك
لبن جوز الهند وقشدة    . ٤-١١مدرجة في المجموعة الغذائية     ) مثل شراب المابل  (وأشربه السكر   

جوز الهند هي منتجات تحضر باستخدام كميات كبيرة من الطبقة المنفـصلة، الكاملـة              ) كريمة(
  الهند ويتم التخلص من األلياف والمتبقيات كمـا يـستخدم مـاء جـوز الهنـد               شامله قلب جوز    

لبن جوز الهند وقشدة جوز الهند تعامل حراريا        . أو ال يستخدم أو قد يضاف له ماء أو ال يضاف          
 لبن جوز الهند وقـشدة جـوز      . (UHT)بالبسترة أو التعقيم أو المعاملة بالحرارة الفائقة االرتفاع         

أمثلة لألغذية التقليديـة فـي هـذه    ). منخفضة السعرات(كزة أو منزوعة الدهن     الهند قد تنتج مر   
المستخلص المنقى للتمر هندي لفاكهـة التمـر        (التمر هندي المركز    : المجموعة الغذائية الفرعية  
معجون التمر هنـدي   (، مسحوق التمر هندي     )جوامد صلبة ذائبة  % ٦٥هندي بتركيز ال يقل عن      

مزيج من لب التمر هندي، السكر، جوامد اللـبن         (، طوفي التمر هندي     )االتابيوكممزوج مع نشا    
خلـيط مـن لـب    (، قوالب الفاكهة )الصلبة، مضادات االكسدة، المنكهات، المثبتات ومواد الحفظ     

مخلوطة مع السكر، المنكهات والمواد الحافظة، تجفـف        ) المانجو، األناناس، أو الجوافة   (الفاكهة  
  ). على هيئة طبقات
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  : حلو أساسه الفاكهة، متضمن الحلوى التي أساسها الماء المنكه بالفاكهة٩-٢-١-٤
  تتـضمن جيالتـين الفاكهـة المنكهـة ،        . تتضمن المنتجات الجاهزة لألكـل ومخالطيهـا      

rote gruze ،frutgrodكمبوت الفاكهة ، ،nata de cocoو ، mitsumame)   حلو مشابه للجيالتـين
هذه المجموعـة الغذائيـة ال تتـضمن منتجـات          ). اب سكرى لجيلي اآلجار، قطع الفاكهة وشر    
، مثلجات الفاكهة المنكهة    )٢-٢-٧ و ١ -٢ -٧مجموعة غذائية   (المخبوزات التي تشمل الفاكهة     

مجموعـة  (، الحلوى اللبنية المجمدة المحتوية على الفاكهة        )٠-٣مجموعة غذائية   (القابلة لألكل   
  ). ٧-١غذائية 
  :المتخمرة منتجات الفاكهة ١٠-٢-١-٤

. نوع من المنتجات المحفوظة بالتخليل تنتج بالحفظ في الملح وبالتخمير بحمـض الالكتيـك             
  . البرقوق المتخمر: تتضمن األمثلة

  : مجهزات فاكهة لحشو المخبوزات١١-٢-١-٤
تتضمن كل أنواع الحشو باستثناء المهروسات      . تتضمن المنتجات الجاهزة لألكل ومخاليطها    

تتـضمن  . تتضمن فاكهة الحشو غالبا الفاكهة الكاملة أو القطـع ). ٨-٢-١-٤ة مجموعة الغذائي (
  . حشو الكريز المعد للفطائر وحشو الزبيب المعد لكوكيز الشوفان: األمثلة
  : الفاكهة المطهية١٢-٢-١-٤

الفاكهة التي تعامل بالبخار، الغليان، المخبوز منها، أو المقلى، مع أو بدون وجـود تغطيـة،     
تتضمن األمثلة التفاح المخبوز، حلقات التفاح المقليـة، وزالبيـة الخـوخ            . إلى المستهلك للتقديم  

  ). حلوى الخوخ المغطاة بعجين(
متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات األخرى، الجـذور والـدرنات،          (الخضر   ٢-٤

  :البذورو) المكسرات(، األعشاب البحرية، والنقل )البقوليات وقرون البقوليات، واأللوفيرا
  ). ٢-٢-٤(والمصنعة ) ١-٢-٤(تتضمن كل أنواع المنتجات الطازجة 

متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات األخـرى، الجـذور   (الخضر الطازجة    ١-٢-٤
) المكـسرات (، األعشاب البحرية، والنقل     )والدرنات، والبقوليات وقرون البقوليات، واأللوفيرا    

  :والبذور
علـى الـرغم مـن، أن الخـضر         . ن خالية من المواد المضافة    الخضر الطازجة غالبا تكو   

  . الطازجة التى تكون مغطاة أو مقطعة أو مقشرة للتقديم للمستهلك قد تحتوي على مواد مضافة
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متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريـات      (الخضر الطازجة غير المعاملة      ١-١-٢-٤
، )متضمنة فول الـصويا، واأللـوفيرا      (األخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات     

  :والبذور) المكسرات(األعشاب البحرية، والنقل 
  . الخضر الخام والتي تقدم طازجة بعد الحصاد

متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات     (الخضر الطازجة المعاملة سطحيا      ٢-١-٢-٤
  ، األعـشاب البحريـة،   )األلـوفيرا واألخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليـات،        

  :والبذور) المكسرات(والنقل 
تغطى أسطح بعض الخضر الطازجة بطبقة المعة أو بطبقة من الشمع أو معاملـة بمـواد                 

تتـضمن  .  أو الحفاظ على الطزاجـة وجـودة الخـضر         /مضافة أخرى تعمل كتغطية للحماية و     
  . األفوكادو، الخيار، الفلفل األخضر والفستق: األمثلة
متضمنة فطريـات عـيش     (لخضر الطازجة المقشورة، المقطعة أو المجزئة       ا ٣-١-٢-٤

، )الغراب والفطريات األخرى، الجذور والدرنات، البقوليـات وقـرون البقوليـات، واأللـوفيرا       
  :والبذور) المكسرات(واألعشاب البحرية، والنقل 

 .ي بالمنـازل  الخضروات الطازجة، مثل البطاطس الخام المقشرة، التي تقدم للمستهلك لتطه         
 ). بالقشرة(مثال في تحضير البطاطس البنية 

  متـضمنة فطـر عـيش الغـراب، والفطريـات األخـرى ،            (الخضر المصنعة    ٢-٢-٤
  ، األعــشاب البحريــة ،)األلــوفيراوالجــذور والــدرنات، البقوليــات وقــرون البقوليــات، 

  :والبذور) المكسرات(والنقل 
 . التقطيع والخضر الطازجة المعاملة سطحياتتضمن كل أشكال التصنيع بخالف التقشير، 

  متضمنة فطريات عـيش الغـراب والفطريـات األخـرى،         (لخضر المجمدة    ا ١-٢-٢-٤
، واألعـشاب البحريـة، والنقـل       )الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، واأللـوفيرا      

  :والبذور) المكسرات(
  الماء المغلـي لحظيـا ثـم التبريـد        الخضر الطازجة المقشرة المجمدة التي يتم غمرها في         

ذرة مجمدة تجميد سريع، البطاطس الفرنسية المقلية المجمدة تجميد         : تتضمن األمثلة . قبل التجميد 
  . الكاملة المصنعة المجمدة سريعاسريع، البازالء المجمدة تجميد سريع، والطماطم
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ـ         (الخضر المجففة    ٢-٢-٢-٤   رى،متضمنة فطريات عـيش الغـراب والفطريـات األخ
  ، األعــشاب البحريــة،)الجــذور والــدرنات، البقوليــات وقــرون البقوليــات، واأللــوفيرا

  :والبذور) المكسرات(والنقل 
منتجات يتم تقليل المحتوى المائي بها ليصبح اقل من الحد الحرج الذي يسمح لنمو الكائنات               

استرجاع  أو ال يحتاج لعمل      قد يحتاج المنتج  . الدقيقة مع عدم التأثير على العناصر الغذائية الهامة       
مثـل  تتضمن مساحيق الخضر التي تم الحصول عليها من تجفيـف العـصير،             . قبل االستهالك 

. رقائق البطاطس المجففة والعدس المجفـف : تتضمن األمثلة. مسحوق الطماطم ومسحوق البنجر  
ـ    )kelp)،kombuعشب بحرى مجفف    : أمثلة المنتجات المجففة الشرقية متضمنة     رى ، عـشب بح

 ،شرائح القرع المجففـة  (tororo-kombu)، عشب بحرى مجفف   (shio-kombu)مجفف مع التوابل  
(kampyo) ،dried laver  )nori( و ،dried laminariales )wakame .(  

متضمنة فطريات عيش الغـراب والفطريـات األخـرى، الجـذور           ( الخضر   ٣-٢-٢-٤
واألعشاب البحرية فى الخل، الزيت، محلول      ) اوالدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، واأللوفير    

  :ملحي، أو صوص فول الصويا
منتجات تحضر بمعاملة الخضر الخام بالمحلول الملحي باستثناء منتجـات فـول الـصويا              

الخضر المتخمرة والتي تعتبر نوع من المنتجات المعاملة بالتخليـل والمدرجـة فـي              . المتخمرة
 -٦،  ٦-٨-٦منتجات الصويا المتخمرة يتم ادراجها ضمن       . ٧-٢-٢-٤المجموعة الغذائية رقم    

الكرنب المخلل، الخيـار    : تتضمن األمثلة . ٣ -٢-٩ -١٢و  ١-٢-٩-١٢،  ١ -٩ -١٢،  ٧ -٨
المخلل، الزيتون المخلل، البصل المخلل، عيش الغراب المحفوظ بالزيـت، قلـوب الخرشـوف              

ومن أمثلة الخـضر   ).  بيكاليلى، واشار  مثل(المتبلة، مخاليط الخضر المخللة مع المستردة الهندية        
والخضر المخللة مـع الكـوجى      ) nuka-zuke(الخضر المخللة مع نخاله األرز      : المخللة الشرقية 

)koji-zuke(   الخضر المخللة مع نبيذ األرز ،(kasu-zuke)   الخضر المخللة مـع الميـزو ،)  أحـد
، (shoyu-zuke) الـصويا  ، مخلالت الخضر فـى مـرق      (miso-zuke) )عجائن الصويا المتخمرة  

 (shio-zuke)ومخلـالت الخـضر فـي محلـول ملحـي       (su- zuke)مخلالت الخضر في الخل 
  . باإلضافة إلى الزنجبيل المخلل والثوم المخلل والشطة المخللة
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أو معبأة في عبوات مرنه     ) المبسترة(الخضر المعلبة أو المعبأة في زجاجات        ٤-٢-٢-٤
يات عيش الغراب والفطريـات األخـرى، الجـذور والـدرنات،           متضمنة فطر (تتحمل الحرارة   

  :، واألعشاب البحرية)البقوليات وقرون البقوليات، واأللوفيرا
منتج محفوظ بالكامل حيث تكون الخضر طازجة نظيفة، مقشره، ويتم تعبئتها في معلبات أو              

  حرارة، ويـتم التعقـيم بـال      )مثل محلول ملحى، ماء، زيـت أو صـوص        (برطمانات في سائل    
المهروسة المعلبة، االسـبارجوس المعبـأ     ، الكستناء   الكستناء المعلبة : تتضمن األمثلة . أو البسترة 

في برطمانات زجاج، فاصوليا ورديه اللون المطهيـة والمعلبـة، معجـون الطمـاطم المعلـب            
  ). قطع، أجزاء أو كاملة(، والطماطم المعلبة )منخفض الحموض(

متضمنة فطريات عيش الغـراب والفطريـات       ) (بيوريةال( الخضر المهروسة    ٥-٢-٢-٤
، واألعـشاب البحريـة،     )األخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، واأللـوفيرا       

  ):مثل زبدة الفول السوداني(والبذور المهروسة والقابلة للفرد ) المكسرات(والنقل 
ينه شبه سائلة، التي قـد   الخضر المهروسة يتم تحضيرها من مركزات الخضر في شكل عج         

يتم ترشيح المنتج شبه الـسائل   ). مثل المعاملة بالبخار  (تكون تعرضت للمعاملة الحرارية المسبقة      
يوجـد فـي    (يحتوي المنتج المهروس على كميات من المواد الصلبة أقل العجـائن            . قبل التعبئة 

الفـول الـسوداني    تتضمن األمثلة مهروس الطمـاطم، زبـدة        ). ٦-٢-٢-٤المجموعة الغذائية   
، )معجون قابل للفرد يصنع من الفول السوداني الخام والمحمص بإضافة زيت فـول الـسوداني          (

  . ، وزبدة القرع العسلي)مثل زبدة الكاجو(زبدة مكسرات أخرى 
ــرى ، (الخــضر  ٦-٢-٢-٤ ــات األخ ــراب والفطري ــات عــيش الغ ــضمنة فطري   مت

  ، واألعـشاب البحريـة ،     )الجذور والـدرنات، البقوليـات وقـرون البقوليـات، واأللـوفيرا          
  مثـل حلـو أساسـه الخـضر والـصوصات ،          (ولب البذور والمحضرات    ) المكسرات(والنقل  

  :٥-٢-٢-٤فيما عدا ما ورد في مجموعة ) الخضر المسكرة
  مجموعـة الغذائيـة   (خضر ولبها تحضر كما تم الوصف في مهروس الخـضر           معجون ال 

مع ذلك، المعجون واللب يحتوي على كميات أعلى من المواد الـصلبة، وغالبـا              ). ٥-٢-٢-٤
لب البطاطس، لـب الفجـل   : تتضمن األمثلة ). مثل الصوصات (تستخدم كمكونات ألغذية أخرى     

مثل خليط الطماطم المقطعة، البصل، الفلفـل،       (ات  ، الصلص )الصبار(الحار، مستخلص األلوفيرا    
، معجـون بـذور القهـوة الحلـوة         )an(، معجون الفاصوليا الحمراء الحلوة      )التوابل واألعشاب 

 الطماطم، صوص الطماطم، الزنجبيل المتبلور، وحلوى الخضر        لب، معجون الطماطم،    )للحشو(
  . namagashi) (التي أساسها الفاصوليا 
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متضمنة فطريات عيش الغـراب والفطريـات األخـرى،         ( المتخمرة    الخضر ٧-٢-٢-٤
ومنتجات أعشاب البحـر، ماعـدا      ) الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، واأللوفيرا     

، ١-٩-١٢، ٧-٨-٦، ٦-٨-٦(منتجات فول الصويا المتخمرة الـواردة فـى المجموعـات         
 ):٣-٢-٩-١٢ و١-٢-٩-١٢

منتجات المعاملة بالتخليل، تتكون بفعـل بكتريـا حمـض          الخضر المتخمرة هي نوع من ال     
تصنع منتجات الخضر المتخمرة الشرقية التقليدية والتـي        . الالكتيك، عادة في وجود ملح الطعام     

تحضر بالتجفيف الهوائي للخضر وتعريضها لدرجة حرارة مناسبة للسماح بنشاط الميكروبـات،            
، يـتم إضـافة التوابـل    )إلنتاج حمـض الالكتيـك  (ثم يتم تعبئة الخضر في بيئة الهوائية وملح  

معجون الفلفـل األحمـر، منتجـات بعـض الخـضر المتخمـرة             : تتضمن األمثلة . والبهارات
)tsukemono  ٣-٢-٢ -٤ بخالف المجموعة الغذائيـة(kimchi  )    الكرنـب الـصيني المتخمـر

المتخمـرة  لصويا  باستثناء منتجات فول ا   ). الكرنب المتخمر  (sauerkraut، و )ومحضرات الخضر 
 ٧ -٨ -٦،  ))مثل الناتو والتمبـى   (فول الصويا المتخمر     (٦- ٨- ٦الموجودة في المجموعة الغذائية     

  ،)معجون فول الصويا المتخمـر مثـل الميـزو         (١ -٩ -١٢،  )خثرات فول الصويا المتخمرة   (
ــرة (١-٢-٩-١٢ ــصويا المتخم ــول ال ــات صــوص (٣-٢-٩ -١٢، و)صــوص ف   منتج

  . )فول الصويا األخرى
متضمنة فطر عيش الغراب والفطريات األخرى،      ( الخضر المطهية أو المقلية      ٨-٢-٢-٤

  :واألعشاب البحرية) الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، واأللوفيرا
الخضر التي تم معاملتها بالبخار، الغليان، الخبز، أو القلي، مع أو بدون تغطية، للتقديم إلـى               

الفاصوليا المطهية على نار هادئة، بطاطس سـابقة القلـي، الباميـة            : ألمثلةتتضمن ا . المستهلك
  . tsukudani)(المقلية، والخضر المسلوقة فى صوص الصويا 

  : الحلويات-٥
  ، منتجــات الحلــوى األخــرى)١-٥(تتــضمن كافــة منتجــات الكاكــاو والــشكوالتة 

  ، مـواد التـزيين    )٣-٥(، لبـان المـضغ      )٢-٥(والتي قد تحتوى أو ال تحتوى على الكاكـاو          
، أو أى أغذية مخلوطة مع أى منتجات مندرجة مع هـذه          )٤-٥ ((icing)وعجائن السكر المجففة    

  . المجموعات الفرعية
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  : منتجات الكاكاو ومنتجات الشكوالتة متضمنة المقلدة والبدائل منهما١-٥
ـ                ي أساسـها  ينقسم هذا التصنيف ليعكس مجموعة المنتجات القياسـية وغيـر القياسـية الت

  . الكاكاو والشكوالتة
  :أو كتلة الكاكاو/و) مسحوق( مخاليط الكاكاو في صورة ١-١-٥

تتضمن مجموعة من المنتجات المستخدمة في صناعة منتجات الشكوالتة األخـرى أو فـي             
معظم منتجات الكاكاو يرجع أصلها إلى نـاتج تـصنيع   . تحضير المشروبات التي أساسها الكاكاو 

كتلة الكاكاو  .  الذي يتم الحصول عليه من حبوب الكاكاو التي تم تنظيفها وتقشيرها           قرون الكاكاو، 
)coca mass (يعتمد الطعم النهـائي المطلـوب   . تم الحصول عليها من الجرش الميكانيكي للبذرة

للشوكوالتة أو منتجات الشكوالتة على المعامالت التي تتم على ناتج جرش الكاكاو والتـي قـد                
مـسحوق الكاكـاو فـائق      . عاملة بالقلوية التي تعطيها النكهة الطازجة الخاصة بها       تكون منها م  

النعومة عبارة عن الشق الناتج من عمليات إعداد ناتج الحبوب من الغربلة ونزع الجنـين أثنـاء            
 cocoa)(مسحوق الكاكاو ينتج من تخفيض محتوى الدهون الموجودة في كتلة الكاكـاو  . الطحن

mass   بما في ذلك استخدام الضغط     (اكاو عالي اللزوجة عن طريق المعاملة بالضغط         أو سائل الك
وتشكيلها إلـى مـا يـشبه    ) ١٢٠ في حين ان الضغط البارد ال يتجاوز عن ٢١٠ال يتجاوز عن    

سـائل  .  يتم تجنيسها وطحنها إلى مسحوق كاكاوpress cake)(كعكة الكاكاو المضغوطة . الكعكة
ة عن عجينة متجانسة تنتج من ناتج جرش بذره الكاكـاو التـي تـم               الكاكاو عالي اللزوجة عبار   

مخاليط الكاكاو والسكر تحتوي فقط على مسحوق الكاكـاو         . تحمصيها وتجفيفها وتفككها وطحنها   
مسحوق الشكوالتة المستخدم في صناعة المشروبات يـصنع مـن سـائل الكاكـاو أو               . والسكر

مـسحوق الـشكوالتة    : تتضمن األمثلة ). الفانيليامثل  (مسحوق الكاكاو والسكر وقد تضاف نكهة       
، بذور الكاكاو، كتلة الكاكـاو      )فائق النعومة (المعد للمشروبات، كاكاو اإلفطار، مسحوق الكاكاو       

)coca mass( الكيك المضغوط ،(press cake)   ناتج جرش الكاكاو، معجون الكاكـاو، مـشروب ،
، خلـيط الـسكر     )في إعداد المشروبات الدافئة   هي مساحيق تستخدم    (الشكوالتة، مخاليط الكاكاو    

مـشروبات الكاكـاو الجـاهزة ولـبن        . والكاكاو، والمخاليط الجافة، مشروبات الكاكاو والسكر     
 ومعظم منتجات الشكوالتة المصنعة األخـرى       ٤-١-١بالشكوالتة تندرج في المجموعة الغذائية      

  . ٤-١-٥في المجموعة الغذائية 
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 ):ربةأش( مخاليط الكاكاو ٢-١-٥

. هي منتجات يتم إنتاجها بإضافة أنزيم اإلميليز البكتيري إلى سائل الكاكاو عـالي اللزوجـة           
يعمل األنزيم على منع تغليط قوام السائل أو منع ترسيبها وذلك لقيامه بتحويل نشا الكاكـاو إلـى         

كوالتة تتضمن المنتجات شراب الشكوالتة المستخدم في إعداد مشروب اللبن بالـش          . الدكسترينات
الـشراب  : مثـل (ويختلف شراب الشكوالتة المحلى عن صوص الحلوى        . أو الشكوالتة الساخنة  

  . ٤-٥، الموجودة في المجموعة الغذائية )المستخدم لتغطية وتزيين المثلوجات القشدية
  :منتجات قابلة للفرد أساسها الكاكاو، متضمنة مواد الحشو ٣-١-٥

ذلـك  ) عادة ما يكون أساسـها الـدهن      (مكونات أخرى   هي منتجات يتم فيها خلط الكاكاو ب      
تتـضمن  . إلعداد معجون قابل للفرد الذي يستخدم للفرد على الخبز أو لحشو المخبوزات الفاخرة            

زبدة الكاكاو، حشو البونبون والشكوالتة، حشو فطيرة الشكوالتة، ومعجـون الـشكوالتة          : األمثلة
  ). مثل منتجات النوتيلال (أساسها المكسرات المعدة لالستخدام مع الخبز

  : منتجات الكاكاو والشكوالتة٤-١-٥
، press cake)(، الكيـك المـضغوط   coca mass)(الشكوالتة المنتجة من بذور الكاكاو، كتلـة الكاكـاو   

مسحوق، أو شراب الكاكاو عالي اللزوجة مع أو بدون إضافة السكر، زبده الكاكاو أو مكـسبات                
والحلوى التـي تـستخدم     ). مثل المكسرات (مكونات اختيارية أخرى    الطعم والنكهة والرائحة، و   

الشكوالتة لتطابق المواصفات وقد تحتوي على بعض المنتجات مثل الشكوالتة المغطاة بالبنـدق             
هذه المجموعة الغذائية تشمل فقط جـزء مـن الـشكوالتة المـستخدمة             ). مثل الزبيب (والفاكهة  

حلوى البونبون وحلوى زبدة الكاكاو     : تتضمن األمثلة . ٢-٥للحلوى في نطاق المجموعة الغذائية      
مثل تلـك  (، الشكوالتة البيضاء، رقائق الشكوالتة )المكونة من زبد الكاكاو وجوامد اللبن والسكر (

، شكوالتة باللبن وكريمة الشكوالتة، الشكوالتة الحلـوة، الـشكوالتة          )المستخدمة مع المخبوزات  
شكوالتة المغطاة بطبقة أساسها السكر أو الملونة المـستخدمة فـي           المرة، الشكوالتة المحشوة، ال   

الشكوالتة المغطاة بطبقة محببة ومميزة داخلية وخارجيـة، باسـتثناء        (التزيين، وشكوالتة الحشو    
 ١-٢-٧منتجات الحلوى المصنعة من الدقيق والمخبوزات التي تندرج في المجموعات الغذائيـة        

هذه المجموعة الغذائيـة ال تـشتمل     . ا مكونات صالحة لألكل   والشكوالتة المضاف له  ) ٢-٢-٧و
  ).٢-١٥المجموعة الغذائية (، الحبوب، المكسرات المغطاة بالعسل )الزبادي(على اليوجهورت 
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  : منتجات الشكوالتة المقلدة ومنتجات بدائل الشكوالتة٥-١-٥
ا الكاكاو لكن تتـشابه  تتضمن المنتجات الشبيهة بالشكوالتة والتي قد يكون أو ال يكون أساسه 

في الخصائص الحسية للشكوالتة، مثل رقائق الخروب، والمنتجات التي أساسها الكاكـاو التـي              
  والتـي تـم اسـتبعادها     ) باإلضافة إلى زبدة الكاكـاو    (دهن نباتي   %) ٥(تحتوى على أكثر من     

  كوالتةهـذه المنتجـات الـشبيهة بالـش    . من النطاق القياسي للشكوالتة ومنتجـات الـشوكوالتة    
  شـبيه الـشكوالتة،   : تتضمن األمثلـة  . قد تحتوى على مكونات إضافية وقد تشمل حلوى الحشو        

شبيه الشكوالتة الملون والمنكه، شكوالتة التغطية، بدائل الشكوالتة المغطاة بالمكسرات والفاكهـة          
ـ     ). مثل الزبيب ( اق هذه المجموعة تحتوي فقط على الشكوالتة المقلدة كجزء من الحلوى فـي نط

  . ٢-٥المجموعة الغذائية 
 الحلوى متضمنة الحلوى الجافة والطرية، النوجات، عدا ما ذكر فـي المجموعـات              ٢-٥

  :٤-٥، و٣-٥، ١-٥الغذائية اآلتية 
تتضمن جميع أنواع المنتجات التي تحتوي أساسا على السكر ومنتجات مصنعه ألغـراض             

، الحلـوى  )١-٢-٥(ن الحلوى الجافة تتضم. غذائية خاصه وقد تحتوي أو ال تحتوي على كاكاو     
  . )٣-٢-٥(، والنوجات والمرزبان )٢-٢-٥(الطرية 
  : الحلوى الجافة١-٢-٥

، مواد ملونة ومنكهة والتي قد تحتـوي أو         )شراب بسيط (منتجات مصنعة من الماء والسكر      
ال تحتوي على حشو داخلي، المنتجات المصنعة ألغراض غذائية خاصه، ومنتجات قد تحتـوي              

لفائف، مشكله، ومحشوه   (تشمل أقراص الباستيلال وأقراص االستحالب      .  ال تحتوي على كاكاو    أو
هذه األنواع من المنتجات قد تستخدم كمواد حشو لمنتجات الشكوالتة في نطـاق             ). بحلوى محالة 

  . ٥-١-٥ و٤-١-٥المجموعات الغذائية 
  : الحلوى الطرية٢-٢-٥

المحتوية على شـراب سـكرى،      ( مثل الكراميل    تتضمن المنتجات الطرية، منتجات المضغ    
ومنتجات مصنعه ألغراض غذائية خاصة، المنتجات قد تحتـوي أو ال           ) دهون، ألوان ومنكهات  

، حلـوى أساسـها     )مثل حلوى الطوفى وكراميل الشكوالتة المنكهة     (تحتوي على الكاكاو واللبن     
لـون  صنوع من الجيالتين، البكتـين،    مثل أقراص الجيلي، معجون جيلي الفاكهة بالسكر، الم       (الجيلي  
مثل مـصنوعة مـن     (تتضمن أيضا الحالوة الطحينية والحلوى الشرقية،       . ، والعرقسوس )ونكهة

واصناف شرقية، مثل جيلي الفاصوليا الحلوة      ) السمسم، حالوة الفول السوداني، حالوة قابلة للفرد      
)yokan (  والجيلي المستخرج من اآلجار)mitsumame( .واع من المنتجات قـد تـستخدم   هذه األن

  .٥-١-٥ و٤-١ -٥للحشو لمنتجات الشكوالتة في نطاق المجموعة الغذائية 
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  : النوجات والمرزبان٣-٢-٥
تتكون حلوى النوجات من البندق المحمص، السكر والكاكاو والمنتجات المصنعة ألغـراض      

نتجات الـشكوالتة فـي     غذائية خاصه، التي قد تستهلك كما هي، أو ربما تستخدم كمواد حشو لم            
المرزبان يحتوى على معجـون اللـوز والـسكر         . ٥-١-٥ و ٤-١-٥نطاق المجموعة الغذائية    

ومنتجات مصنعة ألغراض غذائية خاصه، التي يتم تشكيلها وتلوينها لالستهالك المباشر، أو قـد              
  . ٥-١-٥ و٤-١-٥تستخدم لحشو منتجات الشكوالتة في نطاق المجموعة الغذائية 

  :ن المضغ لبا٣-٥
منتج مصنوع من خام أساسه الصمغ الطبيعي أو الصناعي المحتوى على منكهات، محليات             

تتـضمن منتجـات   . ، مركبات ذات رائحة، ومواد مضافة أخـرى )سواء غذائية أو غير غذائية  (
  . واللبان المعطر للفم) اللبان(علكة المضغ 

) عـدا الفاكهـة   ( مواد التغطية    ،)مثل المستخدمة للمخبوزات الفاخرة   (مواد التزيين    ٤-٥
  :والصوصات الحلوة

 ومواد التغطـيس    (icing)تتضمن المساحيق الجافة لصناعة الجيلي وعجائن السكر المجففة         
)(frosting          الجاهزة لألكل لمخبوزات الكعك، كوكيز، الفطـائر والخبـز والحلـوى المـصنوعة  

 منتجـات التغطيـة التـي أساسـها         أيضا تشمل . من الدقيق، كما تستخدم كمزيج لهذه المنتجات      
صوص الحلوى وحلوى التغطية التي تتضمن صـوص        . الشكوالتة والسكر لمنتجات المخبوزات   

وتختلف هذه الـصوصات الحلـوة عـن محاليـل     . ، مثل المثلوجات القشدية   butterscotchالزبد  
)  والمثلوجـات  المابل، الكراميل، واألشربة المنكه لمنتجات المخبوزات الفـاخرة       : مثل(األشربة  

منتجات التغطية التي أساسها الفاكهة مندرجة فـي المجموعـة    . ٤-١١تشمل المجموعة الغذائية    
 . ٢-١-٥صوص الشكوالتة يندرج في . ٨-٢-١-٤

 الحبوب ومنتجات الحبوب المشتقة من الحبوب، الجذور والدرنات، البقوليات، قرون           ٠-٦
يل، باستثناء منتجات المخـابز مـن المجموعـة    البقوليات واللب أو القلب الطري ألشجار النخ 

  :٠-٧الغذائية 
واألشكال المختلفـة المـصنعة مـن الحبـوب     ) ١-٦(تتضمن كل المنتجات غير المصنعة      

  . والمنتجات التي أساسها الحبوب
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٤٩

  :الحبوب الكاملة، المكسورة، أو رقائق، متضمنة األرز ١-٦
  الـشعير ،  : تتـضمن األمثلـة   . تتضمن الحبوب الكاملـة، المقـشورة، غيـر المـصنعة         

، الـشوفان، األرز  )المـستخدمة فـي صـناعة البيـرة       (، حشيشة الدينار    )الذرة الصفراء (الذرة  
، فـول   )السرجم(، والذرة الرفيعة    )متضمنة المدعم والمنتجات سريعة التحضير ونصف مسلوقة      (

  . الصويا، القمح
 :)متضمنة مسحوق فول الصويا( الدقيق والنشا بأنواعهما ٢-٦

منتجات الطحن للحبوب، الجذور، الدرنات النباتية، البقوليات، الجمـار أو البقوليـات التـي      
  . )مثل منتجات المخابز(تستعمل لبعض المنتجات األخرى 

  : الدقيق بأنواعه١-٢-٦
تتـضمن  . والجمـار ) مثل نبـات الكـسافا  (ينتج الدقيق من طحن الحبوب، الدرنات النباتية  

مة في صناعة الخبز، دقيق الحلويات، دقيق الخبز، المعجنـات، النـودلز            عجائن الدقيق المستخد  
  مخاليط الدقيق الناتجة من مصادر مختلفـة مـن الحبـوب، التـي           (والمكرونة، ومخاليط الدقيق    

المخـاليط الجافـة المحتويـة علـى الـدقيق          (تختلف عن تلك المستخدمة في منتجات المخابز        
مخاليط السـتخدام المخبـوزات      (٦-١-٧جموعة الغذائية   والمكونات األخرى، التي تقع في الم     

ــة ــة ) العادي ــة الغذائي ــاخرة  (٣-٢-٧والمجموع ــوزات الف ــتخدام المخب ــاليط الس   )).مخ
دقيق قمح الديورم، الدقيق ذاتي الرفع، الدقيق المدعم، الدقيق سريع التحـضير،            : تتضمن األمثلة 

  ،(kinako)، دقيق فـول الـصويا المحمـص         دقيق الذرة، سميد الذرة، النخالة، دقيق عالي النشا       
) دقيق القمح الزيـرو ( ، والميدا (devil’s tongue jelly powder, konnayaku-ko)دقيق الكونجاك 
  ). sago(ودقيق الساجو 

  :النشا بأنواعه ٢-٢-٦
النشا عبارة عن بوليمر الجلوكوز الموجود في شكل حبيبى داخل فصيلة معينة من النبـات،               

) مثل الحبوب، البقوليات، الذرة، القمـح، األرز، الفاصـولياء، البـازالء          (كل بذور   ويكون في ش  
يتكون البوليمر من وحدات مرتبطة بجلوكوز الفـا        ). مثل التابيوكا، البطاطس  (والدرنات النباتية   
يتم فصل النشا الطبيعي عن طريق عمليات معينة . anhydro alpha D glucose)(الثنائي الالمائي 

  . ادة خام عملية مختلفة عن األخرىولكل م



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

٥٠

  : حبوب اإلفطار، متضمنة لفائف الشوفان٣-٦
تتضمن كل منتجات الحبوب الجاهزة لألكل، سريعة التحضير، ومنتجات حبـوب اإلفطـار             

، الـشوفان سـريع     )granula(حبوب اإلفطار مـن نـوع الجرانـوال         : تتضمن األمثلة . الساخنة
ائق الذرة، حبوب القمح أو األرز الهشة، مجموعـة متنوعـة         التحضير، البليلة، كورن فلكس، رق    

حبوب اإلفطار، حبوب اإلفطار المصنوعة من الـصويا        ) مثل األرز، القمح والذرة   (من الحبوب   
المـصنوعة مـن دقيـق أو       ) مبثوقه حراريـا  (أو النخالة، وحبوب اإلفطار من النوع المقرمش        

  . مسحوق الحبوب
مثـل رقـائق األرز، أرز الفورماسـيل،    (جات المـشابهة  المعجنات والنودلز والمنت   ٤-٦

  ):معجنات ونودلز فول الصويا
  تم تعديل هذه المجموعة الغذائية، مع ضـرورة األخـذ فـي االعتبـار أنـه فـي حالـه                   

تتـضمن كـل المعجنـات، الـشعيرية        . االحتياج للمواد المضافة في المكرونة المجففة والنودلز      
  . والمنتجات المشابهة

  :معجنات الطازجة والنودلز والمنتجات المشابهةال ١-٤-٦
بمعنى آخر التي لم يتم تسخينها، سلقها، تبخيرها، طهيهـا، سـبق            (المنتجات غير المعالجة    

. هذه المنتجات معدة لالستهالك بعـد التحـضير مباشـرة         . ولم يتم تجفيفها  ) جلتنتها أو تجميدها  
لفطـائر الـصينية، القطـائف الـصينية        ا" قـشور "الشعرية غير المـسلوقة، و    : تتضمن األمثلة 

)wontons( ، وعجائن الفطائر الصينية)shuo mai .(  
 :المعجنات الجافة والنودلز والمنتجات المشابهة ٢-٤-٦

  بمعنى آخر لم يتم تسخينها، سلقها، تبخيرها، طهيها، سـبق جلتنتهـا   (المنتجات غير معالجة    
المكرونة االسـباجتى، مكرونـة    : كال المجففة من  تتضمن األمثلة االش  . ويتم تجفيفها ) أو تجميدها 

  . ونودلز األرز ، مكرونة ،"vermicelli"، ومكرونة األرز "vermicelli"الفاصوليا فارماسيل 
  : المعجنات سابقة الطهي والنودلز والمنتجات المشابهة٣-٤-٦

ـ        (منتجات تم معامالتها     هـذه  ). دهاتسخينها، سلقها، تبخيرها، طهيها، سبق جلتنتها أو تجمي
 gnocchiمثل المعدة للطهي، شعرية الجنوتشى الحـارة        (المنتجات قد تباع مباشرة إلى المستهلك       
، أو قد تشمل على المكون النشوى من السميد المحضر          )المطهية التى يتم تسخينها قبل استعمالها     

 علـى  مثال على ذلك وجبات مجمدة يتم تسخينها قبل تقديمها علـى مائـدة الطعـام وتحتـوي          (
وأيـضا تتـضمن    ). االسباجتى، مكرونة أو الشعيرية، وجبات االسباجتى المعلبة بكرات اللحـم         

) ، نـودلز األرز pre-cooked ramen ،udon، مثـل  sokuseki-men(الشعيرية سريعة التحضير 
  . سبق جلتنتها، تسخينها، تجفيفها قبل بيعها للمستهلك
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  ):ألرز، بودنج التابيوكامثل بودنج ا( حلو أساسه الحبوب والنشا ٥-٦
أيـضا تـشمل   . منتجات حلوة التي تحتوي على الحبوب، النشا أو الحبوب كمكون رئيـسي           

بـودنج األرز، بـودنج     : تتضمن األمثلة . منتجات الحشو للحلويات التي أساسها الحبوب أو النشا       
نوعة مـن دقيـق     ، عجينة الحلوى المص   )dango(السيمولينا، بودنج التابيوكا، زالبيا دقيق األرز       

، والحلـوى المـصنوعة مـن بـودنج النـشا      )musipan(القمح المخمـر والمعامـل بالبخـار      
)namagashi .(  

  ):على سبيل المثال لتغطية األسماك أو الطيور الداجنة( خلطات ٦-٦
تحتوي على منتجات الحبوب المطحونة أو المقشورة أو الحبوب التي عنـدما يـتم خلطهـا             

هـذه  . تستخدم في تغطيه األسـماك أو الـدواجن       ) مثل البيض، الماء، اللبن   (بالمكونات األخرى   
 breading for: تتضمن األمثلة. المنتجات تباع على شكل مسحوق جاف من الحبوب أو مكوناتها

tempura batter . ٤-١-٧الـواردة فـي المجموعـة الغذائيـة     ) مثل عجائن الخبـز (العجائن ،
الـواردة فـي المجموعـات      )  في صناعة الخبز أو الكعـك      مثل المستخدمة (والخلطات األخرى   

  . على التوالي٣-٢-٧ و٦-١-٧الغذائية 
  ):النوع الشرقي فقط( منتجات األرز المجهزة أو سابقة الطهي، متضمنة كيك األرز ٧-٦

منتجات معدة من األرز المنقوع، المصفى، المبخر، المعجون والمشكل على هيئـة كعكـة              
الوجبات الخفيفة المقرمشة المصنوعة مـن  ).  teuck، األرز الكوريmochiمثل األرز اليابانى (

، وكعكـة األرز    ١-١٥الواردة في المجموعة الغذائية     " كعكة األرز "حبوب األرز، المسماة أيضا     
 أيـضا األرز    ٧-٦يتضمن المجموعة الغذائية رقم     . ٥-٦المحالة الواردة في المجموعة الغذائية      

التي تبـاع معلبـة،     pre-cookedالمدعمة، مثل المنتجات السابق طهيها      المصنع ومنتجات األرز    
سواء مجمدة أو مبردة، ومنتجات األرز المصنعة التي تباع في عبوات أكياس البالستيك المـرن               

حبوب كاملة،  (١ -٦هذه المنتجات مميزه عن المجموعة الغذائية . (retourt bouches)والومنيوم 
المشتملة فقط علـى الحبـوب الكاملـة،        ) ل رقائق، متضمنة األرز   حبوب مكسورة، أو على شك    

  .المقشورة، والحبوب غير المصنعة
باستثناء المقبالت التي أساسها فول الصويا والتوابل الواردة        (منتجات فول الصويا     ٨-٦

  :)٩-١٢فى المجموعة 
ا المتخمـرة،   تتضمن منتجات فول الصويا المجففة، المطهية، المقلية أو منتجات فول الصوي          

 . ومنتجات فول الصويا المتخثرة
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٥٢

  : مشروبات أساسها فول الصويا١-٨-٦
منتجات محضرة من فول الصويا الجاف التي تم غمرهـا فـي المـاء وهرسـها وسـلقها                
وتصفيتها، أو تم تحضيرها من دقيق فول الصويا، مركزات فـول الـصويا، أو فـول الـصويا             

. موعة تتضمن منتجات تشير إلـى لـبن فـول الـصويا     في عدد من الدول هذه المج     . المفصولة
المشروبات التي أساسها فول الصويا قد يتم استهالكها كما هي، أو تستخدم في تحضير منتجـات            

مـشروبات  ) أغشيه رقيقه(فيلم (٢-٨-٦فول صويا أخرى، مثل المنتجات في المجموعة الغذائية      
خثرات فول الـصويا     (٤-٨-٦،  ))وفوت(خثرات فول الصويا     (٣-٨ -٦،  )أساسها فول الصويا  

تتضمن أيضا منتجـات  )). التوفو كوري(خثرة فول الصويا المجففة      (٥-٨-٦، و )نصف المجففة 
فول الصويا، مثل مسحوق المشروبات التي أساسها فول الصويا، والتي تباع على هذه الـصورة،    

ها مـن قبـل المـستهلك    ليعاد استرجاعها، أو كمخاليط تحتوي على مخثرات يتم إعادة استرجاع    
  . لتحضير المنتجات المنزلية من التوفو الطرية

  :أساسها مشروبات فول الصويا) أغشيه رقيقه( أفالم ٢-٨-٦
يتشكل على الـسطح أثنـاء المعاملـة الحراريـة بالغليـان            ) غشاء رقيق (عبارة عن فيلم    

لى عميق أو يتم تطريتها في      قد يتم قليها ق   . للمشروبات التي أساسها فول الصويا والتي تم تجفيفها       
  . yuba أو fuzhuتسمى أيضا . الماء قبل االستخدام في الحساء أو األغذية المسلوقة

  ):توفو(خثرة فول الصويا  ٣-٨-٦
خثرة فول الصويا يتم تحضيرها من فول الصويا الجافه بعد النقـع فـي المـاء، الهـرس،               

ي يتم تحويلها إلى خثرة باستخدام مخثرات،       والتصفية إلنتاج مشروبات أساسها فول الصويا، والت      
  ). الطرية، الجافة، شبه الجافة(وقد تأخذ قوام متنوع . يتم تشكيلها في قالب

  : خثرة فول الصويا نصف المجففة٤-٨-٦
خثرة فول الصويا التي تم ضغطها اثناء تشكيلها على هيئة قوالب وتم إزالة الرطوبة، ولكن               

منتجات فول الصويا المتخثرة شـبه المجففـة      ). ٥-٨-٦عة غذائية   مجمو(لم يتم التجفيف كامال     
  . ماء، ولها قوام مطاطي%) ٦٢(تحتوي على 

 : شوربات وخثرة فول الصويا نصف المجففة١-٤-٨-٦

). مثل صوص الميـزو   (خثرة فول الصويا التي تم تجفيفها جزئيا بالطبخ مع صوص سميك            
  . تستعيد قوامها األصليخثرة فول الصويا شبه المجفف تمتص الصوص، و
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  : خثرات فول الصويا نصف مجففة المقلية قلى عميق٢-٤-٨-٦
  قـد تـستهلك مباشـرة، أو تطهـى        . خثرة فول الصويا المجففة جزئيا وتم قليها قلى عميق        

  . بعد القلى) مثل التسوية في الصوص(
  خثرات فول الصويا نصف المجففة، بخـالف مـا ذكـر فـي المجموعـات               ٣-٤-٨-٦

  :٢-٤-٨-٦ و ١-٤-٨-٦
  )مـرق الميـزو   (خثرة فول الصويا المجففة جزئيا وتم تحضيرها في صوص غليظ القوام            

تتضمن المنتجات المشوية والمهروسة والتي يتم خلطها مع مكونات أخـرى          . أو مقليه قلى عميق   
  ). )أرغفة(الباتيه أو الخبز  مثل صناعة(

  ):كورى توفو( خثرة فول الصويا المجففة ٥-٨-٦
قد . ة فول الصويا والتي تم إزالة الرطوبة منها خالل عملية التجميد، التعتيق، والتجفيف            خثر

يـتم  . يتم استرجاعها بالماء أو الصوص لالستهالك، أو تستخدم مباشرة في إعداد أطباق أخـرى  
  . أيضا قليها قلى عميق أو تسويتها فى صوص

  ):التمبى، الناتو( فول الصويا المخمر مثل ٦-٨-٦
  ).بـادئ ( المنتج من فول الصويا والتي تم تبخيرها ثم تخميرها بفطـر أو بكتريـا                يحضر

  ،) الـصين  (دوشـى تشمل منتجات مثـل     . فول الصويا الطري، الكامل له طعم ورائحة مميزة       
  ). إندونيسيا(، والتمبى )اليابان(ناتو 

  : خثرات فول الصويا المتخمرة٧-٨-٦
هـو  . صويا على شكل رغيف خالل عملية التخمير      يتم تحضير المنتج بتشكيل خثرة فول ال      

  . منتج طرى، منكه، قد يأخذ اللون األحمر، أصفر األرز أو أخضر رمادي
  : منتجات بروتين فول الصويا األخرى٨-٨-٦

المنتجات األخرى من فول الصويا تتكون أساسا من بروتين فول الصويا مثل المنتجات التي              
  . لقوام، مركزات البروتين، والبروتينات المعزولة، المعدلة ا)البثق(تنتج بالقذف 

  : المخبوزات٠-٧
والمخبوزات الفـاخرة  ) ١-٧(تتضمن المجموعات الخاصة بالخبز ومنتجات المخابز العادية   

  . المحالة، المملحة والمشهيات
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  : الخبز بأنواعه ومنتجات المخابز العادية ومخاليطها١-٧
  . ير المحالة والمنتجات المشتقة من الخبزتتضمن كل أنواع منتجات المخبوزات غ

  : الخبز والملفوفات١-١-٧
  . تتضمن منتجات الخبز المصنع بالخميرة ومنتجات الخبز الخاصة وخبز الصودا

  : الخبز المتخمر باستخدام الخميرة والخبز المصنع بطرق خاصة١-١-١-٧
  :األمثلـة تتـضمن  . تتضمن كل أنـواع المخبـوزات غيـر المحـالة ومـشتقات الخبـز            

، خبز الزبيب، خبـز القمـح الكامـل،     )خبز األرز (، خبز بامبيرنيكل    الخبز األبيض، خبز الراى   
، ملفوف القمح الكامل، وملفوف     )كيذر(الخبز الفرنسى الباجيت، خبز الشعير، ملفوف الهامبرجر        

  ). أم على(اللبن 
 : خبز الصودا٢-١-١-٧

  . يتضمن خبز الصودا
 :ا المقرمشات الحلوة المقرمشات، ما عد٢-١-٧

المقرمـشات  . يشير إلى ويفر رقيق، مقرمش، غالبا عجينه غير محاله        " مقرمشات"مصطلح  
: تتضمن األمثلة . ١-١٥التي تستهلك كوجبات خفيفة مدرجة في       ) مثل مقرمشات الجبن  (المنكهة  

  . الخبز اليهودى مقرمشاتمقرمشات الصودا، مقرمشات الراى، و
  ):مثل البجل، خبز البيتا، المفن اإلنجليزي(ت العادية األخرى  منتجات المخبوزا٣-١-٧

" بسكويت"مصطلح  . خبز الذرة تتضمن كل األنواع من المخبوزات العادية، مثل البسكويت و        
في هذه المجموعة يشير إلى الكيك الصغير للخبز، المخمر بمسحوق الخبيز البـاكينج بـودر أو                

" رقـائق محـالة  "أو " كوكيز"ليزي والذي هو عبارة عن      اإلنج" البسكويت"هو غير   . صودا الخبز 
  . ١-٢ -٧المندرجة في المجموعة 

  : منتجات الخبز، متضمنة حشو ولبابة الخبز٤-١-٧
تتضمن المنتجات التي أساسها الخبز مثل قطع الخبز المحمص، حشوات من الخبـز ومخـاليط               

  . ٦- ١- ٧درجة في المجموعة ، مخاليط الخبز م)مثل البسكويت(الحشوات، العجائن المحضرة 
  : أنواع الخبز والمخبوزات المسواة بالبخار٥-١-٧

. تتضمن منتجات القمح المتخمرة الشرقية أو منتجات األرز التـي تطهـى علـى البخـار               
في الصين، تكون هذه المنتجات بـدون حـشو         . المنتجات قد تكون مصنعة بحشو أو بدون حشو       

). baozi or bao(منتجات المحشوة تـسمى كعـك البخـار    ، اما ال)mantou(وتسمى خبز البخار 
الزالبيـة  : تتـضمن األمثلـة   . قد يمكن أن تحضر أيـضا     ) huajuan(األشكال اللفائف الملتوية    

  ). (manjyuالمحشوة وكعك البخار باللحم، بالمربى أو بأى حشو آخر 
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٥٥

 : الخلطات المستخدمة في الخبز والمخبوزات العادية٦-١-٧

  ع المخاليط المحتوية على مكونات جافة والتي يضاف إليهـا مكونـات رطبـة             تتضمن كل أنوا  
التي تضاف لتحضير العجينة لعمل منتجـات المخبـوزات         ) مثل الماء، اللبن، الزيت، الزبد، البيض     (

مخاليط الخبز الفرنسية، مخاليط الخبـز      : تتضمن األمثلة . ٥- ١- ٧ إلى   ١- ١- ٧من مجموعة غذائية    
مخاليط المخبـوزات الفـاخرة     . ، مخاليط الخبز، السياباتا وآخرون    البانيتونلخبز  ، مخاليط ا  )tin(تين  

  . ٣- ٢- ٧مدرجة في المجموعة الغذائية ) مثل الكيك، كوكيز، بان كيك(
  :ومخاليطهم) الحلوة، المالحة، المشهية( المخبوزات الفاخرة ٢-٧

باإلضافة إلـى   ) ٢-٢-٧ و ١-٢-٧(تتضمن المجموعات الفرعية للمنتجات الجاهزة لألكل       
  . لتحضير المخبوزات الفاخرة) ٣-٢-٧(مخاليط 
  ):مثل المحشوة بالفاكهة أو أنواع الكاسترد( الكيك، الكوكيز والفطائر ١-٢-٧

المستخدم في هذه المجموعة يشير إلى      " البسكويت المحلى "أو  " المقرمشات المحالة "مصطلح  
كيك الزبـد، كيـك الجـبن،       : تتضمن األمثلة . منتج شبيه بالكوكيز التي قد يتم تناولها كحلويات       

   ،)kasuteraتتـضمن   ()pound cake(أصابع الحبـوب المحـشوة بالفاكهـة، الباونـد كيـك      
، الكيـك   )moon(، الكيك الغربى، كيك القمر    ))namagashi(نوع من حلوى النشا     (الكيك الطرى   

ـ  )مثـل كيـك فطيـرة التفـاح       (اإلسفنجي، الفطائر المحـشوة بالفاكهـة          وكيز الـشوفان ،   ، ك
  ). كوكيز أو مقرمشات محالة(اإلنجليزي " البسكويت"كوكيز السكر و

  ):مثل الدونات، السويت رول، السكون، والمافن( المخبوزات الفاخرة األخرى ٢-٢-٧
البان كيك، الوافـل،    : تتضمن األمثلة . تتضمن المنتجات التى يتم تناولها كحلوى أو كإفطار       

  ، مخبـوزات الـدانش، ويفـر أو األقمـاع لأليـس كـريم ،       )anpan(الكعك المحشو المحلـى     
  . حلوى الدقيق، الترافل

  ):مثل الكيك، البان كيك( مخاليط المخبوزات الفاخرة ٣-٢-٧
مثل الماء، اللبن،   (المخاليط المحتوية على المكونات الجافة التي يضاف إليها مكونات رطبة           

  .عجينـة وعمـل المخبـوزات الفـاخرة    والتـي تـضاف لتحـضير ال      ) الزيت، الزبد، البـيض   
مخاليط الكيك، مخاليط حلوى الدقيق، مخاليط البان كيـك، مخـاليط الفطـائر،             : تتضمن األمثلة 
مخاليط المخبـوزات   . ٤-١-٧العجين المحضرة تندرج في المجموعة الغذائية       . ومخاليط الوافل 

  . ٦-١-٧مندرجة في المجموعة الغذائية ) مثل الخبز(العادية 
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  :اللحوم ومنتجات اللحوم، متضمنة اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد ٠- ٨
تتضمن هذه المجموعة جميع أنواع اللحوم، الدواجن، ومنتجات اللحوم لحيوانات الصيد، في            

  ). ٣-٨ و٢-٨(والمصنعة ) ١-٨(شرائح وقطع أو مفروم، طازجة منها 
  :طازجة اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد ال١-٨

ومع ذلك، في بعض االحوال تعتبـر  . عادة ما تكون المنتجات الطازجة خالية من اإلضافات       
على سبيل المثال، األلوان المستعملة كأختام على أسطح قطع اللحم          . اإلضافات من األمور الهامة   

إلـى  وباإلضـافة  ". ختم دال على نوعية المنتج" الطازجة، والتي تستخدم كداللة على نوع اللحم     
ذلك، كل ما يضاف على األسطح الخارجية، مثل الملمعات والمبتالت، التي قـد تـضاف إلـى                 

ويشار إلى  ). مثل لحم الخنزير الملمع، الدجاج المشوي     (منتجات اللحم قبل تسويقه إلى المستهلك       
  هذا فـي تـصنيف المجموعـات الغذائيـة، بأنـه اسـتعمال كـل مـا يـؤدى إلـى تلميـع                      

يجب مالحظة ان األغطية التي يتم تسويقها في حـد ذاتهـا      ). الجة السطح مع(أو تغطيه األسطح    
 ٢-١٢و) التلميع الفاكهة، مثل تلميع لحم الخنزير      (٨-٢-١-٤مندرجه في المجموعات الغذائية     

  ). التتبيل بالبهارات(
  : اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة، كاملة أو مقطعة١-١-٨

: تتضمن األمثلـة  . لخام غير المعالجة، ذبائح الدواجن ولحوم الصيد وأجزاؤها       تضم اللحوم ا  
لحم البقر، ذبائح الخنزير، دم البقر الطازج، الدجاج الكامل الطازج وأجزائه، أجزاء لحوم البقـر               

، الكرشة الطازجـة، وقطـع    )مثل القلب، الكالوي  (، أعضاء األبقار    )مثل شرائح اللحم  (الطازجة  
   .لحم الخنزير

  : اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة، المفرومة٢-١-٨
اللحم الخام غير المعالج أو المنزوع العظم ميكانيكيا، الدواجن ولحوم حيوانات الصيد غيـر              

، سجق جنوب افريقيـا، سـجق       )الهامبرجر(فطائر لحم البقر الطازج     : تتضمن األمثلة . المعالجة
حم المفروم، السجق الطازج غير المعالج، كرات اللحم الطازجة، قطع لحـم            اإلفطار الطازج، الل  

الدواجن المنزوع العظم ميكانيكيا، قطع لحوم الطيور المفرومة والمشكلة مع أو بـدون تغطيـه               
  ). مثل البقري، اإليطالي، والخنزير(بالخبز المطحون، والسجق الطازج 
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  داجنة، ولحـوم حيوانـات الـصيد كاملـة     المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم ال      ٢-٨
  :أو قطع ألى منهم

وقطـع  ) ١-٢-٨(تتضمن مختلف المعالجات سواء منها قطع اللحوم الغير معامله حراريا           
  ).٢-٣-٨(اللحوم المعاملة حراريا 

 المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانـات الـصيد غيـر              ١-٢-٨
  :قطع ألي منهمالمعاملة حراريا كاملة أو 

مثل التقديد، التملـيح، التجفيـف،   (توصف هذه المجموعة الغذائية العديد من طرق المعالجة  
  . التي تؤدى إلى حفظ اللحوم لمدة طويلة) التخليل
 المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحـوم حيوانـات الـصيد             ١-١-٢-٨

  :ريا كاملة أو قطعغير المعاملة حرا) شامله المملحة(المعالجة 
منتجات اللحوم الجافة المقـددة  ). ملح الطعام(المنتجات المملحة المعالجة بكلوريد الصوديوم     

أما . هي منتجات يتم تحضيرها عن طريق وضع الملح مباشرة على سطح اللحم           ) المخللة الجافة (
منتجـات  . ملحـي منتجات اللحوم المخللة الرطبة فيتم إعدادها عن طريق غمر اللحم في محلول        

ويمكن أن تتم المعالجة عـن طريـق       . اللحوم المعالجة بحقن المحلول الملحي داخل أنسجة اللحم       
تتـضمن  . وتدرج أيضا المنتجات المدخنة في هذه المجموعة الغذائيـة        . إضافة مواد مضافة لها   

، لحـم  )لحقنالمعالج، المعالج بالتجفيف، المعالج بـالغمر أو المعـالج بـا          (لحم الخنزير   : األمثلة
الخنزير المقدد، اللحم البقري المعلب، واللحم البقري المتبل، وكذلك يوجد أنواع مختلفة شـرقية              

، (koji- zuke)، لحم الكوجى المخلل )miso-zuke(لحم الميسو المخلل : من منتجات اللحوم المخللة
  ). shoyu- zuke(واللحم المخلل في صوص الصويا 

ة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحـوم حيوانـات الـصيد            المنتجات المصنع  ٢-١-٢-٨
  :والمجففة غير المعاملة حراريا كاملة أو قطع) شامله المملحة(المعالجة 

، ١- ١- ٢- ٨قطع اللحوم التي قد تتم معالجتها أو تمليحها كما تم وصفها في المجموعة الغذائيـة       
تتـضمن  . ن طريق الهواء الساخن أو التفريـغ      يتم التجفيف إما ع   . ثم يتم تجفيفها، أو يتم تجفيفها فقط      

، Iberian، لحم الخنزيـر  stuffed loinاألمثلة لحم الخنزير المملح المجفف، اللحوم المجففة، المحشوة 
  . prosciuttoولحم الخنزير من النوع 
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 المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحـوم حيوانـات الـصيد             ٣-١-٢-٨
  :معاملة حراريا كاملة أو قطعالمتخمرة وغير ال

المنتجات المتخمرة هي نوع من المنتجات التي يتم تخليلها من خالل تفاعالت بكتريا حمض              
) potted(لحم البقر المعبأ فـي أوعيـة        : تتضمن األمثلة ). وجود ملح (الالكتيك في وسط ملحى     

  ). المتخمرة(واقدام الخنزير المخللة 
لحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعاملة        المنتجات المصنعة من ال    ٢-٢-٨

  :حراريا في صورة كاملة أو قطع
، اللحـوم   )بما في ذلك المعالجة والمطهية، والمجففـة والمطهيـة        (تتضمن اللحوم المطهية    

لحـم الخنزيـر    : تتضمن األمثلـة  . وأجزاء اللحم المعلبة  ) بما في ذلك المعقمة   (المعاملة حراريا   
 وقطـع اللحـم     ;عالج، لحم أكتاف الخنزير المطهية، المعالجة، لحم الدجاج المعلـب         المطهي، الم 

  ). tsukudani(المسلوقة في صوص الصويا 
 المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المجمدة            ٣-٢-٨

  :كاملة أو قطع
الـدجاج الكامـل المجمـد،      : ةتتضمن األمثل . يتضمن أجزاء اللحم الخام والمطهية المجمدة     

  . أجزاء الدجاج المجمد، وشرائح اللحم البقري المجمد
   المنتجات المصنعة مـن اللحـوم، اللحـوم الداجنـة، ولحـوم حيوانـات الـصيد                ٣-٨

  :فى صورة مفرومة
والمنتجـات المعاملـة   ) ١-٣-٨(تتضمن مختلف المعامالت للمنتجات الغير معاملة حراريا  

  ). ٢-٣-٨(حراريا 
 المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الـصيد الغيـر             ١-٣-٨

  :معاملة حرارية فى صورة مفرومة
التـسوية، التملـيح، التجفيـف،    : مثل(تصف هذه المجموعة الغذائية طرق مختلفة للمعالجة     

  . نيكياالتي تؤدى إلى طول مدة حفظ منتجات اللحوم المفرومة أو المخلية ميكا) التخليل
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 المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحـوم حيوانـات الـصيد             ١-١-٣-٨
  :الغير معامله حراريا بالتسوية في صورة مفرومة) شامله المملحة(المعالجة 

) المخللة الجافـة  (منتجات اللحوم المقددة    . يتم معالجة المنتجات المملحة بكلوريد الصوديوم     
أما منتجات اللحـوم  .  عن طريق وضع الملح مباشرة على سطح اللحمهي منتجات يتم تحضيرها   

المنتجات المعالجة بحقـن    . المخللة الرطبة فيتم إعدادها عن طريق غمر اللحم في محلول ملحي          
. وقد يتم تسويتها بإضافة بعض اإلضـافات الغذائيـة إليهـا   . المحلول الملحي داخل أنسجة اللحم  

، المنتجـات  )سجق الخنزير المتبل (chorizos): ( تتضمن األمثلة .تتضمن أيضا المنتجات المدخنة   
، )سـجق طـازج، معـالج   ) ((tocino، توتـشينو  (salchichon) من النوع السالمى، ساالتشيكون

  . ، والسجق المدخن)pepperoni(بابارونى 
 المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحـوم حيوانـات الـصيد             ٢-١-٣-٨

  :والمجففة الغير معاملة حراريا بالتسوية في صورة مفرومة) شامله المملحة(المعالجة 
المنتجات المفرومة أو المخلية ميكانيكيا قد يتم معالجتها أو تمليحها كما هو في المجموعـة               

التجفيف يتم الحصول عليه إما بـالهواء       . ، ثم يتم تجفيفها، أو قد تجفيف فقط       ١-١-٣-٨الغذائية  
، السجق المجفف، السجق المجفـف  )pasturmas(البسطرمة  :تتضمن األمثلة. فريغالساخن أو بالت

متضمنا سـجق لحـم الخنزيـر التقليـدى المعـالج أو        (والمعالج، اللحم المقدد، السجق الصيني      
  (sobrasada) .، وسوبراسادا)المدخن
 المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحـوم حيوانـات الـصيد             ٣-١-٣-٨

  :المتخمرة الغير معاملة حراريا في صورة مفرومة
  المنتجات المتخمرة هي نوع من المنتجات التي يتم تخليلها بفعل بكتريـا حمـض الالكتيـك      

  . وقد يمكن تخمير بعض أنواع السجق. في وجود الملح
 المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعاملة           ٢-٣-٨
 :ا في صورة مفرومةحراري

، المعاملـة   )بما في ذلك المعالجة والمطهية، والمجففة والمطهيـة       (تتضمن اللحوم المطهية    
فطـائر اللحـم    : تتضمن األمثلة . ومنتجات اللحوم المفرومة المعلبة   ) بما في ذلك التعقيم   (حراريا  

 البقر أو الخنزير، وجيلي لحم رأس (foie gras and pates) عجينه كبد البط ;البقري سابق الشوي
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قطع اللحم المطهى والمعالج واللحم المقطع المسلوق في صلـصة الـصويا المعـروف بأسـم                 
والكورند بيف، لحم الالنشون، عجائن اللحم، فطائر اللحـم المطهيـة،            (tsukudani)تسوكودانى  

ز منتجات السالمى المطهى، كرات اللحم المطهى، سجق ستراسبورج، سجق اإلفطار، سجق جاه           
  ). خليط لحم مفروم مطبوخ (terrines والترينز brown-and-serve sausagesلإلعداد 
 المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المجمدة            ٣-٣-٨

 :في صورة مفرومة

يا تتضمن منتجات اللحم الخام، المطهية جزئيا والمفرومة المطهية بالكامل أو المخلية ميكانيك           
فطائر الهامبرجر المجمدة، أصابع الدجاج المجمدة المتبـل أو         : تتضمن األمثلة . التي تم تجميدها  

  ). البقسماط المطحون(المغطاة بالخبز المطحون 
  ):مثل أغلفة السجق( أغلفة اللحوم وأغلفه منتجات اللحوم الصالحة لألكل ٤-٨

  الـصناعية المـسموح بهـا غـذائيا       األغلفة المحضرة من الكوالجين، السليلوز، أو المواد        
  . التي تحتوى على مخاليط السجق) مثل أمعاء الخراف أو الخنزير(أو من المصادر الطبيعة 

  : األسماك ومنتجات األسماك، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات٠-٩
ومنتجـات  ) ١-٩(هذه المجموعة الغذائية الواسعة تنقسم إلى قسم يضم األسماك الطازجـة            

األسـماك  (يتضمن هذا التصنيف الفقاريات المائيـة       ). ٤-٩،  ٢-٩(األسماك المصنعة المختلفة    
، وذلك باإلضـافة إلـى      )مثل قنديل البحر  (، الالفقاريات المائية    ))مثل الحيتان (والثدييات المائية   

مثـل الجمبـري، الكابوريـا،      (، القـشريات    )مثـل المحـار، الحلزونـات     (الحيوانات الرخوية   
يمكـن معالجـة منتجـات األسـماك        ). مثل قنافذ البحر، خيار البحر    (، والشوكيات   )كوزااالستا

مثل شرائح السمك المجمدة    (بالتغطية، مثل التلميع والتتبيل بالبهارات، قبل تسويقها إلى المستهلك          
هذه العبارة الواردة في نظام تـصنيف المجموعـات الغذائيـة، الدالـة علـى               ). المتبلة الملمعة 

  )". لمعالجة السطح(امه كملمع أو كعامل تغطية إستخد"
  : األسماك الطازجة ومنتجات األسماك، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات١- ٩

يشير إلى أن األسماك ومنتجات األسماك لم يتم معاملتها بخالف التبريـد،            " طازج"مصطلح  
البحر أو البحيرات أو أى مـصادر       التخزين في الثلج، أو التجميد المباشر بعد الصيد مباشرة من           

  . مائية أخرى بهدف منع التحلل والتلف
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  : األسماك الطازجة١-١-٩
، )الـسلمون المـرقط   (يتضمن لحم الحوت الطازج، سمك القد، السالمون، أسماك التروتـة           

  . وبطارخ األسماك الطازجة
  : القشريات، الرخويات والشوكيات الطازجة٢-١-٩

  . المحار، الكابوريا، االستاكوزا، الحلزونات، وغيرهايتضمن الجمبري الطازج، 
  : األسماك المصنعة ومنتجات األسماك، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات٢- ٩

تشير هذه المجموعة الغذائية إلى منتجات األسماك التي تكون مجمدة أو قد تتطلب مزيدا من               
كل، المدخنة، المجففة، المتخمرة، والمنتجـات  الطهي، باإلضافة إلى األسماك المطهية الجاهزة لأل  

  . المملحة
 األسماك المجمدة، األسماك الفيلية، ومنتجات األسـماك، متـضمنة القـشريات،            ١-٢-٩

  :الرخويات، والشوكيات
تتضمن األسماك الطازجة، المطهية جزئيا، األسماك المجمدة أو تلك التي جـرى تجميـدها              

: تتـضمن األمثلـة   .  إجراء مزيد من العمليات التصنيعية     بسرعة في البحر وعلى اليابس بغرض     
المحار المجمد أو فائق التجميد، شرائح السمك القد، الكابوريا، أسماك فـين، أسـماك الحـدوق،              
الحيك، االستاكوزا، األسماك المفرومة، الجمبري، بطارخ األسماك المجمدة، أسماك الـسوريمى           

  . المجمدة، ولحم الحوت المجمد
سماك المجمدة، فليه السمك ومنتجات األسـماك المغطـاة بخلطـة مناسـبة،              األ ٢-٢-٩

  :متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات
. المنتج غير المطهي المعد من األسماك أو أجزائها، ومتبله في البيض والبقسماط أو الخليط             

الخلطة، المجمـد   تتضمن األمثلة الجمبري المجمد المغطى بالبقسماط أو شرائح السمك المغطاة ب          
 أو قطـع األسـماك      batterأو مجمد سريعا مغطى بالبقسماط أو شرائح اسماك مغطاة بالخلطـة            

  ). اصابع السمك(
 منتجات األسماك المفرومة المجمدة في صوص الكريمة، متـضمنة القـشريات،          ٣-٢-٩

  :الرخويات، والشوكيات
  . ص كريميالمنتج غير المطهي المعد من قطع األسماك المفرومة في صو
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ــة و ٤-٢-٩ ــماك المطهي ــشريات ،  / األس ــضمنة الق ــا، مت ــة ومنتجاته   أو المقلي
  :الرخويات، والشوكيات

  تتضمن جميع المنتجات المطهية الجاهزة لألكـل والتـى يـتم توضـيحها فـى المجـاميع       
  . الغذائية الفرعية

  : األسماك المطهية ومنتجاتها١-٤-٢-٩
ة، المبخرة أو المطهية بأى طريقة طهى أخـرى ماعـدا           المنتجات المطهية بما في ذلك المسلوق     

تتضمن األمثلة سـجق الـسمك،      . وقد تكون األسماك كاملة، مجزأة أو مفرومة      ). ٣- ٤- ٢- ٩(القلي  
) surimi(ومنـتج الـسوريمى     ) tsukudani(منتجات األسماك المطهية والمسلوقة في صوص الصويا        

، وبطـارخ األسـماك   )kanikama(الكابوريـا   المطهى بطعم   kamaboka، منتج   kamabokoالمطهي  
، ومعجـون   )chikuwa(المطهية، السوريمى المطهى، منتج السوريمى المطهى على هيئـة انبـوب            

وغيرها من معجون األسـماك مـن       ) منتجات مماثلة لمنتج السوريمى   (األسماك االستاكوزا المطهية    
  . ٤- ٣ - ٩الواردة في المجموعة الغذائية ) النوع الشرقي(

  : القشريات، الرخويات، والشوكيات المطهية٢-٤-٢-٩
تتضمن المنتجات المطهية المسلوقة، المبخرة أو المطهية بأى طريقة طهى أخـرى ماعـدا              

 Crangon وCrangon crangonالكرانجـون المطهـي   : تتضمن األمثلة). ٣-٤-٢-٩(المقلى 

vulgaris) الجمبري البنى، الجمبري المطهي، المحار والكابوريا .(  
  : األسماك المقلية ومنتجاتها متضمنة القشريات والرخويات والشوكيات٣-٤-٢-٩

منتجات جاهزة لألكل محضرة من األسماك أو أجزائها، مع أو بدون التغطية بـالبيض ودقيـق                
البقسماط، المقلية، المخبوزة، محمصة أو المشوية، وثم يتم تعبئتها أو تعليبها في أو بدون صـوص أو             

ــت ــضم. زي ــةتت ــى ،  : ن األمثل ــارى المقل ــل، والكاليم ــاهز لألك ــى الج ــسوريمى المقل   ال
  . وأجزاء الكابوريا المقلية

أو المملحـة ومنتجاتهـا، متـضمنة     / األسماك المدخنة، المجففة، المتخمـرة، و      ٥-٢-٩
  :القشريات المملح منها، الرخويات، والشوكيات

تجميد عميق أو السمك المجمد الذي السمك المدخن تم عادة إعداده من السمك المجمد الطازج 
يتم تجفيفه مباشرة أو بعد سلقه، مع أو بدون الملح، تمليح وتعريض السمك إلـى دخـان نـشارة     

ويتم إعداد السمك المجفف عن طريق تعريضه إلى أشعة الشمس المباشرة أو عن . الخشب مباشرة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

٦٣

يتم تمليح  .  السمك قبل تجفيفه   طريق تجفيفه مباشرة أو بعد سلقه بطريقة خاصة، كما يمكن تمليح          
تختلف هذه العملية التصنيعية    . السمك إما عن طريق نشر ملح عليه أو وضعه في محلول ملحي           

أمـا  . الخاصة باألسماك المبتلة والمخللـة ) ٣-٩(عن تلك العملية الواردة في المجموعة الغذائية      
األنشوجة : تتضمن األمثلة. بعد ذلكاألسماك المعالجة فيتم تحضيرها عن طريق التمليح ثم تدخينها 

المملحة، الجمبري، سمك الشاد، سمك الشبوط المدخن، الحبار، واالخطبوط، سمك الخنزير، النوع 
أو المـدخن وبطـارخ      ، ومعجون السمك المملـح    Gadidaeالمجفف والمملح من فصيلة أسماك      

، والقواقع المجففـة، سـمك      األسماك، أسماك السمور والشابل، الشاد والسلمون المعالج والمدخن       
  ). niboshi( والمسلوق، األسماك المجففة (Katsuobushi)البينيت المجفف 

  : األسماك المحفوظة جزئيا ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات٣- ٩
، التخليل والطهـي الجزئـي      )النقع(تتضمن المنتجات التي يتم معالجتها بطرق مثل التتبيل         

  .  عمر تخزين محدودالتي لها
 األسماك ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات، فـي صـورة           ١-٣-٩
  :أو في جيلي/متبله و

يتم تصنيع المنتجات المنقوعة عن طريق غمر األسماك في الخل أو النبيـذ مـع أو بـدون            
ـ           . إضافة ملح وتوابل   ب ولهـا عمـر     هذه المنتجات إما أن تكون معلبة في برطمانات أو في عل

المنتجات المنقوعة في الجيلي قد يتم تصنيعها عـن طريـق تطريـة منتجـات               . تخزين محدود 
األسماك عن طريق الطهي أو التبخير، ثم إضافة الخل أو النبيذ، الملح والمواد الحافظة إليها، ثم                

 (rollmpos)الـرولمبس   : تتضمن األمثلة . عن طريق وضعها في الجيلي    ) تماسك القوام (تصلبها  
ــة( ــان البحــر )وهــو نــوع مــن أســماك الرنجــة المتبل   المنقــوع) كلــب البحــر(، ثعب

  .في الجيلي أو صلصة السمك
 األسماك ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات، فـي صـورة           ٢-٣-٩

  :أو في محلول ملحي/مخللة و
لية التخليـل مـن معالجـة    تتم عم. تعتبر المنتجات المخللة أحيانا نوعا من المنتجات المتبلة      

  األنـواع المختلفـة   : تتـضمن األمثلـة   ). مثل النبيذ (السمك في محلول الملح والخل أو الكحول        
) lees(، السمك الليز المخلل (koji- zuke)السمك المخلل بالكوجى : من المنتجات المخللة الشرقية
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kasu-zuke)(    السمك المخلل فى الميزو ،(miso-zuke) فـي صـوص الـصويا    ، السمك المخلـل 
(shoyu-zuke)      والسمك المخلل باستخدام الخل ،(su-zuke)      لحم الحوت المخلل، والرنجة المخللة ،

  . spratوسمك 
  : بدائل السالمون، الكافيار، ومنتجات بطارخ األسماك األخرى٣-٣-٩

. تنتج البطارخ عادة عن طريق غسلها وتمليحها وتركها حتى تنضج وتصبح شفافة الـشكل             
تشير كلمة كافيار فقـط إلـى       . تعبأ بعد ذلك في عبوات زجاجية أو أى عبوات مناسبة أخرى          ثم  

  .(beluga))مثـل الـدلفين األبـيض    ( (sturgeon)بطارخ األسماك من نـوع أسـماك الحفـش        
تصنع بدائل الكافيار من بطارخ مختلف أنواع األسماك التي تعيش في مياه البحر أو المياه العذبة                

وتكون أما مملحة ومتبله وملونه وقد تكون معاملـه بـالمواد           ) لقد وأسماك الرنجة  مثل أسماك ا  (
، بطارخ السلمون المملـح،     (sujiko)بطارخ أسماك السالمون المملحة     : تتضمن األمثلة . الحافظة
وكافيار أسـماك اللمبفـيش     ) tarako(، بطارخ سمك القد، وبطارخ سمك القد المملح         )ikura(المصنع  

)lumpfish.(     في هذه الحالة، تنـدرج فـي المجموعـة الغذائيـة          .  أحيانا، يتم بسترة بطارخ األسماك  
 المجمـدة والمطهيـة   أما البطارخ. ، ذلك ألنها في هذه الحالة تكون منتجات محفوظة بالكامل   )٤- ٩(

على التـوالي،   ) ٥- ٢- ٩، و ١- ٤- ٢- ٩،  ١- ٢- ٩(المدخنة فهي تندرج في المجموعات الغذائية       أو  
  . ١-١-٩طارخ الطازجة ضمن المجموعة الغذائية كما تقع الب

 األسماك ومنتجاتها المحفوظة جزئيا، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات         ٤-٣-٩
  :٣-٣-٩ إلى ١-٣-٩، عدا المجموعات الغذائية من )مثل معجون السمك(

عجـون  ينـتج م  . تتضمن األمثلة األسماك أو القشريات ومعجون األسماك الشرقية التقليدية        
األسماك من األسماك الطازجة أو البقايا الناتجة من عمليات إنتاج صوص األسماك، التي تنـدمج       

قد يمر المنتج أيضا بعملية     . مع المكونات األخرى مثل دقيق القمح، الردة، األرز أو فول الصويا          
  )ريمىالمنتجات المماثلـة لمنـتج الـسو      (يندرج السمك المطهى أو معاجين القشريات       . التخمير

  .على التوالي) ٢-٤-٢-٩، ١-٤-٢-٩(في المجموعات الغذائية 
 األسماك المحفوظة كليا، متضمنة المعلب أو المتخمر مـن األسـماك ومنتجاتهـا،              ٤-٩

  :متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات
المنتجات ذات العمر التخزينى الطويل، يتم إنتاجها عن طريق البسترة أو التبخير وتعبئتهـا              

  قـد يـتم تعليـب المنتجـات       . في عبوات محكمة الغلق ومفرغة من الهواء لـضمان تعقيمهـا          
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٦٥

ويستثنى من هـذا التـصنيف   . في محتوياتها السائلة أو في الزيت المضاف إليها أو في الصوص 
سمك التونة المعلـب، المحـار، الكابوريـا،    : تتضمن األمثلة). ٤-٢-٩(المنتجات كاملة الطهي   

  ). المبستر بالحرارة(لسردين، أطباق كريات الجيلتفيش، والسوريمى البطارخ وأسماك ا
  : البيض ومنتجات البيض٠-١٠

) ٢-١٠(، المنتجات التي قد تعد بـديال للبـيض الطـازج    )١-١٠(يتضمن البيض الطازج  
  ).٤-١٠، ٣-١٠(ومنتجات البيض األخرى 

  : البيض الطازج١-١٠
لكن، يمكن استخدام األلـوان     .  مواد مضافة  ال يحتوي البيض الطازج داخل قشرته على أية       

هذه العبارة الواردة فـي تـصنيف    . في التزيين، صباغة أو ختم األسطح الخارجية لقشرة البيض        
  )". معالجة السطح(التزيين، الختم، توسيم المنتج " المجموعات الغذائية، الدالة على

  : منتجات البيض٢-١٠
يض الطازج في وصفات الطبخ أو التـي تـستخدم          هي المنتجات التي قد تستعمل كبديل للب      

خلط وتنقيه البيضة كامله،    ) أ(تنتج من البيض الطازج سواء عن طريق        ). مثل األومليت (كغذاء  
يـتم  . فصل بياض البيض عن الصفار، ثم بعد ذلك الخلط والتنقية لكل منهم على حـدة              ) ب(أو  

و صفار البيض كل على حدة إلنتاج منتج        معالجة محتوى البيض بالكامل الذي يتم تنقيته، بياض أ        
  . سائل، مجمد أو مجفف كما هو موضح باألسفل

  : منتجات البيض السائلة١-٢-١٠
  البيض المنقى الكامل، صفار البيض أو بياض البـيض يـتم بـسترته والحفـظ الكيميـائي           

  ). مثل إضافة الملح(
  : منتجات البيض المجمدة٢-٢-١٠

  . لبيض أو بياض البيض يتم بسترته وتجميدهالبيض المنقى الكامل، صفار ا
  :أو المتخثر بالحرارة/ منتجات البيض المجفف و٣-٢-١٠

يتم نزع السكريات من محتوى البيض الكامل المنقى، صفار البيض أو بياضه، الـذي يـتم                
  . بسترته وتجفيفه

  :ليب البيض المحفوظ، يتضمن البيض المحفوظ عن طريق القلويات، التمليح، والتع٣-١٠
، (Hueidan)تتضمن المنتجات المحفوظة الشرقية التقليدية، مثل بيض البط المعالج بـالملح            

  ). (Pidan" البيض البالغ من العمر ألف سنة"والبيض المعالج بالقلويات 
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  ):مثل الكاسترد( حلو أساسه البيض ٤-١٠
: تتضمن األمثلة . تتضمن المنتجات الجاهزة لألكل والمنتجات المحضرة من المخلوط الجاف        

كما يتـضمن حـشوات     . وبيض الكاسترد الفطائر المحشوة بكاسترد البيض     ) flan(كعكة الفاكهة   
  ). مثل الفطائر(الكاستر للمخبوزات الفاخرة 

 : المحليات، متضمنة عسل النحل٠-١١
  ،٢-١١مثـل   (، المنتجات غير القياسـية      )١-١١(تتضمن جميع أنواع السكريات القياسية      

  ). العسل٥-١١(، والمحليات الطبيعية )٦-١١ و٤-١١، ٣-١١
  : السكر الخام والسكر المكرر١-١١

مشتق من بنجـر الـسكر وقـصب        (المحليات الغذائية، مثل السكروز المنقى كليا أو جزئيا         
، أو الفركتوز، الوارد ذكره في بنود التصنيف المجموعات         )المشتق من النشا  (، الجلوكوز   )السكر

  . ٥-١-١١ إلى ١-١-١١من الغذائية الفرعية 
  : سكر أبيض، ديكستروز المائى، ديكستروز أحادي الماء، سكر الفركتوز١-١-١١

 Z° ٩٩,٧السكر األبيض هو السكروز المنقى المتبلور مع معاملته باالستقطاب بما ال يقل عـن               
. الدكستروز الالمائي هو جلوكوز د منقى ومتبلور وخالي مـن مـاء التبلـور             . معامل استقطاب 

  الفركتـوز . الدكستروز أحادي الهيدرات هو جلوكوز د منقى ومتبلور مع جزيىء مـاء التبلـور     
  . هو فركتوز د منقى ومتبلور

  :، مسحوق الدكستروز)سكر بودرة( مسحوق السكر ٢-١-١١
هو عبارة عن سـكر  ) icing sugarعجينه السكر المجففة ) (السكر البودرة(مسحوق السكر 

ويتم تحضير مسحوق   . ء بإضافة أو بدون إضافة المواد المضادة للتكتل       أبيض مطحون جيدا سوا   
من خالل طحن مسحوق الدكستروز الالمائي أو الدكستروز أحادي ) icing dextrose(الدكستروز 

  . ماء التبلور جيدا، أو خليط منهما، بإضافة أو بدون إضافة مضادات التكتل
المنـدى، شـراب الجلوكـوز الـسائل،      السكر األبيض المندى، السكر البنـى   ٣-١-١١

  :الجلوكوز المجفف، سكر القصب الخام
الـسكر البنـى   . السكر األبيض المندى هو حبيبات دقيقة منقاه، السكر الرطب، بيضاء اللون  

شـراب  . المندى هو حبيبات دقيقة من السكر الرطب ذات اللون البنى من الفـاتح الـى الـداكن     
. أو االنيـولين /ى من السكريات المغذية المشتقة من النـشا و     الجلوكوز هو محلول مائي مركز نق     

سكر القصب الخام هـو     . شراب الجلوكوز المجفف هو شراب الجلوكوز منزوع الماء منه جزئيا         
  . سكروز منقى جزئيا ومتبلور من عصير القصب المصفى جزئيا بدون إجراء عمليات التنقية
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  :ي صناعة حلوى السكر شراب الجلوكوز المجفف المستخدم ف١-٣-١ -١١
  ، يـستخدم  )٣-١-١١(شراب الجلوكوز المجفف، كما تم وصفه في المجموعـة الغذائيـة            

  ). مثل الحلوى الجافة والطرية (٢-٥في تصنيع منتجات الحلوى والتابعة للمجموعة الغذائية 
  : شراب الجلوكوز المستخدم في صناعة حلوى السكر٢-٣-١-١١

، ويستخدم في صـناعة     )٣-١-١١(في المجموعة الغذائية    شراب الجلوكوز، كما تم وصفه      
  ). مثل الحلوى الطرية والجافة (٢-٥منتجات الحلوى والتابعة للمجموعة الغذائية 

  :سكر الالكتوز ٤-١-١١
  قـد يكـون ال مـائي ،       . إحدى مكونات اللبن الطبيعية التي يتم الحصول عليها من الشرش         

  . أو مزيج من الحالتينأو يحتوى على جزئ متبلور من المياه، 
  :سكر أبيض مكرر مبلور أو سكر النبات ٥-١-١١

يتم تحضيره عن طريق تنقيه وبلورة السكروز ومعاملته باالستقطاب لدرجة ال تقـل عـن               
  .  معامل استقطابZم °٩٩,٥

 :٣-١-١١ السكر البنى فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية رقم ٢-١١

، في شكل قوالب بنية أو صفراء اللون، مثل سكر القـصب   يشتمل على حبيبات كبيرة الحجم    
  ). Demerara(ذو اللون البنى 

، متضمنة العسل األسود والموالس،     )جزئياً( محاليل وأشربة السكر، أيضا المحولة       ٣-١١
  :٣-١-١١فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية 

، والسكر المحـول  )لموالسمثل دبس السكر وا(تتضمن منتجات مساعه من عملية تكرير السكر     
، ومحليـات أخـرى،   )مزيج مكافئ جزيئيا من الجلوكوز والفركتوز ناتج من التحلل المائي للسكروز   (

  . مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، وشراب االنولين عالي الفركتوز وسكر الذرة
  ):مثل الزيلوز، شراب المابل، سكريات التغطية( سكريات وأشربة أخرى ٤-١١

  ، أنـواع الـشراب المـستخدمة      )مثـل شـراب المابـل     (جميع أنواع سكر المائدة     تتضمن  
، )مثل شراب الكراميل، وأنواع الـشراب المنكـه       (في منتجات المخبوزات الفاخرة والمثلوجات      

  ).مثل بلورات السكر الملونة المستخدمة في تزيين الكوكيز(والسكر المستخدم لتزيين الحلوى 
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  : عسل النحل٥-١١
  ل عبارة عن مادة حلوة طبيعية تستخرج من رحيق أزهـار األشـجار المثمـرة              عسل النح 

نحل العسل يقوم بجمع الرحيق أو اإلفرازات، يحولهـا        . أو إفرازات النباتات بواسطة نحل العسل     
تتـضمن  . من خالل مزجها بمواد خاصة نابعة من النحل ذاته، ويخزنها في خلية العسل للنضج             

  . ية وعسل البرسيمعسل الزهور البر: األمثلة
  : محليات المائدة، متضمنة المحليات شديدة الحالوة٦-١١

أو /و) مثل اسيسلفام بوتاسيوم  (تتضمن المنتجات المستخدمة في تحضير المحليات عالية التسكير         
أو / والتي قد تحتـوي علـى إضـافات و        ) مثل السوربيتول (تحضير الكحوالت عديدة الهيدروكسيل     

  هذه المنتجـات، التـي تبـاع للمـستهلك النهـائي ،           . ئية، مثل الكربوهيدرات  بعض المكونات الغذا  
  . ، أو على شكل سائل)مثل أقراص أو مكعبات(قد تكون في شكل مسحوق، أو صلبة 

  : ملح الطعام، التوابل، الشوربات، الصوصات، السلطات، منتجات البروتين٠ -١٢
لتي تضاف لألغذيـة لتـدعيم نكهتهـا        هذه المجموعة الغذائية واسعة التي تتضمن المواد ا       

   األعـشاب، التوابـل، المتـبالت والبهـارات        ٢- ١٢ الملح وبدائل الملـح،      ١-١٢(ورائحتها  
، بعض األغذيـة المعـدة   ) المستردة٤-١٢ الخل، و ٣-١٢، )مثل توابل النودلز الجاهزة لألكل   (
  طات الـسل  ٧-١٢ الـصوص والمنتجـات المـشابهة، و         ٦-١٢ الحساء والمـرق،     -٥-١٢(
  والمنتجات المعـدة للفـرد فـي سندوتـشات، باسـتثناء          ) مثل سلطة المكرونة، سلطة البطاطا    (

 ٥-٢-٢-٤(للمجموعات الغذائية   ) المكسرات(المنتجات القابلة للفرد التي أساسها الكاكاو والنقل        
، والمنتجات المتكونة أساسا من البروتين التي تشتق مـن فـول الـصويا أو مـن                 ))٣-١-٥و  

 التوابل والبهارات التي أساسها منتجات      ٩-١٢) (مثل اللبن، الحبوب، أو الخضر    (أخرى  مصادر  
  ). منتجات البروتين األخرى غير فول الصويا١٠-١٢الصويا، و 

  : ملح الطعام وبدائله١-١٢
  .والتي تستخدم كتوابل للطعام) ٢-١-١٢(وبدائل الملح ) ١-١-١٢(تتضمن الملح 

  : ملح الطعام١-١-١٢
يتضمن ملح المائدة، الملـح المـدعم       . ة عن كلوريد الصوديوم من الدرجة الغذائية      هو عبار 

  ). dendritic(باليود والفلوريد، واألمالح المتبلورة 
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 : بدائل ملح الطعام٢-١-١٢
  . هي توابل ذات محتوى منخفض من الصوديوم ويتم استخدامها في الغذاء بديال عن الملح

  :رات، والمبتالت مثل متبالت النودلز سريعة التحضير األعشاب، التوابل، البها٢-١٢
  . هذه المجموعة الغذائية تصف المواد التي يتم اضافتها بهدف تحسين نكهة وطعم الغذاء

  : التوابل واألعشاب١-٢-١٢
يتم الحصول على األعشاب والتوابل عادة من مصادر نباتية، وقد تجفف، وإما مطحونـة أو        

تتضمن أمثلة التوابـل بـذور      .  والزعتر oreganoعشاب من الريحان،    تتضمن األمثلة األ  . كامله
أمثلـة  تتـضمن   . قد توجد التوابل أيضا كخليط في شكل مسحوق أو معجون         . الكمون والكراوية 

الكاري مخاليط التوابل، توابل الفلفل األحمر الحار، عجينة الفلفل األحمر الحار، معجون الكاري،             
  . ى األسطح الخارجية للحوم واألسماك، التي توضع عل)roux(الرو 

  : المتبالت البهارات٢-٢-١٢
البهارات تتضمن التوابل مثل المواد التي تعمل على تطرية اللحوم، ملح البصل، ملح الثوم،              

، محتويه، مثـل رقـائق      furikake(، التوابل المستخدمة في األرز      )dashi(خليط التوابل الشرقية    
" بهـارات "مـصطلح  . ، وتوابـل النـودلز  )حبوب السمسم والتوابـل  الطحالب البحرية المجففة،    

مثل الكاتشب، المـايونيز،    (المستخدم في نظام المجموعات الغذائية ال يتضمن صوص البهارات          
  . أو المقبالت) المستردة
  : الخل بأنواعه٣-١٢

ـ  (الخل عبارة عن سائل يتم تصنيعه من خالل تخمير االيثانول من مصدر مناسب               ذ مثل نبي
خل التفاح، خل العنب، خل الشعير، الخل الكحـولي، خـل          : تتضمن األمثلة ). العنب ونبيذ التفاح  

  ). النبيذ(الحبوب، خل الزبيب، وخل الفاكهة 
  : المستردة بأنواعها٤-١٢

التـي يـتم    . صوص التوابل المحضر من بذور المستردة غالبا المنزوعة الدهن، المطحونة         
: تتـضمن األمثلـة   .  الملح، الزيت والتوابل األخـرى والمكـررة       خلطها مع مزيج الماء، الخل،    
  ). المحضرة من البذور ذات القشور(، "الحارة"مستردة الديجون، والمستردة 

  : الشوربات والمرق٥-١٢
  قد تكون المنتجات النهائيـة أساسـها المـاء        . تتضمن الشوربات الجاهزة لألكل والخلطات    

  ). chowderمثل ( أو أساسها اللبن )consomméمثل (
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  : الشوربات والمرق الجاهزة لألكل، متضمنة المعلب، المعبأ، والمجمد١-٥-١٢
إضافة منتجات أساسها اللبن أو الماء مكونة من مرق الخضر، اللحم أو السمك مع أو بدون                

مرق خفيف، المرق بأنواعـه،     : (تتضمن األمثلة ) مثل الخضر، اللحوم، الندولز   (مكونات أخرى   
، الشوربات التي أساسها المـاء والقـشدة،   )consommés(  يحتوى على بياض البيضمرق رائق

  شـوربة سـميكة تحتـوى علـى       ) (bisques(، وشوربة البـسكيز     )chowders(شوربة الشودر   
  ). أو قشريات/محاريات و

  :مخاليط الشوربات والمرق ٢-٥-١٢
  إضـافة مكونـات أخـرى     أو بدون   /أو باللبن، و  /شوربات مركزة يعاد استرجاعها بالماء و     

  مـسحوق ومكعبـات المـرق البوليـون،       : تتـضمن األمثلـة   ). مثل الخضر، اللحوم، النودلز   (
  ). stock(، ومكعبات ومسحوق )mentsuyuمثل (مسحوق أو مركزات الشوربات 

  : الصوصات والمنتجات المشابهة٦-١٢
جعها قبـل   تتضمن الصوصات الجاهزة لألكل، مرق وصلصات، والخلطات التي يعاد استر         

تنقسم هذه المنتجات الجاهزة لألكل إلى مجموعات غذائية فرعية للمنتجات المستحلبة           . االستهالك
، حيث أن المجموعـة الغذائيـة الفرعيـة         )٢-٦-١٢(والمنتجات غير المستحلبة    ) ١-٦-١٢(

  . تشمل كال من خلطات الصوصات المستحلبة وغير المستحلبة) ٣-٦-١٢(للمخاليط 
مثل المايونيز، الـصوصات تغطيـه   (ات المستحلبة وصوصات الغمس   الصوص ١-٦-١٢

  ):السالطة، صوصات البصل المستخدمة للغمس
الصوصات التي أساسها صوصات، مرق، صلصات السلطة وصوصـات الغمـس التـي              

صلـصة  : تتضمن األمثلة . أساسها، جزء منها على األقل، مستحلب الزيوت في الماء أو الدهون          
، الصلصات القابلـة  )صات على الطريقة الفرنسية، اإليطالية، اليونانية، الرانشمثل الصل(السلطة  

، )الكريمـة (، سلطة القشدة    )مثل المايونيز مع المستردة   (للفرد للساندويتشات التي أساسها الدهون      
مثل صوص الغمس من الخنزير والجـبن       (والصوصات الدهنية صوص غمس الوجبات الخفيفة       

  ).بصلالشيدر، وصوص غمس ال
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مثل الكاتشب، صوص الجبنة، صوص الكريمـة،       ( الصوصات غير المستحلبة     ٢-٦-١٢
  ):الصوص البنى لمرق اللحم

تتـضمن  . تتضمن الصوصات، المرق الدريسنج التي أساسها الماء، لبن جوز الهند، واللـبن    
الـصوص  ،  Worcestershirصوص الباربكيو، كاتشب الطماطم، صوص الجبن، صـوص         : األمثلة
الصوص الحار، صوص الغمـس الحلـو       ،  )tonkatsuصوص   (Worcestershirالشرقي  يك  السم

الصوص المتكون مبدأيا من اللبن     ) (الكريمة(لقشدة  اوالحامضي، والصوص األبيض الذي أساسه      
  ). والدقيق، مع أو بدون المقبالت أو التوابل) مثل الزبدة(أو القشدة، مع إضافة القليل من الدهون 

  :يط الصوصات وصوص مرق اللحم مخال٣-٦-١٢
منتجات مركزة، غالبا على شكل مسحوق، ليتم خلطها بالماء، اللبن، الزيت أو سـائل أخـر          

الخلطات الخاصة بصلصة الجبن، الصلـصة      : تتضمن األمثلة . لتحضير صوص أو مرق نهائي    
  ). مثل الصلصة اإليطالي أو الرانش(الهولندي، والسلطة الدريسنج 

  ):مثل صوص السمك( الرائقة  الصوصات٤-٦-١٢
هـذه  . تتضمن الصوصات الغير مستحلبة رائقه القوام، الرقيقة التي قد يكون أساسها المـاء            

يتم استخدامها مثل فـي     (الصوصات تستخدم كتوابل أو مكونات أكثر من استخدامها مرق نهائي           
  ). nam pla(صوص المحار، وصوص السمك التايالندي : تتضمن األمثلة). الروستوبيف

وما يفرد بالسندويتش فيما عدا     ) مثل سلطة المكرونة، سلطة البطاطس    (السلطات   ٧-١٢
  ٥-٢-٢-٤التابعة لمجموعـات األغذيـة      ) المكسرات(المنتجات التى أساسها الكاكاو والنقل      

  :٣-١-٥و 
تتضمن السلطات المحضرة، المعدة للفرد بالساندويتشات التي أساسـها اللـبن، الصلـصات         

  المايونيز غير القياسية المعدة للفرد في الساندويتشات، وصلـصة سـلطة الكـول سـلو              شبيهة ب 
  ).سلطه الكرنب(

  : الخميرة والمنتجات المشابهة٨-١٢
تتـضمن  . تتضمن خميرة الخباز والمواد الرافعة المستخدمة في صناعة منتجات المخبوزات         

ـ  (kojiالكوجى  المنتجات الشرقية ) Aspergillus oryzaeضاف إليـه  األرز أو القمح المتخمر الم
  .المستخدمة في إنتاج المشروبات الكحولية
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  : متبالت وبهارات أساسها فول الصويا٩-١٢
تتضمن المنتجات التي تشتق من فول الصويا ومكونات أخرى المعدة لالسـتخدام كمتـبالت      

  .ويا المتخمرة وصوصات فول الصوياومقبالت، مثل عجائن الص
  ):مثل ميزو(لصويا المتخمرة  معجون فول ا١-٩-١٢

. منتجات مصنوعة من فول الصويا، الملح، الماء ومكونات أخرى، باستخدام عملية التخمير           
، والذى قد )اليابان (، أو ميزو )جمهوريه كورية (doenjang،)الصيني( dou jiangالمنتج يتضمن

  .الشوربات أو دريسنج، أو كمتبالتيستخدم في تحضير 
  :الصويا صوص فول ٢-٩-١٢

) مثل التحليل المـائي   (سائل للتتبيل يتم الحصول عليه من تخمير فول الصويا، بدون تخمير            
  .لتحليل المائي للبروتين النباتيلفول الصويا، أو با

  : صوص فول الصويا المتخمر١-٢-٩-١٢
صوص رائق، غير مستحلب يصنع من بذور فول الصويا، الحبوب، الملح والماء من خالل              

  . تخمرعملية ال
  : صوص فول الصويا غير المتخمر٢-٢-٩-١٢

صوص فول الصويا غير المتخمر، الذي قد يصنع من البروتينات النباتية، مثل فول الصويا              
مثل كربونـات   (، ثم يعادل    )مثل حمض الهيدروكلوريك  (منزوع الدهن الذي يتم تحليله حامضيا       

  . ، ويتم ترشيحه)الصوديوم
  : األخرى صوصات فول الصويا٣-٢-٩-١٢

 أو صـوص فـول      /صوص غير مستحلب مصنوع من صوص فول الصويا المتخمـر و          
  . الصويا الغير متخمر، مع أو بدون سكر، مع أو بدون عملية الكرملة

  : المنتجات البروتينية األخرى بخالف بروتين الصويا١٠-١٢
 البـروتين  تتضمن، على سبيل المثال، بروتين اللبن، بروتين الحبوب وبدائلـه أو مـشتقات            

بدائل البروتين النباتي،   : تتضمن األمثلة . للمنتجات القياسية، مثل اللحوم، السمك أو اللبن      . النباتي
fu )    أو خـام، ويـستخدم     ) مخبوز(والدقيق الذي يباع جافا     ) البروتين النباتي (مزيج من الجلوتين

  . وبدائل بروتين اللحم والسمك) كمكون، مثل في شوربة الميزو



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

٧٣

  :مواد الغذائية المعدة الستخدامات تغذوية خاصة ال٠-١٣
هي أغذية لألغراض التغذوية الخاصة مصنعة أو مركبة خاصة لعالج متطلبـات تغذويـة              

.  أو أعراض وأمـراض محـددة      /محدده التي توجد بسبب حالة عضوية أو فسيولوجية محددة و         
ت نفس الطبيعة، في حالة     يجب أن يختلف تركيب هذه األغذية بشكل كبير عن تركيب األغذية ذا           

   المتـضمنة  ٠-١٣بخالف األغذية الخاصة غير الواردة فـي المجموعـة          . تواجد هذه األغذية  
  .ة للمواصفة القياسية الخاصة بهافي المجموعات المطابق

  : األطفال الرضع، تركيبات المتابعة، وتركيبات الرضع ألغراض طبية خاصةتركيبات ١- ١٣
يـة  طفال الصغار كما هي معرفة في المجموعات الغذائية الفرع        األغذية المعدة للرضع واأل   

  .٣- ١-١٣، و٢ -١ -١٣، ١-١ -١٣
  : تركيبات األطفال الرضع١-١-١٣

  التي تـم تركيبهـا كمـصدر التغذيـة        )  شهر ١٢عمر ال يزيد عن     (بدائل لبن األم للرضع     
يكون المنـتج   . المالئمةالوحيد خالل الشهور األولى من العمر إلى أن يصل إلى التغذية المكملة             
بخـالف المنتجـات،    . في شكل سائل، قد يكون منتج جاهز لألكل، أو السترجاعه من المسحوق           

أو أساسـه الحمـض     /، قد تكون بـروتين محلـل و       ٣-١-١٣المذكورة في المجموعة الغذائية     
  . األميني، أو أساسه لبن

  : تركيبات المتابعة٢-١-١٣
)  شـهور  ٦على االقـل عمـر      (للتغذية المكملة للرضع    أغذية معدة لالستخدام كجزء سائل      

قد تكون جاهزة لألكل أو فـي صـورة مـسحوق           ).  سنوات ٣- ١عمر من   (ولألطفال الصغار   
  ،٣ -١ -١٣بخالف المنتجات غير المـذكورة فـي المجموعـة الغذائيـة            . السترجاعها بالماء 

  . اللبنأو حمض أميني، أو أساسها /قد تكون أساسها بروتين صويا متحلل و
  : تركيبات أغذية الرضع ألغراض طبية خاصة٣-١-١٣

أغذية مصممة ألغراض تغذوية خاصة والتي تصنع أو تركب خصيـصا وتقـدم لتحـسين             
هـي معـدة للتغذيـة الكاملـة      . النظام الغذائي للرضع وقد تستخدم فقط تحت االشراف الطبـي         

محدودة أو غير القادرين على التناول، أو الجزئية للرضع ذوي القدرة ال     ) االستثنائية أو الحصرية  (
الهضم، االمتصاص أو التمثيل الغذائي لتركيبات الرضع العادية أو بعـض العناصـر المغذيـة               
المحتوية عليها، أو األغذية المصممة طبيا لمن لديهم متطلبات تغذوية محددة، لمن ال يستطيعون              

الغـذائي العـادي، باألغذيـة األخـرى        الحصول على النظام الغذائي المعدل فقط بتغيير النظام         
  . ألغراض تغذوية خاصه، أو مزيج من االثنين
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  : أغذية تكميلية للرضع واألطفال الصغار٢-١٣
 أشهر أو أكثر، ولزياده أقلمه الرضع واألطفال علـى الغـذاء          ٦األغذية المعدة للرضع عمر   

  أو اللـبن ، /لمـاء و قد تكون منتجات جاهزة لألكل أو في شكل مـسحوق وتـسترجع با    . العادي
، تركيبـات المتابعـة     )١-١ -١٣(هذه األغذية تستبعد تركيبات الرضـع       . أو أى سوائل مناسبة   

  األغذيـة المعـدة لكـال     ). ٣ -١ -١٣(، وتركيبات ألغـراض طبيـة خاصـة         )٢ -١ -١٣(
 شهر التي أساسها كـال      ٣٦ شهر والطفل األكبر من      ٣٦ شهر حتى    ١٢من صغار األطفال من     

  .، بسكويت ومخبوزات األطفالlactea الفاكهة، الخضر، واللحوم، دقيق من الحبوب،
  :١-١٣ أغذية مجهزة ألغراض طبية خاصة فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية ٣-١٣

أغذية تستخدم ألغراض تغذوية خاصه التي تصنع أو تركب خصيصا وتقدم لتحسين النظام             
تـستخدم للتغذيـة الكاملـة أو الجزئيـة         . يالغذائي للمرضى وقد تستخدم فقط تحت إشراف طب       

للمرضى ذوي القدرة المحدودة أو غير القادرين على تناول، هضم، امتصاص أو التمثيل الغذائي              
طبيـا،  العادي أو عناصر غذائية محدده موجودة بالغذاء، أو من لديهم احتياجات تغذوية محـدده        

معـدة  من من خالل تعديل الغذاء الطبيعي،       الذين ال يمكنهم الحصول فقط على النظام الغذائي اآل        
  .ألغراض غذائية، أو من خالل دمج االثنين

  : تركيبات أغذية ألغراض التنحيف وأنقاص الوزن٤-١٣
أو عند إعدادها طبقا إلرشادات االسـتخدام  " جاهز لألكل"تركيبات غذائية عند تقدميها بشكل   

تتـضمن المنتجـات    . لكامل أو جـزء منـه     وتقدم بصفة خاصة كبدائل للنظام الغذائي اليومي با       
أو دهون، سكر أو خالي من      /منخفضة السعرات مثل المنتجات التي تحتوي على سكر منخفض و         

  . أو للدهون/الدهون، أو التي تحتوي على بدائل للسكر و
  )مثل المكمـالت الغذائيـة ألغـراض تغذويـة        ( أغذية ذات محتوى تغذوى عالي       ٥-١٣

  :٦-١٣، ٤-١٣، ١-١٣عات الغذائية من فيما عدا منتجات المجمو
، )مثـل قوالـب البـروتين     (منتجات مرتفعة المحتوى التغذوية، في شكل سائل أو صـلب           

  .الستخدامها من قبل األفراد كجزء من نظام غذائي متوازن للحـصول علـى تغذيـة مدعمـة                
  . طبىهذه المنتجات غير معدة لالستخدام ألغراض إنقاص الوزن أو كجزء من نظام غذائي 

  : المكمالت الغذائية٦-١٣
تتضمن المكمالت الغذائية من األمالح المعدنية والفيتامينات في شكل جرعـات محـددة مثـل               

  . التي تكون مصرح بها كمنتج رسميا كغذاء. الكابسوالت، األقراص، المساحيق، محاليل، الخ
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  : المشروبات، بخالف منتجات األلبان٠-١٤
  ة تنقسم إلى مجموعات غذائية واسعة رئيسية مـن المـشروبات          المجموعة الغذائية الرئيسي  

المشروبات التي أساسها اللبن المدرجة     ). ٢-١٤(والمشروبات الكحولية   ) ١-١٤(غير الكحولية   
  . ٤-١-١في المجموعة الغذائية 

  : مشروبات غير كحولية١-١٤
، عصائر الفاكهـة    )١-١-١٤(هذه المجموعة الغذائية الواسعة تشمل المياه والمياه المكربنة         

، المـشروبات المكربنـة وغيـر       )٣-١-١٤(، نكتار الفاكهة والخـضر      )٢-١-١٤(والخضر  
، المشروبات المتخمرة أو المنقوعة التي أساسها       )٤-١-١٤(المكربنة المنكهة التي أساسها الماء      

  ). ٥-١-١٤(الماء مثل القهوة والشاي 
  : المياه١-١-١٤

، كل منها قد    )٢-١-١-١٤(والمياه المعبأة األخرى    ) ١-١-١-١٤(تتضمن المياه الطبيعية    
  . تكون مكربنة أو غير مكربنة

  : مياه الشرب الطبيعية المعدنية والمياه معرفه المصدر١-١-١-١٤
المياه يتم الحصول عليها مباشرة عند المصدر ويتم تعبئتها بالقرب مـن المـصدر، تتميـز                

. ريبية والعناصر بنسبه ضئيلة أو المكونـات األخـرى        بوجود األمالح المعدنية المحددة بنسب تق     
، مكربنـة  )ثاني أكسيد الكربون مـن المـصدر    (المياه المعدنية الطبيعية قد تكون مكربنة طبيعيا        

تحتوي على كميـة    (، منزوع ثاني أكسيد الكربون      )بإضافة ثاني أكسيد الكربون من مصدر آخر      (
ء الخاص بالمصدر وبالتالي ال ينطلق ثاني أكـسيد         أقل من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الما       

ثاني أكسيد الكربون من    (، أو مدعمة    )الكربون تلقائيا تحت ظروف قياسيه من الحرارة والضغط       
  ). ال تحتوي على ثاني أكسيد الكربون الحر(، وغير مكربنة )المصدر
  :مياه الشرب بخالف المعدنية وماء الصودا ٢-١-١-١٤

ف مياه المصادر الطبيعية التي قد تكون مكربنة بإضـافة ثـاني أكـسيد              تتضمن المياه بخال  
هذه المياه قـد تحتـوي   . الكربون وقد تكون معالجة بالفلترة، التعقيم، أو بأى طرق أخرى مناسبة    

  المياه المكربنة وغير المكربنة المحتويـة علـى نكهـات موجـودة           . على أمالح معدنية مضافة   
، المياه المعبأة المضاف أو غيـر       )الشرب(مياه المائدة   : أمثلة. ٤-١-١٤فى المجموعة الغذائية    

، المـاء  club soda water، مـاء الـصودا   seltzer waterالمضاف إليها معادن، الماء المنقـى،  
  . water sparklingالمكربن 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد –الوقائع المصریة 

  

٧٦

 : عصائر الفاكهة والخضر٢-١-١٤
لمشروبات التي أساسـها    ا. هذه المجموعة الغذائية تطبق فقط على عصائر الفاكهة والخضر        

مخاليط عصير خـضر    ). ٢-٤-١-١٤(عصائر الفاكهة والخضر توجد في المجموعة الغذائية        
  وعـصير الخـضر   ) ١-٢-١-١٤مثل عـصير الفاكهـة      (الفاكهة تصنف منفصلة لكل مكون      

)٣-٢-١-١٤ .((  
  : عصير الفاكهة١-٢-١-١٤

ذي يتم الحـصول عليـه مـن        عصير الفاكهة هو السائل غير المتخمر ولكن قابل للتخمر ال         
الجزء القابل لألكل لثمرة فاكهة سليمة، ناضجة وطازجة علـى نحـو مالئـم أو مـن الفاكهـة                

يتم تحضير العصير من خالل عمليـات مالئمـة،         . المحفوظة في حالة سليمة باتباع الطرق المالئمة      
ر عـصائر الفاكهـة     التي تحافظ على الخصائص الفيزيائية، الكيميائية، الحسية والتغذوية لعناص        

المستوى الطبيعي المتحـصل  (التي استخلصت منها قد يكون العصير معكر أو رائق، وقد يحتفظ      
مكونات النكهات مواد عطريه ومكونات نكهات طياره، كـال منهـا           ) عليه من نفس نوع الفاكهة    

ـ                وع يجب الحصول عليه باتباع وسائل فيزيائية مالئمة، وكال منها يجب استرجاعه من نفـس ن
يتم الحصول على اللب واألنسجة بوسائل فيزيائية مالئمة من نفس نوع الفاكهة التي قـد            . الفاكهة

عـصير مـزيج    . عصير النوع الواحد يتم الحصول عليه من نوع واحد من الفاكهة          . يتم إضافها 
الفاكهة يتم الحصول عليه بمزج نوعي عصير أو أكثر أو بمزج العصائر مع الفاكهة المهروسة،               

يمكن الحصول على عصير الفاكهة، مثل بواسطة عصر العـصير     . ن أنواع مختلفة من الفاكهة    م
 بالمـاء  مباشرا بعمليات االستخالص الميكانيكية، بإعـادة تركيـب عـصير الفاكهـة المركـز     

، أو في حاالت محدودة باالستخالص المائي لثمره الفاكهـة          )٣-٢-١-١٤بالمجموعة الغذائية   (
عصير البرتقـال، عـصير   : تتضمن األمثلة).  البرقوق من البرقوق المجفف مثل عصير (الكاملة  

  .التفاح، عصير العنب األسود، عصير الليمون، عصير البرتقال مع المانجو وماء جوز الهند
  :عصير الخضر ٢-٢-١-١٤

عصير الخضر هو سائل غير متخمر لكن قابل للتخمر المعد لالستهالك المباشر الذي يـتم               
أو النخل لثمرة خـضر أو أكثـر سـليمة          / بالعصر الميكانيكي، جرش، الطحن، و     الحصول عليه 

  قد يكـون العـصير رائـق، معكـر،        . وطازجة أو للخضر المحفوظة بطرق فيزيائية استثنائية      
قد تكون المنتجات أساسها نوع واحد مـن     . قد يكون مركزا ويخفف بالماء    . أو محتوى على اللب   

  ).مثل الجزر، الكرفس(لخضر أو مخاليط ا) مثل الجزر(الخضر 
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  ):مركزات عصير الفاكهة( عصائر الفاكهة المركزة ٣-٢-١-١٤
  عصير الفاكهة المركز هو المنتج الخاضع للتعريفات الموجودة فـي المجموعـة الغذائيـة             

يتم تحضيره بإزالة الفيزيائية للماء من عصير الفاكهة بكمية تزيد مـن مـستوى              . ١-٢-١-١٤
أكثر من تلك المقررة للعصير السترجاعها لنفس نـوع         % ٥٠ ال تقل عن     بركس ليصل إلى قيمة   

  عند انتاج عصير مركز، تستخدم عمليات تصنيعيه مناسبة، وقد تـدمج تلـك الطـرق،              . الفاكهة
في خطوة توزيع خاليا اللب أو لب الفاكهة بالماء، بشرط إضافة أجزاء الفاكهة الـصلبة الذائبـة                

مركزات عصير الفاكهة يمكن ان     . ولى، قبل إجراء عملية التركيز    المستخرجة بالماء للعصير األ   
بمركبـات عطريـه ومكونـات      ) إلى المستوى الطبيعي الموجود في نفس نوع الفاكهة       (تسترجع  

  النكهة الطيارة، كل منها يتم الحصول عليه بـالطرق الفيزيائيـة المناسـبة، وكـال منهـا يـتم                  
ل على األنسجة واللب بالطرق الفيزيائية المناسـبة        يتم الحصو . استرجاعه من نفس نوع الفاكهة    

تباع هذه الفئة في شكل سائل، شـراب وصـورة مجمـده    . من نفس نوع الفاكهة التي قد تضاف     
مركز عصير البرتقـال المجمـد،      : تتضمن األمثلة . ألعداد عصائر جاهزة للشرب بإضافة الماء     

  . ومركز عصير الليمون
  ):مركزات عصير الخضر(عصائر الخضر المركزة ٤-٢-١-١٤

يباع في شكل سائل، شراب ومجمـد إلعـداد         . تعد بإزالة الماء فيزيائيا من عصير الخضر      
  . تتضمن األمثلة مركز عصير الجزر. مشروب جاهز للشرب بإضافة الماء

  : نكتار الفاكهة والخضر٣-١-١٤
ات سواء  عبارة عن مشروبات تنتج من مهروس، عصائر، أو مركز         نكتار الخضر والفاكهة  

مخاليط نكتـار خـضر الفاكهـة       . أو المحليات /بمزجها بالماء والسكر، عسل النحل، الشراب، و      
  )). ٢-٣-١-١٤ونكتار الخضر ) ١-٣-١-١٤(نكتار الفاكهة (

  : نكتار الفاكهة١-٣-١-١٤
أو /نكتار الفاكهة هو منتج غير متخمر لكن قابل للتخمر يتم الحصول عليه بإضـافة مـاء و                

أو محليات عصير الفاكهة، عصير الفاكهة المركز،       /سكر، عسل النحل، األشربة، و    بدون إضافة   
قد تضاف مـواد    . أو مهروس الفاكهة أو مهروس الفاكهة المركز، أو مخاليط من هذه المنتجات           

عطرية، مكونات النكهة الطيارة، اللب واألنسجة، يجب الحصول على كال منهما من نفس نـوع               
المنتجات يمكن أن تكون أساسا من نوع       . ليها بالطرق الفيزيائية المناسبة   الفاكهة ويتم الحصول ع   

  . تتضمن األمثلة نكتار الكمثرى ونكتار الخوخ. واحد أو مزيج الفاكهة
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  : نكتار الخضر٢-٣-١-١٤
أو بدون إضـافة الـسكر، عـسل النحـل،          /منتجات يتم الحصول عليها بإضافة الماء مع        

صير الخضر أو مركزات عصير الخضر، أو خلـيط مـن هـذه            أو المحليات إلى ع   /األشربة، و 
  .واحد من الخضر أو مزيج من الخضرقد تكون المنتجات أساسها نوع . المنتجات
  : مركزات نكتار الفاكهة٣-٣-١-١٤

يباع فـي صـورة سـائلة،       . يحضر من إزالة الماء فيزيائيا من نكتار الفاكهة أو مواد بادئه          
مركز نكتار الكمثرى   : تتضمن األمثلة . ز للشرب بإضافة الماء   شراب ومجمد لتحضير نكتار جاه    

  . ومركز نكتار الخوخ
 : مركزات نكتار الخضر٤-٣-١-١٤

يباع في صـورة سـائله، شـراب ومجمـد          . يحضر بإزالة الماء طبيعيا من نكتار الخضر      
 . لتحضير نكتار جاهز للشرب بإضافة الماء

ة مشروبات الرياضـيين، مـشروبات       مشروبات منكهه أساسها الماء، متضمن     ٤-١-١٤
  :الطاقة، أو المشروبات اإللكتروليتية والمشروبات المحتوية على قطع فاكهة

تتضمن المنتجات التـي  . تتضمن األنواع والمركزات غير الكحولية المكربنة وغير المكربنة     
تتضمن أيضا المـشروبات التـي أساسـها القهـوة، الـشاي            . أساسها عصائر الخضر والفاكهة   

  . واألعشاب ومشروب الشعير
  : مشروبات منكهة غازية أساسها الماء١-٤-١-١٤

تتضمن مشروبات منكهه أساسها الماء بإضافة ثاني أكسيد الكربون مع مـواد غذائيـة، غيـر                
مياه الغازيـة  تتضمن ال. أو محليات مرتفعة الحالوة وأية إضافات غذائية أخرى مسموح بها  / غذائية و 

وصودا مثل الكوال، أنـواع     ،  )ماء بإضافة ثاني أكسيد الكربون، محليات، ونكهه      مشروبات أساسها ال  (
، )منخفضة الـسعرات /   الموالح، سواء الخالية من السكرالفلفل، جذور البيرة، صودا الليمون، وأنواع

مثـل  (هذه المشروبات قد تكون رائقة، معكرة، أو قد تحتوي على مـواد مجـزأة        . واألنواع األخرى 
التي تكون مكربنة وتحتوي على مستويات عالية       " الطاقة  "تشمل ما يسمى مشروبات     ). فاكهةأجزاء ال 

  ). مثل الكافيين، التورين، الكارنتين(من المغذيات ومكونات أخرى 
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 مشروبات منكهه غير غازية أساسها الماء، تتـضمن خلـيط المـشروبات        ٢-٤-١-١٤
  :ن والعصائر األخرىوخليط الليمو) Punches(الكحولية وغير الكحولية 

تتضمن مشروبات منكهه أساسها الماء بدون إضافة ثاني أكسيد الكربون، المشروبات التـي             
مثل مشروبات أساسها اللوز، اليانسون، جوز الهند، ومشروب        (أساسها عصير الفاكهة والخضر     

، القـرع   )مثل الليمونادة، عصير البرتقال المحلـي     ( مشروب الفاكهة المنكهة     ades، و )الجينسنج
squashes) المشروبات الباردة أساسها الموالح( ،capile groselha  ،مشروبات حمض الالكتيـك ،

ــبن   ( ــافة ل ــدون إض ــع أو ب ــشرب م ــاهزة لل ــشاي الج ــوة وال ــشروبات القه ــل م   مث
مثل الشاي المثلج، الشاي المثلج بنكهة الفاكهـة،        (أو جوامد اللبن، ومشروبات أساسها األعشاب       

هـذه  . تحتوى علـى الكتروليـت    " الرياضيين"، مشروبات   )شينو المعلبة الباردة  مشروبات الكابت 
، وقـد تكـون     )مثل قطع الفاكهة  (المشروبات يمكن ان تكون رائقة أو تحتوي على مواد مجزأة           

تتـضمن مـا يـسمى     . محالة أو غير محالة بالسكر أو محليات غير تغذوية ذات تركيز عـالي            
والتي تحتوي على مستويات عالية من المغـذيات والمكونـات          غير الغازية   " الطاقة"بمشروبات  

  ). تورين، كارنتينكافيين، (األخرى 
  :لمشروبات منكهه أساسها الماء) سائلة أو صلبة( مركزات ٣-٤-١-١٤

تتضمن مركزات التي على شكل المساحيق، الشراب، السائل والمجمدة لتحضير المشروبات           
.  الكحولية التي أساسها الماء بإضافة مـاء أو مـاء مكـربن            المكربنة أو غير الغير مكربنة غير     

، مـشروبات خفيفـة لـشراب الفاكهـة،         )مثل شراب الكوال  (مشروبات الفوارة   : تتضمن األمثلة 
  . المركز المسحوق أو المجمد لمخاليط الشاي المجمد والليمون

  مشروبات القهوة وبدائلها، الـشاي، مستخلـصات األعـشاب، والمـشروبات     ٥-١-١٤
  :الساخنة للحبوب األخرى، عدا الكاكاو

: تتـضمن األمثلـة   . ، ومخاليطهـا ومركزاتهـا    )معلبة(تتضمن المنتجات الجاهزة للشرب     
، وشـاي األرز، شـاي ماتيـه        )postum(مشروبات ساخنة أساسها الهندباء البرية الـشيكوريا        

)mate(       ومخاليط مشروبات القهوة والشاي الساخنة ،)     ـ ذوبان، مـشروبات   مثل القهوة سـريعة ال
الكاكـاو  . تتضمن أيضا حبوب البن المعالجة لصنع منتجات القهوة       ). مسحوق الكابتشينو الساخن  

  . ١-١-٥، ومخاليط الكاكاو في ٤-١-١الجاهز للشرب يندرج في المجموعة الغذائية 
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   المشروبات الكحولية، بما فيها المشروبات الخالية مـن الكحـول أو المنخفـضة             ٢-١٤
  :لكحولفي نسبة ا

توجد المشروبات الخالية من الكحول وذات المحتوى الكحولي المنخفض في نفس المجموعة            
  . الغذائية مثل المشروبات الكحولية

  : مشروبات البيرة والشعير١-٢-١٤
. المشروبات الكحولية المعدة بتخمير الشعير المنبت، حشيشة الـدينار، الخميـرة، والمـاء            

 ,weiss beer،pilsner, lager، البيرة البيضاء brown beerالبيرة البنية ، aleالبيرة: تتضمن األمثلة

beer, oud bruin beer, Obergariges Einfachbier, light beer, table beer, malt liquor, porter, 

stout, ونبيذ الشعير .  
  : السيدر والبيرى٢-٢-١٤

تـشمل أيـضا الـسيدر    ). لبيـري ا(والكمثـرى  ) سيدر(أنبذه الفاكهة المصنوعة من التفاح      
bouche .  
  : نبيذ العنب٣-٢-١٤

مشروب كحولي المتحصل عليه حصريا من التخمير الكحولي الكامل أو الجزئـي للعنـب              
  ). عصير(الطازج، سواء مجروش أو ال، أو من عنب معصور 

  : نبيذ العنب المقطر١-٣-٢ -١٤
التي قد تحتـوي علـى حـد        )  أو حلوة  األبيض، األحمر، الوردي، أو الروز جافه     (أنبذة العنب   

  .  درجة مئوية٢٠ثاني أكسيد الكربون عند ) كجم/  مجم ٤٠٠٠(مل ١٠٠/جم٠,٤أقصى حتى 
  : نبيذ العنب فوار أو غازي كليا وجزئيا٢-٣-٢-١٤

  خـالل عمليـة التخميـر ،      ) عمليه الكربنـة  (أنبذه العنب حيث يتكون ثاني أكسيد الكربون        
تتضمن أيضا النبيذ المكربن الـذي يـأتي        . أو خزانات تخمير مغلقة   سواء التخمير في زجاجات     

شمبانيا، نبيذ  : تتضمن األمثلة . محتواه من ثاني أكسيد الكربون كليا أو جزئيا من مصدر خارجي          
  ". كولد دك"

 :نبيذ العنب المدعم ونبيذ العنب الكحولي، ونبيذ العنب الحلو ٣-٣-٢-١٤
) ٢(لمركـزات عاليـة الـسكر، أو        ) عصير العنب (مير  تخ) ١: (نبيذ العنب المنتج بخالف   

تتـضمن  . خليط العصير المخمر مـع الكحـول      ) ٣(بمزج عصير العنب المركز مع النبيذ، أو        
  . نبيذ العنب الحلو: األمثلة
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  ):بخالف نبيذ العنب( أنبذة ٤-٢-١٤
نتجـات  تشمل أنواع النبيذ المصنوع من فاكهة أخرى غير العنب، التفاح والكمثرى، ومن م            

. وقد تكون هذه األنواع فـوارة أو غيـر فـوارة          ). مثل األرز (زراعية أخرى، تتضمن الحبوب     
  .بيذ الفاكهة الفوار وغير الفوار، ون)الساكي(نبيذ األرز : تتضمن األمثلة

  : الميد٥-٢-١٤
مشروب كحولي مصنوع من عسل النحل المخمر، الشعير والتوابل، أو من عـسل النحـل               

  .  عسل النحليشمل نبيذ. فقط
  :كحول% ١٥ مشروبات روحية مقطرة تحتوي على أكثر من ٦-٢-١٤

مثل الذرة، الشعير، الـشيلم     (تشمل كافة المشروبات الروحية المقطرة المصنعة من الحبوب         
أو قصب الـسكر التـي   ) مثل العنب، التوت(، الفاكهة  )مثل البطاطس (، الدرنات   )، القمح )الريي(

  ، البرانـدى  )aperitifs(فـواتح الـشهية     : تتضمن األمثلـة  . كحول% ١٥تحتوي على أكثر من     
المستحلب، عنب البرتغال، باجاسـيرا هـو       ) يتضمن الليكيور (، كورديال، ليكيور    )النبيذ المقطر (

، )برانـدي (، وماء الحياة    )قشور العنب، بذوره وأعواده المضغوطة    (مشروب مقطر من الباجاكو     
gin   براندى مقطر من بقايـا     (، مارك   )طر من بقايا النبيذ المضغوط    براندى ايطالى مق  ( ، الجرابا

من المانيا، عادة يصنع من     ) schnapps(مشروب روحى من الحبوب     (، وكورن   )العنب أو التفاح  
، أيـضا يوسـم   )getreide( أو مـن كليهمـا  ) weizen(، احيانا مـن القمـح   )roggen(الشعير 

جنوب ( gerobicoو) فرنسا( mistelaأيضا  kornbranttwein(  ،mistela  )(أو ك ) (kornbranttك
المـشروب اليونـان    (ouzo،) ، عصير العنب غير المتخمر المعدل المدعم بكحول العنب      )افريقيا

 crete(  ،tsipouroعنـب مـارك الروحـي مـن          (rum،tsikoudia،  )الروحي المنكهة باليانسون  
نوع من برانـدى العنـب    (wienbrand، )مشروب العنب الروحي من مناطق محدده في اليونان  (

ليكـور  ( cachaca،)نبيـذ محـروق  ( ، literally، المانيا، hugo asbach ،rudesheimالمشتق من 
  .، ويسكى، الفوتكاtequila، )برازيلي مصنوع من عصير قصب السكر المتخمر المقطر
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مثل المعطر مـن البيـرة، النبيـذ والمـشروبات          ( مشروبات كحولية معطرة     ٧-٢-١٤
  ):حية، والمشروبات المنعشة منخفضة الكحولالرو

على رغم أن معظم هذه المنتجـات       . تتضمن كل منتجات المشروبات الكحولية الغير قياسية      
، فقد تحتوي بعض المنتجات المعطرة التقليديـة غيـر          %)١٥(تحتوي على نسبة كحول اقل من       

المعطر، نبيذ التفاح والتوت،    تتضمن األمثلة النبيذ    %). ٢٤(القياسية على نسبة كحول تصل إلى       
  مشروبات مصنوع مـن الكاشـيكاو، عـصير الفاكهـة     (batidasونبيذ الفاتح للشهية، امريكانو،    

، الصودا المره والفينـو المـره، كـالرى         )أو لبن جوز الهند و، اختياريا، اللبن المكثف المحلي        
ه بشده من هيبـو كـراس،   أيضا كالرى، مخلوط من العسل، النبيذ األبيض والتوابل، وهى قريب        (

منتجـات مـشروبات كحوليـة       ( jurubeba، مشروبات كحـول     )والتي تصنع من النبيذ األحمر    
للشعوب األصلية في شمال البرازيل ومناطق أخرى  solanum paniculatumمصنوعة من نبات 

 ،)وابـل   ، مشروب ساخن مصنوع من النبيذ، السكر، الليمون، والت        sangria( negus) في شمال أمريكا  
sod ،saftو ،sodet ،vermouth،zurra  ) ،في جنوب أسبانياsangria  ،مصنوع من الخوخ أو النكتـار 

أيضا المصطلح األسبانى من النبيذ المتبل المصنوع من النبيذ البارد أو الدافئ، السكر، الليمـون،          
 مصنوعة مـن    %)١أقل من   (مشروبات منخفضة الكحول حلوة      (amazake،  )البرتقال أو التوابل  

ــرن  ــالكوجى، مي ــو (األرز ب ــى حل ــل مــن (مــشروب كحل   مــصنوع) كحــول% ١٠اق
، والكوكتيـل المحـضر     "malternatives"،  )، أرز وكـوجي   )مشروب روحي (من خليط شو شو     

مخاليط الليكور، ليكيور، أنبذه، روائح، مستخلص نباتي مع الفاكهة، تسوق كمنتجـات جـاهزة              (
  من النوع البارد مكونه من البيرة، مشروبات الـشعير، النبيـذ          مشروبات  ). للشرب أو مخاليطها  

  ). لو مكربن(أو مشروبات روحيه، عصير الفاكهة، وماء الصودا 
  :جاهزة لألكل) مقبالت( منتجات غذائية خفيفة ٠-١٥

  . تشمل كافة أنواع األغذية والمقبالت الخفيفة
  لـدقيق أو النـشا    خفيفـة أساسـها البطـاطس، الحبـوب، ا        ) مقرمشات( أغذية   ١-١٥

  ). من الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات(
تشمل كافة أنواع المقبالت الخفيفة، مع أو بدون إضافة نكهات، باستثناء المقرمشات الغيـر              

تتضمن األمثلة رقـائق البطـاطس والفـشار، والبرتـزل،          ). ٢-١-٧مجموعة غذائية   (محاله  
 bhujiaو) مثل مقرمشات المنكهة بطعـم الجبنـة   (المنكهة  ، مقرمشات   )senbei(مقرمشات األرز   
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)namkeen (             ،مقرمشات مصنوعة من خليط الدقيق، الذرة، البطاطس، الملـح الفاكهـة المجففـة
يعد من دقيـق األرز      (papadsو،  )الفول السوداني، التوابل، األلوان، النكهات ومضادات األكسدة      

للوبيا، مخلوط مع الملح والتوابل، ويشكل علـى هيئـة          المنقوع أو دقيق الجرام األسود أو دقيق ا       
  ). كرات أو كعكات مسطحة

المغطـى ومخـاليط النقـل    ) المكسرات(المجهز، متضمناً النقل ) المكسرات( النقل   ٢-١٥
  ):مع الفاكهة المجففة على سبيل المثال) (المكسرات(

جاف، التحميص، النقع،   تتضمن كافة أنواع المكسرات السليمة المعالجة ب، مثل التحميص ال         
المكسرات المغطاة بـاليوجورت،    . أو الغلي، سواء مقشرة أو غير مقشرة، مملحة أو غير مملحة          

مثل التي تبـاع    (الحبوب، وعسل النحل، ومزيج الفاكهة ومقرمشات الحبوب والمكسرات المجففة          
جموعة الغذائيـة   المكسرات المغطاة بالشكوالتة تصنف في الم     . بالتجزأة وتصنف بهذه المجموعة   

  . ٥-١-٥، والمكسرات المغطاة بطبقة من الشكوالتة المقلدة المندرجة بالمجموعة الغذائية ٤-١-٥
  :أساسها السمك) مقرمشات( أغذية خفيفة ٣-١٥

تصف هذه المجموعة الغذائية المقرمشات المقبلة باألسماك، منتجـات أسـماك أو نكهـات              
ستهالكه كأحد األغذية الخفيفة يندرج في المجموعـة  الذي يمكن ا per seالسمك المجفف . سمك

مندرجه بالمجموعـة   ) مثل البيف جيركى، وبيميكان   (، ومقبالت اللحوم المجففة     ٥-٢-٩الغذائية  
  . ٢-١-٣-٨الغذائية 
  : األغذية المحضرة٠-١٦

ويجب ان تعتبر كـل     ) ١٥-١(هذه األغذية ليست مندرجة في المجموعات الغذائية األخرى         
مثـل اللحـم، الـصوص،    (األغذية المحضرة هي مخاليط من مكونات متعـددة  . ى حدهحاله عل 

األغذيـة  . ، المكونات مشتملة فـي مجموعـات غذائيـة أخـرى          )الحبوب، الجبن، الخضروات  
يـتم  ) مثل التسخين، الصهر، التجفيـف    (المحضرة تتطلب حد أدنى من التحضير من المستهلك         

 -١: في حالة فقط الحاجة إلى اإلضـافات كـاالتي         GSFAإدراج اإلضافات لهذه المجموعة في      
 للحصول علـى    -٢للحصول على وظيفة تكنولوجية وحيده في الغذاء المعد للبيع للمستهلك، أو            

المستوى التكنولوجي المطلوب في الغذاء المحضر التي تزيد عن المستوى المستخدم والتي قـد              
  .تعد مواد منقولة من المكونات الفردية
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 احلد األقصى للمواد املضافة) ١(جدول 

  والتى تم تحديد المستخدمة لألغذية ذات االستهالك اليومى غير العددى
  مع مالحظة أن المواد حسب رقم المجموعات الغذائية الحد األقصى لها مرتبة

  تسري على مجموعاتها الفرعية المضافة الواردة فى المجموعة الرئيسية
  )طبيعة المنتج لتر حسب/ م أو مجمجك/قدرة مجمم الحد األقصى بالجدول(

  )السادة( اللبن السائل ١- ١-١

Food additives  الترقیم الدولى  المادة المضافة 
قصى الحد األ

كجم أو /مجم
  لتر/مجم

  مالحظات

Nitrogen  ممارسات  941  النیتروجین
 ٥٩  التصنیع الجیدة

Phosphates  الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542 

 ٢٢٧& ٣٣  كجم/مجم١٥٠٠

Sodium citrates  لبن الماعز  كجم/ مجم٤٠٠٠  331 سترات الصودیومUHT 
  ٤٧٩ فقط

  )السادة( ألبان سائلة أخرى ٢- ١-١
Acetic and fatty acid 

esters of glycerol   
استرات حمض الخلیك 

الممارسات الجیده   472a  واألحماض الدھنیة للجلسرول
  للتصنیع

 
٤٠٧    

Ascorbic acid, L  حمض األسكوربیك L   300   ممارسات
 ٤١٠  التصنیع الجیدة

Carob bean gum   ممارسات   410  صمغ قرون الخروب
  التصنیع الجیدة

 
٤٣٨& ٤٠٧    

Carrageenan   ممارسات   407  انكاراجینال
 ٤٣٨   & ٤٠٧  التصنیع الجیدة

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
 ٤٠٧  التصنیع الجیدة

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
  472c  واألحماض الدھنیة للجلسرول

ممارسات 
 ٤٠٧  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٨٥

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e  ٤٠٧  كجم/مجم١٢٠ 

Gellan gum   418  صمغ الجیالن  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٣٨   & ٤٠٧ 

Guar gum   412  صمغ الجوار  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٣٨   & ٤٠٧ 

Gum arabic (Acacia 
Gum)   

  414  )اسیااك(صمغ عربى 
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٣٨   & ٤٠٧ 

Hydroxypropyl 
starch   

  1440  ھیدروكسى بروبیل النشا
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٣٨   & ٤٠٧ 

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الالكتیك 
  واألحماض الدھنیة للجلسرول

472b  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٠٧ 

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١٠ 

Microcrystallinecellulose   
(cellulose Gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٣٨   & ٤٠٧ 

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  471 ھنیةاألحماض الد

ممارسات 
 ٤١٠  التصنیع الجیدة

Nitrogen   941  النیتروجین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٥٩ 

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٣٨   & ٤٠٧ 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii) - 
(ix);451(i)-(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٤١١  ,٣٦٤   ,٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydextroses   1200  عدید الدكستروز  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٣٨   &٤٠٧ 
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Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  لألحماض الدھنیة
 ٤١٠  كجم/مجم١٠٠٠  475

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٠٧ 

Potassium hydroxide   525  ھیدروكسید بوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١٠ 

Sodium ascorbate   301  سكوربات الصودیومأ  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١٠ 

Sodium 

carboxymethyl 

cellulose (cellulose 

Gum)   

كربوكسى میثیل صودیوم 
  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

466  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٣٨   &٤٠٧ 

Sodium hydroxide   524  ھیدروكسید الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١٠ 

Sucroglycerides   ٤١٠   ,٣٤٨  كجم/مجم١٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 

Sucrose esters of 

fatty acids   
وز لألحماض استرات السكر

  الدھنیة
 ٤١٠  ,٣٤٨  كجم/مجم١٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 

type I and type II   
استرات أولیجو سكروز النوع 

I ع  و النوII   
473a  ٤١٠  ,٣٤٨  كجم/مجم١٠٠٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa,b,c  ٤١٠  كجم/مجم٢٠٠ 

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١٠ 

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٣٨  &٤٠٧ 

  )السادة( لبن الزبد السائل ٣- ١-١

Magnesium 

carbonate   
  (i) 504  كربونات الماغنسیوم

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٢٦١ 

Magnisum hydroxide   528  ھیدروكسید الماغنسیوم  
ارسات مم

  التصنیع الجیدة
٢٦١ 

Magnisum hydroxide 

carbonate   
كربونات ھیدروكسید 

  الماغنسیوم
504 (ii)   

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٢٦١ 
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Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

  &٢٢٧ ,٣٣  كجم/مجم١٥٠٠
٣٩٧ 

Potassium 
dihydrogen citrate   

ثنائیة سترات بوتاسیوم 
ممارسات   (i) 332  الھیدروجین

 ٢٦١  التصنیع الجیدة

Potassium lactate   ممارسات   326  الكتات البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

٢٦١ 

Sodium dihydrogen 
citrate   

ى صودیوم ثنائ  سترات
  الھیدروجین

331 (i)    ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٦١ 

Sodium lactate   ممارسات   325  الكتات الصودیوم
 ٢٦١  التصنیع الجیدة

Tripotassium citrate   332 ثالثى البوتاسیوم  سترات (ii)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٦١ 

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم (iii)  ت ممارسا
  التصنیع الجیدة

٢٦١ 

  ة مشروبات اللبن السائل المنكھ٤- ١-١

Acesulfame 
potassium   

 ١٨٨ &٤٧٨  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Alitame   ١٦١  كجم/مجم١٠٠  956  لیتامأ 
Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  ١٦١ &٥٢  كجم/مجم٣٠٠ 

Amaranth   ٥٢  كجم/مجم٥٠  123  امارانت 
Annatto extract- 

Bixin -based   
مستخلص األناتو أساسھ 

  بیكسن
160b(i)  ٥٢& ٨  كجم/مجم٢٠ 

Annatto extract, 
norbixin -based   

  مستخلص األناتو أساسھ
  بیكسننور

160b(ii)  كجم/مجم١٠  
٥٢ 

&١٨٥  

Aspartame   كجم/مجم٦٠٠  951  اسبرتام  
٤٧٨, 

 ٤٠٥ &١٩١ 
Aspartame-

Acesulfame salt   
 ٤٧٧ &١١٣  كجم/مجم٣٥٠   962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 
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٨٨

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

 ٥٢  كجم/مجم١٥٠  122

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

 ٥٢  كجم/مجم١٥٠  151

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  ٥٢  كجم/مجم١٥٠ 
Brown HT   بنى HT    155  ٥٢  كجم/مجم١٥٠ 

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  ١٧٠ &٥٢ كجم/مجم١٥ 
Caramel II 

(sulfite caramel)  كرامیلII - 150 رامیلاك كبرتیتb  ٤٠٠ & ٥٢  كجم /مجم٢٠٠٠  

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   ٥٢  كجم /مجم٢٠٠٠ 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
 ٥٢  كجم /مجم٢٠٠٠  150d  میلاكار

Carmines   ١٧٨&٥٢  كجم /مجم١٥٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)   ٤٠١ &٥٢  كجم /مجم١٠٠٠ 

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa (i), a(iii), e,f  ٤٠٢& ٥٢  كجم/مجم١٥٠ 
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ١٩٠&٥٢  كجم/مجم٥٠ 

Curcumin   100  الكركمین(i)  ٤٠٢ &٥٢  كجم/مجم١٥٠ 
Cyclamates   952  سیكلماتال(i),(ii), (iv)  ٤٧٧ &١٧  كجم/مجم٢٥٠ 

Diacetyl tartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

  ثنائى استیل ترتریك
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e  ٣٩٩ كجم /مجم٥٠٠٠  

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  ٥٢  كجم/مجم١٠٠ 

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب (ii)  ١٨١ ,٥٢  كجم/جمم١٠٠&
٤٠٢ 

Indigotine    
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ٤٠٢&٥٢  كجم/مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i),(iii)  ٤٠٢&٥٢  كجم/مجم٢٠ 
Lutein from tagetes 

erecta   161  لیوتینb(i)  ٤٠٠&٥٢  كجم/مجم١٠٠ 

Neotame   ٤٧٨  كجم/مجم٢٠  961  نیوتامال 
Nisin   ٤٠٣&٢٣٣  كجم/مجم١٢,٥  234  نیاسین 
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٨٩

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٦٤  ,٣٣  كجم/ مجم١٥٠٠
&٣٩٨ 

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
   كجم/مجم٢٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polysorbates   كجم/مجم٣٠٠٠  436-432  عدید السوربات   
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
  4Rبونسو 

 ١٦١& ٥٢  كجم/مجم١٥٠  A(  124أحمر الكوشنیل (

Propylene glycol 
alginate    جمك/مجم١٣٠٠  405  جلیكول البروبیلینألجینات  XS243  

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

جلیكول استرات البروبیلین 
   كجم/مجم٥٠٠٠   477  لألحماض الدھنیة

Quinoline yellow   ٥٢  كجم/مجم١٠  104  أصفر الكینولین 
Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  ٥٢  كجم /مجم٣٠٠  
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ٤٧٧&٤٠٦  كجم/مجم٨٠ 
Sorbates    ٢٢٠&٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  200,202,203  السوربات 

Sorbitan esters of 
fatty acids   

استرات السوربیتان 
   كجم/مجم٥٠٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة 

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)   كجم/مجم١٠٠٠   
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa,960b(i)  26  كجم/مجم٢٠٠ &  XS243 

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٨&٤٠٤  كجم/ مجم٣٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
   السكروزاسترات

 ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  473  لألحماض الدھنیة 

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   473a  ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF   110  ٥٢  كجم/مجم٣٠٠ 
Tartrazine   ٥٢  كجم/مجم٣٠٠  102  الترترازین 
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٩٠

Tocopherols   307  لتوكوفیروالتاa, b,c  ١٥  كجم/ مجم٢٠٠  

Zeaxanthin- 

synthetic   
 ٤٠٠ &٥٢  كجم/مجم١٠٠  161h(i)   صناعي-زیكانزین  

Vegetable carbon   153  الكربون النباتى  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Beetroot Red, 

betanin   
  162  أحمر جذور البنجر، بیتانین

ممارسات 
  صنیع الجیدةالت

٤٧٩ 

Anthocyanins   163  انثوسیانین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Patent Blue V   باتنت األزرق V  131  ٤٧٩  كجم / مجم١٥٠ 

Green S    أخضرS  142  ٤٧٩  كجم / مجم١٥٠ 

Sorbitols   420  ولسوربیتال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط فى حالة 
المنتجات 
المنخفضة 

والخالیة من 
 ٤٧٩ السكر

Mannitol   421  مانیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط فى حالة 
المنتجات 
المنخفضة 

والخالیة من 
 ٤٧٩ السكر

Isomalt   953  یزومالتاال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط فى حالة 
المنتجات 

منخفضة ال
والخالیة من 

 ٤٧٩ السكر

Maltitols   965 مالتیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط فى حالة 
المنتجات 
المنخفضة 

والخالیة من 
 ٤٧٩ السكر
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٩١

Lactitol   966  الكتیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط فى حالة 
المنتجات 
المنخفضة 

والخالیة من 
 ٤٧٩ السكر

Xylitol   967  زیلیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط فى حالة 
المنتجات 
المنخفضة 

والخالیة من 
 ٤٧٩ السكر

Erythritol   968  ریثریتولاال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط فى حالة 
المنتجات 
المنخفضة 

والخالیة من 
 ٤٧٩ السكر

Lycopene   160  لیكوبینd  ٤٧٩  لتر  /مجم٣٠  
Succinic acid   ٤٧٩  لتر / مجم٦٠٠٠  363  حمض السكسینیك  
Karaya gum    ٤٧٩  لتر / مجم٦٠٠٠  416  كارایاصمغ 
Cassia gum   ٤٧٩  لتر / مجم٢٥٠٠  427  صمغ كاسیا 

Stearyl tartrate    ٤٧٩  لتر / مجم٥٠٠٠  483  ترترات الستیریل 

  )السادة( منتجات األلبان المتخمرة ومنتجات األلبان المتجبنة بالمنفحة ٢-١

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٠٠٠

  )السادة( األلبان المتخمرة ١- ٢-١
Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  ١٢  كجم/مجم١٥٠ 

  ، غیر المعاملة حراریا بعد التخمیر)السادة( األلبان المتخمرة ١- ١- ٢-١
Acetylated distarch 

adipate   
ممارسات   1422  ادیبات ثنائى النشا االستیلیة

  التصنیع الجیدة
٢٣٥& ٢٣٤ 
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٩٢

Acetylated distarch 
phosphate   1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة  

ممارسات 
 ٢٣٥& ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Acid treated starch   1401  النشا المعامل بالحمض  
ممارسات 

 ٢٣٥ &٢٣٤  التصنیع الجیدة

Agar   406  اآلجار  
ممارسات 

 ٢٣٥ &٢٣٤  التصنیع الجیدة

Alkaline treated 
starch   1402  النشا المعامل بالقلوى  

ممارسات 
 ٢٣٥ &٢٣٤  التصنیع الجیدة

Bleached starch   1403  النشا المبیض  
ممارسات 

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Carob bean gum   410  صمغ قرون الخروب  
ممارسات 

 ٢٣٥& ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Carrageenan   407  الكاراجینان  
ممارسات 

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Dextrins, roasted 
starch   1400   النشا المحمصة-دكسترینات  

سات ممار
 ٢٣٥& ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Distarch phosphate   1412  فوسفات ثنائى النشا  
ممارسات 

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Gellan gum   418  صمغ الجیالن  
ممارسات 

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Guar gum   412  صمغ الجوار  
ممارسات 

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Gum arabic (Acacia 
Gum)   414  )اكاسیا(بى صمغ عر  

ممارسات 
 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
distarch phosphate   

ھیدروكسى بروبیل فوسفات 
  1442  ثنائى النشا

ممارسات 
 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
starch   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا  

ممارسات 
 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Karaya gum    ٢٣٥&٢٣٤  كجم/مجم٢٠٠  416  رایاكاصمغ 

Konjac flour   425  دقیق الكونجاك  
ممارسات 

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Microcrystallinecellu
lose (cellulose Gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)  
ممارسات 

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

جلسریدات احادیة وثنائیة ال
  471  األحماض الدھنیة

ممارسات 
 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة
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٩٣

Monostarch 
phosphate   ممارسات   1410  فوسفات احادى النشا

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Oxidized starch   ممارسات   1404  النشا المؤكسد
 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Pectins   ممارسات  440  البكتینات 
 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Phosphated distarch 
phosphate   ممارسات   1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Polydextroses   ممارسات   1200  عدید الدكستروز
 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Powder cellulose    460  سلیلوزالمسحوق(ii)   ممارسات
 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
ممارسات   407a  المصنعة

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Propylene glycol 
alginate   ٢٣٥&٢٣٤  كجم/مجم٥٠٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول 

Sodium alginate   ممارسات   401  ألجینات الصودیوم
 ٢٣٥& ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose   
(cellulose Gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  السلیلوز

  )صمغ السلیلوز(
ممارسات   466

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Starch acetate   ممارسات   1420  خالت النشا
 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Starch sodium 
octenyl succinate   

وم سكسینات أوكتیل الصودی
ممارسات   1450  للنشا

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Starch, enzyme 
treated   ممارسات   1405  النشا بانواعھ المعامل أنزیمیا

 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Tara gum   ممارسات   417  صمغ التارا
 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

Xanthan gum   ممارسات   415  صمغ الزانثان
 ٢٣٥&٢٣٤  التصنیع الجیدة

  ، المعاملة حراریا بعد التخمیر)السادة( األلبان المتخمرة ٢- ١- ٢-١
Acetic and fatty acid 

esters of glycerol   
استرات حمض الخلیك 

ممارسات   472a  واألحماض الدھنیة للجلسرول
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
adipate   سات ممار  1422  ادیبات ثنائى النشا االستیلیة

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة
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٩٤

Acetylated distarch 
phosphate   ممارسات   1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Acid-treated starch   ممارسات   1401  النشا المعامل بالحمض
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Adipates   ١  كجم/مجم١٥٠٠  355  أدیبات 

Agar   ممارسات  406  اآلجار 
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Alginic acid   ممارسات   400  حمض االلجینیك
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Alkaline treated 
starch   ممارسات   1402  النشا المعامل بالقلوى

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Ammonium alginate   ممارسات   403  ألجینات االلومنیوم
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Ammonium 
hydroxide   ممارسات   527  دروكسید االمونیومھی

   التصنیع الجیدة

Bleached starch   ممارسات   1403  النشا المبیض
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Calcium alginate   ممارسات   404  ألجینات الكالسیوم
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Calcium hydroxide   ممارسات   526  ھیدروكسید الكالسیوم
   التصنیع الجیدة

Calcium lactate   ممارسات   327  الكتات الكالسیوم
   التصنیع الجیدة

Calcium oxide   ممارسات   529  أكسید الكالسیوم
   التصنیع الجیدة

Carbon dioxide   ممارسات   290  ثانى أكسید الكربون
 ٥٩  التصنیع الجیدة

Carob bean gum   ممارسات   410  صمغ قرون الخروب
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Carrageenan   ممارسات   407  الكاراجینان
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
   التصنیع الجیدة

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
ممارسات   472c  للجلسرولواألحماض الدھنیة 

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة
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٩٥

Dextrins, roasted 
starch   

  1400   النشا محمص-دكسترینات
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٤ 

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e   كجم/مجم٥٠٠٠   

Distarch phosphate   1412  فوسفات ثنائى النشا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٤ 

Gellan gum   418  صمغ الجیالن  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٤ 

Glucono delta- 
lactone   

  575  جلوكونو دلتا الكتون
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Guar gum    412  الجوارصمغ  
ممارسات 

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Gum Arabic   
(acacia gum)   

  صمغ عربى
  )اكاسیا(

414  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٤ 

Hydroxypropyl 
cellulose   

  463  ھیدروكسید بروبیل السلیلوز
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٤ 

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

  ھیدروكسى بروبیل
  میثیل السلیلوز

464  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٤ 

Hydroxypropyl 
starch   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا  

ممارسات 
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Karaya gum    416  كارایاصمغ  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٤ 

Konjac flour   425  دقیق الكونجاك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٤ 

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

كتیك استرات حمض الال
  حماض الدھنیة للجلسرولواأل

472b  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٤ 

Magnesium 
carbonate   

  (i)504  كربونات الماغنسیوم
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Magnesium chloride   511  كلورید الماغنسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٤ 

Magnesium 
hydroxide   528  ھیدروكسید الماغنسیوم  

ممارسات 
   لتصنیع الجیدةا

Magnesium 
hydroxide carbonate   

كربونات ھیدروكسید 
  الماغنسیوم

504(ii)  
  ممارسات

  التصنیع الجیدة
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٩٦

Malic acid, DL    مالیك الحمضDL  296   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Methyl cellulose   ممارسات   461  میثیل السلیلوز
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Methyl ethyl 
cellulose   

ممارسات   465  میثیل ایثیل السلیلوز
  التصنیع الجیدة

٢٣٤ 

Microcrystalline 
cellulose  

(cellulose gel)  

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)  
ممارسات 

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  ةاألحماض الدھنی

ممارسات    471
  التصنیع الجیدة

٢٣٤ 

Monostarch 
phosphate   ممارسات   1410  نشا أحادى الفوسفات

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Nitrogen   ممارسات   941  النیتروجین
  التصنیع الجیدة

٥٩ 

Nitrous oxide   ممارسات   942  أكسید النیتروز
  التصنیع الجیدة

٥٩ 

Oxidized starch   ممارسات   1404  النشا المؤكسد
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Pectins   ممارسات   440  البكتینات
  التصنیع الجیدة

٢٣٤ 

Phosphated distarch 
phosphate   

ممارسات   1413  فوسفات النشا ثنائى الفوسفات
  التصنیع الجیدة

٢٣٤ 

Polydextroses   ممارسات   1200  عدید الدكستروز
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Potassium alginate   ممارسات   402  ألجینات البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

٢٣٤ 

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٣٤ 

Potassium 
dihydrogen citrate   

  سترات بوتاسیوم 
ممارسات   (i)332  ثنائیة الھیدروجین

   التصنیع الجیدة

Potassium lactate   ممارسات   326  ات البوتاسیومالكت
  التصنیع الجیدة

 

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٣٤ 
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٩٧

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
  407a  المصنعة

ممارسات 
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Propylene glycol 
alginate   ٢٣٤  كجم/ مجم٥٠٠٠  405  ین جلیكولألجینات البروبیل 

Salts of myristic, 
palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

أمالح أحماض المیرسیتك 
  والبالمتیك واالسیتاریك
مع األموینا والكالسیوم 
  والبوتاسیوم والصودیوم

470(i)  
ممارسات 

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

أمالح حمض األولیك مع 
الكالسیوم والبوتاسیوم 

  والصودیوم
470(ii)  

ممارسات 
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)  
ت ممارسا

   التصنیع الجیدة

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose 
(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

ممارسات 
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
  (i)331  الھیدروجین

ممارسات 
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Sodium hydrogen 
carbonate   500  بیكربونات الصودیوم(ii)  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Sodium hydroxide   524  ھیدروكسید الصودیوم  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Sodium lactate   325  الكتات الصودیوم  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Starch acetate   1420  خالت النشا  
ممارسات 

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Starch sodium 
octenyl succinate   

سكسینات أوكتیل الصودیوم 
  1450  للنشا

ممارسات 
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Starches, enzyme 
treated   

  1405  النشا بانواعھ المعامل أنزیمیا
ممارسات 

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Tara gum   417  صمغ التارا  
ممارسات 

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة
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٩٨

Tartrates   334,335  راتالترت(ii),337  ٢٣٠ & ٤٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Tragacanth gum   413  كانثصمغ التراجا  
ممارسات 

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Tripotassium citrate   
  ثالثى البوتاسیوم  سترات

  
332(ii)  

ممارسات 
 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

 ٢٣٤  التصنیع الجیدة

  )السادة( اللبن المنفح ٢- ٢-١
Acetic and fatty acid 

esters of glycerol  
استرات حمض الخلیك 

  472a  واألحماض الدھنیة للجلسرول
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
adipate   1422  ادیبات ثنائى النشا االستیلیة  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
phosphate   1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Acid- treated starch   1401  النشا المعامل بالحمض  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Agar   406  اآلجار  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Alkaline treated 
starch   1402  النشا المعامل بالقلوى  

ممارسات 
   دةالتصنیع الجی

Bleached starch   1403  النشا المبیض  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم (i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبرتیات أمونیا -  IVكارامیل 
  150d  میلاكار

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Carbon dioxide   290  ثانى أكسید الكربون  
ممارسات 

 ٥٩  التصنیع الجیدة

Carob bean gum   410  صمغ قرون الخروب  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Carrageenan   407  الكاراجینان  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
  472c  واألحماض الدھنیة للجلسرول

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Dextrins, roasted 
starch   1400   النشا المحمص-دكسترینات  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة
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٩٩

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/مجم٥٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Distarch phosphate   ممارسات   1412  فوسفات ثنائى النشا
  التصنیع الجیدة

 

Glycerol   ممارسات   422  جلیسرول
   التصنیع الجیدة

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
  التصنیع الجیدة

 

Gum arabic (acacia 
gum)   

ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى 
  التصنیع الجیدة

 

Hydroxypropyl 
cellulose   ممارسات   463   بروبیل السلیلوزھیدروكسید

   التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
distarch phosphate   

ھیدروكسى بروبیل فوسفات 
  ثنائى النشا

ممارسات   1442
  التصنیع الجیدة

 

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

ھیدروكسى بروبیل میثیل 
  السلیلوز

ممارسات   464
  التصنیع الجیدة

 

Hydroxypropyl 
starch   ممارسات   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا

   التصنیع الجیدة

Konjac flour   ممارسات   425  دقیق الكونجاك
  التصنیع الجیدة

 

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الالكتیك 
  واألحماض الدھنیة للجلسرول

472b   ممارسات
  التصنیع الجیدة

 

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Magnesium chloride   ممارسات   511  كلورید الماغنسیوم
  التصنیع الجیدة

 

Mannitol   ممارسات   421  مانیتولال
  التصنیع الجیدة

 

Methyl cellulose   ممارسات   461  میثیل السلیلوز
   التصنیع الجیدة

Methyl ethyl 
cellulose   

ممارسات   465  وزمیثیل ایثیل السلیل
  التصنیع الجیدة

 

Microcrystalline 
cellulose 

(cellulose gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة
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١٠٠

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

471   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Monostarch 
phosphate   

  1410  فوسفات احادى النشا
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Nitrogen   941  النیتروجین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٥٩ 

Oxidized starch   1404  النشا المؤكسد  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Phosphated distarch 
phosphate   1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Polydextroses   1200  عدید الدكستروز  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Potassium 
dihydrogrn citrate   

سترات بوتاسیوم ثنائیة 
  الھیدروجین

332 (i)  
ممارسات 

 التصنیع الجیدة
 

Powdered cellulose   460  ق السلیلوزمسحو (ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
  المصنعة

407a  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Salts of myristic, 
palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

أمالح أحماض المیرستیك 
  بالمیتك واالستیاریكوال

مع األموینا والكالسیوم 
  والبوتاسیوم والصودیوم

470 (i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

أمالح حمض األولیك مع 
الكالسیوم والبوتاسیوم 

  والصودیوم
470(ii)  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

 

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose  
(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

466  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
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١٠١

Sodium dihydrogen 
citrate   

صودیوم ثنائى   سترات
   (i) 331  الھیدروجین

ممارسات 
   الجیدةالتصنیع 

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  200,202,203  السوربات 

Starch acetate   1420  خالت النشا  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Starch sodium 
octenyl succinate   

  سكسینات أوكتیل
  1450  الصودیوم للنشا

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Starches, enzyme 
treated   

  1405   أنزیمیاالنشا بانواعھ المعامل
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Tara gum   417  صمغ التارا  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Tragacanth gum   413  كانثصمغ التراجا  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Tripotassium citrate   
  ثالثى البوتاسیوم  سترات

  
332(ii)  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Trisodium citrate   331  رات ثالثى الصودیومست(iii)  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

  )السادة( اللبن المكثف ١ -٣ -١

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٨٨٠

   مبیضات المشروبات٢- ٣-١
Acesulfame 
potassium   ١٨٨&١٦١  كجم/مجم٢٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٨٠  304,305  االسكوربیل  استرات 
Aspartame   ١٦١&١٩١  كجم/مجم٦٠٠٠  951  اسبرتام 
Butylated 

hydroxyanisole  ١٩٥& ١٥  كجم/مجم١٠٠   320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول 
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١٠٢

Butylated 
hydroxytoluene  ١٩٥& ١٥  كجم/مجم١٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین 

Caramel III- 
Ammonia caramel     

   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 
  

150c  كجم /مجم١٠٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
   كجم /مجم١٠٠٠  150d  میلاكار

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم /مجم١٠٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم١٠٠   
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ى ثنائ
   كجم/مجم٥٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Neotame   ١٦١  كجم/مجم٦٥  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٣٠٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  كجم/مجم٥٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

352,XS250 
&XS252   

Polysorbates   كجم/مجم٤٠٠٠  436-432  عدید السوربات   
Propylene glycol 

alginate   كجم/مجم٥٠٠٠  405  ألجینات  البروبیلین جلیكول  
XS250& 
XS252 

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
   كجم/مجم١٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم /مجم٣٠٠    
Sodium alumino 

silicate   ٢٦٠&٦  كجم/مجم٥٧٠  554  سلیكات صودیوم الومنیوم 

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم٢٠٠  200,202,203  السوربات 
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 

  كجم/مجم٤٠٠٠  491- 495  لألحماض الدھنیة
XS250& 
XS252 

Stearoyl lactylates  481  الكتیالت االستیرول(i)- 482(i)  كجم/مجم٣٠٠٠  
XS250& 
XS252  
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 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٠٣

Sucralose 

(Trichlorogalactosuc

ros)   

  سكرالوز
لورو جالكتو ثالثى ك( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٥٨٠  955

Sucroglycerides   كجم/مجم٢٠٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة  
348,XS250  

&XS252  

Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
  كجم/مجم٢٠٠٠٠  473

348,XS250  
&XS252  

Sucrose oligoesters, 

type I and type II   
رات أولیجو سكروز النوع است

I ع  و النوII   
473a  كجم/مجم٢٠٠٠٠  

348,XS250  
&XS252  

Tertiary 

butylhydroquinone      
  ثالثى بوتیل ھیدروكینون

  
 ١٩٥& ١٥  كجم/مجم١٠٠  319

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa,b, c  كجم/مجم٢٠٠  
 

XS 250 
&XS 252  

Chlorophylls, 

Chlorophyllins   
  140  ات والكلوروفیلینتلورفیالالك

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Copper complexes of 
chlorophylls and 

chlorophyllins   

 ات والكلوروفیلینتالكلورفیال
  لمركبات النحاس

141  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Plain caramel   150  كارامیل سادةa  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Caustic sulphite 

caramel   
  150b  كبریتات الكارامیل القاعدى

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Vegetable carbon   153  الكربون النباتى  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Beetroot Red, 

betanin   
  162  أحمر جذور البنجر بیتانین

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Anthocyanins   163  انثوسیانین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Iron oxides and 

hydroxides   
  172  أكاسید وھیدروكسیدات الحدید

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٠٤

  ومشابھاتھا) السادة) (الكریمة( القشدة ٤-١

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

  )السادة(المبسترة ) الكریمة(  القشدة ١- ٤-١
Acetic and fatty acid 

esters of glycerol   
استرات حمض الخلیك 

ممارسات   472a  للجلسرولواألحماض الدھنیة 
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
adipate   ممارسات   1422  ادیبات ثنائى النشا االستیلیة

 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
phosphate   ممارسات   1414  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة

 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Agar   ممارسات   406  اآلجار
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Alginic acid   ممارسات   400  حمض االلجینیك
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Ammonium alginate   ممارسات   403  ألجینات االلومنیوم
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Calcium alginate   ممارسات   404  ألجینات الكالسیوم
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Calcium carbonate   170  مكربونات الكالسیو (i)   ممارسات
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Calcium chloride   ممارسات   509  كلورید الكالسیوم
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Calcium lactate   ممارسات   327  الكتات الكالسیوم
   التصنیع الجیدة

Calcium sulfate   ممارسات   516  كبریتات الكالسیوم
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Carob bean gum   ممارسات   410  مغ قرون الخروبص
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Carrageenan   ممارسات   407  الكاراجینان
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٠٥

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
  التصنیع الجیدة

 

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
  واألحماض الدھنیة للجلسرول

472c  ارسات مم
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Distarch phosphate   ممارسات   1412  فوسفات ثنائى النشا
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Gum arabic (acacia 
gum)   

ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى 
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Hydroxypropyl 
cellulose   

ممارسات   463  ھیدروكسي بروبیل السلیلوز
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Hydroxypropyl 
distarch phosphate   

ھیدروكسى بروبیل فوسفات 
  ثنائى النشا

ممارسات   1442
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

 بروبیل میثیل ھیدروكسى
  السلیلوز

ممارسات   464
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Hydroxypropyl 
starch   

ممارسات   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Konjac flour   ممارسات   425  دقیق الكونجاك
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Lactic acid, L.D.DL    حمض الالكتك L.D.DL  270   ممارسات
   الجیدةالتصنیع

 

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الالكتیك 
  واألحماض الدھنیة للجلسرول

472b   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Methyl cellulose   ممارسات   461  میثیل السلیلوز
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Methyl ethyl 
cellulose   

ممارسات   465  میثیل ایثیل السلیلوز
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Microcrystalline 
cellulose 

(cellulose gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٠٦

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

ة الجلسریدات احادیة وثنائی
  األحماض الدھنیة

471  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٦ 

Monostarch 

phosphate   
  1410  فوسفات احادى النشا

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Oxidized starch   1404  النشا المؤكسد  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٦ 

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٦ 

Phosphated distarch 

phosphate   
  1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  لألحماض الدھنیة
   كجم/مجم٦٠٠٠  475

Polysorbates   كجم/مجم١٠٠٠  436-432  عدید السوربات   

Potassium alginate   402  وتاسیومألجینات الب  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٦ 

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٦ 

Potassium chloride   508  كلورید البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٦ 

Potassium 

dihydrogen citrate   
 ثنائیة -سترات بوتاسیوم 
  الھیدروجین

332(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٦ 

Potassium hydrogen 
carbonate   

كربونات البوتاسیوم 
  الھیدروجینیة

501(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٦ 

Potassium lactate   326  الكتات البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)  
ممارسات 

  نیع الجیدةالتص
٢٣٦ 

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
  المصنعة

407a  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٦ 

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٦ 

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٠٧

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose 
(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

ممارسات 
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
  (i)331  الھیدروجین

ممارسات 
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Sodium hydrogen 
carbonate   

م كربونات الصودیو
  (ii)500  الھیدروجینیة

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Sodium lactate   325  الكتات الصودیوم  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Sodium 
sesquicarbonate   500  سیسكوى كربونات الصودیوم(iii)  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Starch acetate   1420  خالت النشا  
ممارسات 

 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Starch sodium 
octenyl succinate   

سكسینات أوكتیل الصودیوم 
  1450  للنشا

ممارسات 
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Tara gum   417  صمغ التارا  
ممارسات 

 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Tragacanth gum   413  كانثصمغ التراجا  
ممارسات 

 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Tricalcium citrate   
  مثالثى الكالسیو  سترات

  
333(iii)  

ممارسات 
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Tripotassium citrate   332  ثالثى البوتاسیوم  سترات(ii)  
ممارسات 

 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)  
ممارسات 

 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

  ،) UHT(المعقمة والمعاملة حراریا بمعاملة فائقة االرتفاع ) الكریمة( القشدة ٢- ٤-١
  )السادة(المخفوقة، ومنخفضة الدھن ) الكریمة(والقشدة 

Acetic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الخلیك 
  472a  واألحماض الدھنیة للجلسرول

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
adipate   1422  ادیبات ثنائى النشا االستیلیة  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
phosphate   1414  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٠٨

Acid-treated starch   ممارسات   1401  النشا المعامل بالحمض
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Agar   ممارسات   406  اآلجار
   التصنیع الجیدة

Ammonium alginate    ممارسات   403  مونیوم االالجینات
  التصنیع الجیدة

 

Alginic acid   ممارسات   400  حمض االلجینیك
   التصنیع الجیدة

Bleached starch   ممارسات   1403  النشا المبیض
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Calcium alginate   ممارسات   404  ت الكالسیومألجینا
  التصنیع الجیدة

 

Calcium carbonate   170  كربونات الكاسیوم (i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Calcium chloride   ممارسات   509  كلورید الكالسیوم
   التصنیع الجیدة

Calcium lactate   ممارسات   327  الكتات الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

 

Calcium sulfate   ممارسات   516  كبریتات الكالسیوم
   التصنیع الجیدة

Carbon dioxide   ممارسات   290  ثانى أكسید الكربون
 ٢٧٨ & ٥٩  التصنیع الجیدة

Carob bean gum   ممارسات   410  صمغ قرون الخروب
  التصنیع الجیدة

 

Carrageenan   ممارسات   407  الكاراجینان
   التصنیع الجیدة

Citric acid   ممارسات   330   الستریكحمض
   التصنیع الجیدة

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

 حمض الستریك استرات
  جلسرولللواألحماض الدھنیة 

  
472c  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Dextrins, roasted 
starch   ممارسات   1400   النشا المحمصة-دكسترینات

 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e   كجم/مجم٦٠٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٠٩

Distarch phosphate   ممارسات   1412  فوسفات ثنائى النشا
   التصنیع الجیدة

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
   التصنیع الجیدة

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
  التصنیع الجیدة

 

Gum arabic (acacia 
gum)    ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى

   التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
cellulose   ممارسات   463  ھیدروكسید بروبیل السلیلوز

   التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
distarch phosphate   

ھیدروكسى بروبیل فوسفات 
  ثنائى النشا

ممارسات   1442
  التصنیع الجیدة

 

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

ھیدروكسید بروبیل میثل 
ممارسات   464  السلیلوز

   التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
starch   ممارسات   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا

   التصنیع الجیدة

Konjac flour    ممارسات   425  الكونجاكدقیق
  التصنیع الجیدة

٢٣٦ 

Lactic acid, 
L, D and DL ممارسات   270  حمض الالكتیك

   التصنیع الجیدة

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الالكتیك 
ممارسات   472b  واألحماض الدھنیة للجلسرول

   التصنیع الجیدة

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

 

Methyl cellulose   ممارسات   461  میثیل السلیلوز
   التصنیع الجیدة

Methyl ethyl 
cellulose   ممارسات   465  میثیل ایثیل السلیلوز

   التصنیع الجیدة

Microcrystalline 
cellulose (cellulose 

gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

 

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

ممارسات   471
  التصنیع الجیدة

 

Monostarch 
phosphate   ممارسات   1410  فوسفات احادى النشا

   التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١١٠

Nitrogen   941  النیتروجین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٧٨&٥٩ 

Nitrous oxide   942  أكسید النیتروز  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٧٨&٥٩ 

Oxidized starch   1404  النشا المؤكسد  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٦ 

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Phosphated distarch 
phosphate   

  1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Polydextroses   1200  ى الدكستروزعدید  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٦ 

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  لألحماض الدھنیة

   كجم/مجم٦٠٠٠  475

Polysorbates   كجم/مجم١٠٠٠  432- 436  عدید السوربات   

Potassium alginate   402  ألجینات البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Potassium chloride   508  كلورید بوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Potassium 
dihydrogen citrate   

سترات بوتاسیوم ثنائیة 
  الھیدروجین

332(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Potassium hydrogen 
carbonate   

كربونات البوتاسیوم 
  الھیدروجینیة

501(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Potassium lactate   326  الكتات البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

وشیما البحریة أعشاب ا
  المصنعة

407a  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
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١١١

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose 
(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
ممارسات   466  )صمغ السلیلوز(سلیلوز ال

   التصنیع الجیدة

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
ممارسات   (i) 331  الھیدروجین

  التصنیع الجیدة

Sodium hydrogen 
carbonate   

كربونات الصودیوم 
ممارسات   (ii)500  الھیدروجینیة

   التصنیع الجیدة

Sodium lactate   ممارسات   325  تات الصودیومالك
   التصنیع الجیدة

Sodium 
sesquicarbonate   500  سیسكوى كربونات الصودیوم (iii)   ممارسات

   التصنیع الجیدة

Starch acetate   ممارسات   1420  خالت النشا
   التصنیع الجیدة

Starch sodium 
octenyl succinate   

سكسینات أوكتیل الصودیوم 
ارسات مم  1450  للنشا

   التصنیع الجیدة

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

 ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  473  الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   473a  ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Tara gum   ممارسات   417  صمغ التارا
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Tragacanth gum   ممارسات   413  كانثصمغ التراجا
 ٢٣٦  التصنیع الجیدة

Tricalcium citrate   333  ثالثى الكالسیوم  سترات(iii)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Tripotassium citrate   332  ثالثى البوتاسیوم  سترات(ii)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Xanthan gum   ممارسات   415  صمغ الزانثان
   التصنیع الجیدة

  )السادة(المتخثرة ) الكریمة( القشدة ٣- ٤-١
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/مجم٥٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول
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١١٢

Nisin   كجم/مجم١٠  234  نیاسین   
Poly glycerol ester of 

fatty acids   
استرات عدید األحماض 

  الدھنیة الجلسرول
   كجم/مجم٦٠٠٠  475

Polysorbates   كجم/مجم١٠٠٠  436-432  عدید السوربات   
Propylene glycol 

alginate    كجم/مجم٥٠٠٠  405    البروبیلین جلیكولألجینات   

  )الكریمة( مشابھات القشدة ٤- ٤-١
Aceusulfame 

potassium   ١٨٨&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Caramel III 

Ammonia caramel    
   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

  
150c  كجم/مجم٥٠٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
   كجم/مجم٥٠٠٠  150d  میلاكار

Carotenes, beta-, 
vegetable   

   كجم/مجم٢٠   160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٢٠   
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e   كجم/مجم٦٠٠٠   

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ٢٠١&١٨١  كجم/مجم١٥٠ 
Neotame   ١٦١  كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال 

Poly glycerol ester of 
fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  لألحماض الدھنیة

   كجم/مجم٨٠٠٠  475

Polysorbates   كجم/مجم٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات   
Propylene glycol 

alginate   
   كجم/مجم٢٥٠٠  405  جلیكولالبروبیلین ألجینات 

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

جلیكول ن استرات البروبیلی
 ٨٦  كجم/مجم٥٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Sorbitan esters of 
fatty acids   

استرات السوربیتان 
  لألحماض الدھنیة

 ٣٤٩  كجم/مجم٥٠٠٠  491-495

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  ٢  كجم/مجم٥٠٠٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
  ثالثى كلورو( 

  )جالكتو سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٥٨٠  955
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١١٣

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم١٠٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose ester 
of fatty acids   

استرات السكروز لألحماض 
 ٣٤٨  كجم/مجم١٠٠٠٠  473  الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

 استرات أولیجو سكروز النوع
I ع  و النوII   473a  ٣٤٨  كجم/مجم١٠٠٠٠ 

Tocopherols   307  لتوكوفیروالتاa,b,c  كجم/مجم٢٠٠   

  )السادة) (الكریمة(ومسحوق القشدة ) السادة( مسحوق اللبن ١- ٥-١
Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٥٠٠  304,305  االسكوربیل  استرات 

Butylated 
hydroxyanisole    ١٩٦&١٥  كجم/مجم١٠٠  320  نیسولبوتیل ھیدروكسى األ 

Butylated 
hydroxytoluene  ١٩٦&١٥  كجم/مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین 

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/مجم١٠٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Phosphates    الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٤٤٠٠

Polydimethylsiloxane   900  السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa  كجم/مجم١٠   
Propyl gallate   ١٩٦&٧٥ ,١٥  كجم/مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل 

Sodium alumino 
silicate   ٢٥٩&٦  كجم/مجم٢٦٥  554  سلیكات المونیوم الصودیوم 

Sucroglycerides   كجم/مجم١٠٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة   
  )الكریمة( مشابھات مسحوق كل من اللبن والقشدة ٢- ٥-١

Acesulfame 
potassium   ١٨٨&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٨٠  304,305  االسكوربیل  استرات 
Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم٢٠٠٠  951  اسبرتام 

Caramel III- 
Ammonia caramel     كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc  كجم/مجم٥٠٠٠   
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١١٤

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 

  یلماكار
150d  كجم/مجم٥٠٠٠   

Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم١٠٠٠  a(ii) 160  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ٢٠٩  كجم/مجم١٠٠ 
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  ھنى للجلیسرولالحمض الد

472e  كجم/مجم١٠٠٠٠   

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  كجم/مجم١٥٠  
٢٠١ ,١٨١&

٢٠٩ 
Neotame   ١٦١  كجم/مجم٦٥  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 

452(i)-(v);542  

 ٨٨&٣٣  كجم/مجم٤٤٠٠

Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  لألحماض الدھنیة
  XS 251  كجم/مجم٥٠٠٠  475

Polyglycerol esters 
of interesterified 

ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
  XS 251  كجم/ مجم٥٠٠٠  476

Polysorbates   كجم/ مجم٤٠٠٠  432- 436  عدید السوربات   

Propylene glycol 

esters of fatty acids   
استرات البروبیلین جلیكول 

  لألحماض الدھنیة
477  

١٠٠٠٠٠  
  كجم/مجم

 

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Sodium alumino 

silicate   
 ٢٥٩&٦  كجم/مجم٥٧٠  554  صودیومالسلیكات المونیوم 

Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 

  لألحماض الدھنیة
  XS 251  كجم/مجم٤٠٠٠  491-495

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b (i)  ٢٠١&٢٦  كجم/مجم٣٣٠ 
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١١٥

Sucrose esters of 
fatty acids   

استرات السكروز لألحماض 
  الدھنیة

 ٣٥٠  كجم/مجم٥٠٠٠  473

   الجبن غیر المسوي١- ٦-١
Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  ٢٠١  كجم/مجم١٥ 
Caramel III 

Ammonia caramel     كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   ٢٠١  كجم/مجم١٥٠٠٠ 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
 ٢٠١  كجم/مجم٥٠٠٠٠  150d  میلاكار

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم/مجم٦٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f   كجم/مجم١٠٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ١٦١  كجم/مجم٥٠ 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ٣  كجم/مجم٢٠٠  132

Lauric arginate ethyl 
ester   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر   

Natamycin 
(pimaricin)    ٨٠ &٣  كجم/ مجم٤٠  235  )بیماریسین(نتامیسین 

Nisin   ٢٣٣  كجم/مجم١٢.٥  234  نیاسین 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  جمك/مجم٤٤٠٠

Polysorbates   ٣٨  كجم/مجم٨٠ 436-432  عدید السوربات 
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
 4Rبونسو 

 ١٦١&٣  كجم/مجم١٠٠  A(  124 نیلأحمر الكوش(

Propylene glycol 
alginate    كجم/مجم٥٠٠٠  405  جلیكولبروبیلین الألجینات  XS 262 
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١١٦

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Sorbates   ٢٢٣&٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  200,202,203  السوربات 

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF   110  ٣  كجم/مجم٣٠٠ 
Tartrates   334,335  الترترات(ii), 337  ٣٥١&٤٥  كجم/مجم١٥٠٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa,b,c  ٣٥١&١٦٨  كجم/مجم٢٠٠ 

Plain caramel   150  الكارامیل سادةa   ممارسات
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Caustic sulphite 
caramel   

ممارسات   150b  كبریتات الكارامیل القاعدى
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Paprika extract, 
capsanthin, 
capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c   

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Beetroot Red, 
betanin   ممارسات   162  أحمر جذور البنجر، بیتانین

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Anthocyanins   ممارسات   163  األنثوسیانین
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium carbonate   ممارسات  170  كربونات الكالسیوم 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Iron oxides and 
hydroxides   ممارسات   172  حدیدأكاسید وھیدروكسیدات ال

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Curcumin   كجم / مجم١٥٠  100  الكركمین  
فقط للجبن 
المنكھ غیر 

  ٤٧٩المسوى 

Tartrazine   كجم / مجم١٥٠  102  الترترازین  
فقط للجبن 
المنكھ غیر 

 ٤٧٩المسوى 

Cochineal, Carminic 
acid, Carmines   

  ، حمض الكارمینیك،الكوشنیال
  كارمینات

  كجم / مجم١٥٠  120
فقط للجبن 
المنكھ غیر 

 ٤٧٩المسوى 

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

  كجم / مجم١٥٠  122
فقط للجبن 
المنكھ غیر 

 ٤٧٩المسوى 

Allura red AC    أحمر األلوراAC  129  كجم / مجم١٥٠  
فقط للجبن 
المنكھ غیر 

 ٤٧٩المسوى 
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١١٧

Patent Blue V    باتنت األزرقV  131  كجم / مجم١٥٠  
فقط للجبن 

المنكھ الغیر 
 ٤٧٩مسوى 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

  كجم / مجم١٥٠  132
فقط للجبن 

المنكھ الغیر 
 ٤٧٩مسوى 

Brilliant Blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  كجم /مجم ١٥٠  
فقط للجبن 

المنكھ الغیر 
 ٤٧٩مسوى 

Green S    أخضرS  142  كجم / مجم١٥٠  
فقط للجبن 

المنكھ الغیر 
 ٤٧٩مسوى 

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

  كجم / مجم١٥٠  151
فقط للجبن 
المنكھ غیر 

 ٤٧٩المسوى 

Brown HT    بنىHT   155  كجم / مجم١٥٠  
فقط للجبن 
المنكھ غیر 

 ٤٧٩المسوى 

Beta-apo-8′-
carotenal (C 30)   

  كجم /مجم ١٥٠  160e  كاروتینال ’ ٨-أبو-بیتا
فقط للجبن 
المنكھ غیر 

  ٤٧٩المسوى 

Lutein   161  لیوتینb  كجم / مجم١٥٠  
فقط للجبن 
المنكھ غیر 

  ٤٧٩المسوى 

Acetic acid    260  خلیكالحمض  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للجبن 
الموتزاریال 

٤٧٩  

Lactic acid   270  الكتیكحمض ال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للجبن 
الموتزاریال 

٤٧٩  

Citric acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للجبن 
 الموتزاریال

٤٧٩  

cellulose   460  السلیلوز  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للجبن 
 الموتزاریال

٤٧٩  
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١١٨

Glucono-delta-
lactone   

  575  الكتون  دلتا  جلوكونو
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للجبن 
 الموتزاریال

٤٧٩  

   الجبن المسوي٢- ٦-١

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم١٥  

201,XS263,  
XS264,XS265, 
XS266,XS267,
XS268, XS269, 
XS270, XS271, 
XS272, XS274, 
XS276, XS277  

Lysozyme   1105  لیسوزایم   
ممارسات 

  صنیع الجیدةالت
XS274,XS276

,XS277  
Natamycin 
(pimaricin)   

  كجم/مجم٤٠  235  )بیماریسین(نتامیسین 
3,80,XS274,X
S276,XS277  

Nisin   كجم/مجم١٢,٥  234  نیاسین  
233,XS274, 

XS276,XS277  

Nitrates   كجم/مجم٣٥  251,252  النیترات  
30,XS274, 

XS276, 
XS277, 464  

Sorbates   كجم/مجم٣٠٠٠  200,202,203  تالسوربا  
42,457,XS274,
XS276,XS277  

   الجبن المسوي، شامال القشرة١- ٢- ٦-١
Annatto extracts, 
norbixin- based  

  مستخلص األناتو أساسھ
  نوربیكسن

160b(ii)  ٤٦٣  ,١٨٥  كجم/مجم٢٥ 

Ascorbyl esters   كجم/مجم٥٠٠   304,305  االسكوربیل  استرات  

10,112,XS263,
XS264,XS265,
XS266,XS267,
XS268,XS269,
XS270,XS271,
XS272,XS274,
XS276,XS277  

Calcium propionate   282  بروبیونات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

3,EE,XS269, 
XS274,XS276

,XS277  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١١٩

Calcium silicate   552  سلیكات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
459,ff,XS274,

XS276,XS277  

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 

  میلاكار
150d  كجم/مجم٥٠٠٠٠  

201,XS263, 

XS264,XS265, 

XS266,XS267,

XS268, XS269, 

XS270, XS271, 

XS272, XS274, 

XS276, XS277  

Carmines   كجم/مجم١٢٥  120  كارمیناتال  

178, XS263, 

XS264,XS265, 

XS266, XS267, 

XS268, XS269, 

XS270, XS271, 

Xs272, XS274, 

XS276, XS277,  

Carotenes, beta-, 

vegetable   
  ٤٦٣  كجم/مجم٦٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ٤٥٨  كجم/مجم١٠٠  

Chlorophylls and 

chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم١٥  

62,XS263, 

XS264, XS265, 

XS266, XS267, 

XS268, XS269, 

XS270, XS271, 

XS272, XS274, 

XS276, XS277  

Diacetyltartaric and 

fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

  
472e  كجم/مجم١٠٠٠٠ 

XS263, XS264, 

XS265, XS266, 

XS267, XS268, 

XS269, XS270, 

XS271, XS274, 

XS276, XS277  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٢٠

Hexamethylene 
tetramine   

  كجم/مجم٢٥  239  ھكسامیثلین تیترامین

66, 298,XS263, 
XS264, XS265, 
XS266, XS267, 
XS268, XS269, 
XS270, XS271, 
XS274, XS276, 

XS277  

Lauric arginate  
ethyl ester   

  كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

XS263, XS264, 
XS265, XS266, 
XS267, XS268, 
XS269, XS270, 
XS271, XS272, 
XS274, XS276, 

XS277  

Magnesium silicate, 
synthetic   553  سلیكات الماغنسیوم صناعیة(i)  

ارسات مم
  التصنیع الجیدة

459, ff, 
XS274, 

XS276,XS277  

Propionic acid   280  حمض البروبیونیك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

3,EE, XS269, 
XS274, XS276, 

XS277  

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠  

462, XS265, 
XS266, XS267, 
XS268, XS269, 
XS270, XS271, 
XS272, XS274, 
XS276, XS277  

Silicon dioxide- 
amorphous   

  أكسید السلیكون ثانى 
  غیر المتبلور

551  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

459, ff, 
XS274, 

XS276,XS277  

Sodium propionate   281  بروبیونات الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

3, EE, XS269, 
XS274, XS276, 

XS277  

Talc   553  تلكال(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

459, FF, 
XS274, XS276, 

XS277  

Lysozyme   1105  لیسوزیم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٢١

Paprika extract, 
capsanthin, 
capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c    ممارسات

  التصنیع الجیدة

فقط للجبن 
 المسوى
٤٧٩  

Calcium carbonate   ممارسات   170  كربونات الكالسیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

cellulose   ممارسات   460   السلیلوز
  التصنیع الجیدة

فقط لشرائح 
 الجبن المسوى

٤٧٩  
Magnesium 
carbonates   504  غنسیوماكربونات الم  

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium chloride   509  كلورید الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Glucono-delta-
lactone   

  575  جلوكونو دلتا الكتون
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

   قشرة الجبن المسوي٢- ٢- ٦-١
Allura red AC    أحمر االلوراAC 129  كجم/مجم١٠٠   

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  كجم/مجم١٠٠   
Caramel III 

Ammonia caramel    
   كجم/مجم٥٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
   كجم/مجم٥٠٠٠٠  150d  میلاكار

Carotenes, beta-, 
vegetable   

   كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  وتینویداتالكارa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٥٠٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم٧٥   

Grape skin extract   163  مستخلص قشرة العنب(ii)  كجم/مجم١٠٠٠   
Indigotine    

(indigo carmine)   
  اندیجوتین

  )اندیجو كارمین(
   كجم/مجم١٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم١٠٠   
Microcrystalline wax    905  ینمیكروكرستالالشمعc(i)  كجم/مجم٣٠٠٠٠   

Ponceau 4R 
(cochineal red  A)   

  4Rبونسو 
  )Aأحمر الكوشنیل (

   كجم/مجم١٠٠  124



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٢٢

Riboflavins   101  یبو فالفیناتالر(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF   110  كجم/مجم٣٠٠   
Quinoline Yellow   ٤٧٩  كجم/ مجم١٠  104  أصفر الكینولین 

Lycopene   160  لیكوبینd  ٤٧٩  كجم/ مجم٣٠ 

Litholrubine BK   لیثولروبین BK  180   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Annatto, Bixin, 
Norbixin   

  

  األناتو، البیكسین،
  النوربیكسین

160b  ٤٧٩  كجم/ مجم٢٠ 

  )لتحضیر منتجات مثل صوصات الجبن( مسحوق الجبن ٣- ٢- ٦-١
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)   كجم/مجم١٠٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم١٠٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم٥٠   

Propylene glycol 
alginate    ٣٥٣  كجم/مجم١٦٠٠٠  405  بروبیلین جلیكولالألجینات 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa,b,c  كجم/مجم٣٠٠   
   الجبن المحضر من الشرش٣- ٦-١

Lauric arginate ethyl 
ester   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر   

Sorbates   ٤٢  مجم/كجم١٠٠٠  200,202,203  السوربات 
   الجبن المطبوخ٤- ٦-١

Allura red AC    أحمر االلوراAC  129  ١٦١  كجم/مجم١٠٠ 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم /مجم١٠٠٠    

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم١٠٠   
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  كجم/مجم١٠٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Hydroxybenzoates, 
para-   ٢٧  كجم/مجم٣٠٠  214,218  باراھیدروكسى بنزوات 

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم٥٠   
Lauric arginate  

ethyl ester   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٢٣

Natamycin 
(pimaricin)    ٨٠ &٣  كجم/مجم٤٠  235  )بیماریسین(نتامیسین 

Nisin   ٢٣٣  كجم/مجم١٢.٥  234  نیاسین 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٩٠٠٠

Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  ماض الدھنیةلألح
   كجم/مجم٥٠٠٠  475

Polyglycerol esters 

of interesterified 

ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
   كجم/مجم٥٠٠  476

Propylene glycol 

alginate   
   كجم/مجم٩٠٠٠  405  جلیكولالبروبیلین ألجینات 

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٣٠٠   

Sodium aluminium 

phosphates   
 ٢٥١&٦  كجم/مجم١٦٠٠  (ii),(i)541  فوسفات صودیوم المونیوم

Sorbates   ٤٢  مجم/كجم٣٠٠٠  200,202,203  السوربات 

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم٣٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 

Sucrose esters of 

fatty acids   
 السكروز لألحماض استرات

  الدھنیة
 ٣٤٨  كجم/مجم٣٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 

type I and type II   
استرات أولیجو سكروز النوع 

I ع  و النوII   
473a  ٣٤٨  كجم/مجم٣٠٠٠ 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   ٣  كجم/مجم٢٠٠ 

Tartrates   334,335  الترترات(ii),337  ٤٥  كجم/مجم٣٠٠٠٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa,b,c  كجم/مجم٢٠٠   

Paprika extract, 

capsanthin, 

capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٢٤

Annatto, Bixin   160  اناتو، بیكسینb(i)  ٤٧٩  كجم / مجم١٥  

Annatto, Norbixin 160 سیناناتو، نوربیكb(ii)   ٤٧٩  كجم / مجم٨  

Silicon dioxide - 

Silicates  
 -ثاني أكسید السیلكون

  سلیكات
  ٤٧٩ كجم / مجم١٠٠٠  551-553

Cassia gum   ٤٧٩  كجم / مجم٢٥٠٠  427  صمغ كاسیا  

   الجبن المطبوخ المنكھة، وتشمل المحتوى على فاكھة، خضر، لحم و خالفھ٢- ٤- ٦-١

Canthaxanthin   161  ثینكانثازانg  كجم/مجم١٥   

Caramel III - 

Ammonia caramel    
   كجم/مجم٥٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
  -  IVكارامیل 

  میلاكبریتات أمونیا كار
150d  ٧٢  كجم/مجم٥٠٠٠٠ 

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم١٠٠  120  الكارمینات 

Chlorophylls and 

chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم٥٠   

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  كجم/مجم١٠٠٠   

Indigotine  
(indigo carmine)   

  اندیجوتین

  )اندیجو كارمین(
   كجم/مجم١٠٠  132

Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
  4Rبونسو 

  )A أحمر الكوشنیل(
   كجم/مجم١٠٠  124

Riboflavins   101  الریبوفالفینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Vegetable carbon   153  الكربون النباتى  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Carotenes   160  الكاروتینویداتa  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Paprika extract, 

capsanthin, 

capsorubin   

  مستخلص البابریكا

 كابسنثین

  كابسوربین

160c  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٢٥

Beetroot Red, 

betanin   
  162  أحمر جذور البنجر، بیتانین

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Anthocyanins   163  انثوسینین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Calcium carbonate   170  كربونات كالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Curcumin   ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠  100  الكركمین 

Tartrazine   ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠   102  الترترازین 

Beta-apo-8′-

carotenal (C 30)   
 ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠  160   كاروتینال٨بیتا ابو 

Lutein   161  اللیوتینb  ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠ 

Lycopene   160  اللیكوبینd  ٤٧٩  كجم / مجم٥  

   مشابھات الجبن٥- ٦-١

Acesulfame 

potassium   
 ١٨٨&١٦١  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Allura red AC   أحمر االلورا AC  129   ٣  كجم/مجم١٠٠ 

Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 

Brilliant blue FCF   المع األزرق الFCF   133  ٣  كجم/مجم١٠٠ 

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم١٥   

Caramel III - 

Ammonia caramel    
   كجم/مجم٥٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 

  میلاكار
150d  ٢٠١  كجم/مجم٥٠٠٠٠ 

Carmines   ١٧٨&٣  كجم/مجم١٠٠  120  الكارمینات 

Carotenes, beta-, 

vegetable   
 ٣  كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٢٠٠   

Chlorophylls and 

chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  فیلیناتالكلورو

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم٥٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٢٦

Diacetyltartaric and 

fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   للجلیسرول الدھنيالحمض

472e  كجم/مجم١٠٠٠٠   

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  كجم/مجم١٠٠٠   

Hydroxybenzoates, 

para-   
 ٢٧  كجم/مجم٥٠٠  214,218  باراھیدروكسى بنزوات

Indigotine 
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١&٣  كجم/مجم٢٠٠  132

Lauric arginate 
ethyl ester   

   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجنیات اللوریك ایثیل استر

Natamycin 

(pimaricin)   
 ٨٠ &٣  كجم/مجم٤٠  235  )بیماریسین(نتامیسین 

Neotame   ١٦١  كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال 
Nisin   كجم/مجم١٢.٥  234  نیاسین   

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٩٠٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
   كجم/ مجم٥٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

  4Rبونسو 
 ٣  كجم/مجم١٠٠  A(  124أحمر الكوشنیل (

Propylene glycol 
alginate    كجم/ مجم٩٠٠٠  405  البروبیلین جلیكولألجینات   

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٦١  كجم/مجم١٠٠ 
Sorbates   ٤٢ &٣  كجم/مجم٣٠٠٠  200,202,203  السوربات 

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم/مجم٢٠٠٠   
Sucralose 

(Trichlorogalactosuc
ros)   

  سكرالوز
 كلورو جالكتو ثالثى( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٥٠٠  955



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٢٧

Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات األحماض الدھنیة 

  للسكروز
   كجم/مجم١٠٠٠٠  473

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF   110  ٣  كجم/مجم٣٠٠ 

Tocopherols   307  توكوفیروالتالa,b,c  كجم/مجم٤٠٠   

Propionic acid - 

propionates   
  283-280  حمض البروبیونیك

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

للمعالجة 
السطحیة 

 لمشابھات الجبن
٤٧٩  

Silicon dioxide - 

silicates   
ثانى أكسید السیلیكون 

  والسیلیكات
  كجم/مجم 10000  551-553

فقط لمبشور 
وشرائح 

مشابھات الجبن 
ومشابھات 

  الجبن المطبوخ
٤٧٩  

   الشرش جبن بروتینات٦- ٦-١

Acetic acid, glacial   260  حمض خلیك ثلجى  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Calcium propionate   ٧٠  كجم/مجم٣٠٠٠  282  بروبینات الكالسیوم 

Citric acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Glucono delta-

lactone   
  575  جلوكونو دلتا الكتون

ممارسات 
  یدةالتصنیع الج

 

Lactic acid, L-, D- 

and DL-   
  L-D-DL (  270(حمض الكتك 

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

 

Malic acid, DL-    مالیك الحمضDL  296  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Natamycin 

(pimaricin)   
 ٨٠&٣  كجم/مجم٤٠  235  )بیماریسین(نتامیسین 

Nisin   كجم/مجم١٢.٥  234  نیاسین   

Propionic acid   ٧٠  كجم/مجم٣٠٠٠  280  حمض البروبیونیك 

Sodium propionate   ٧٠  كجم/مجم٣٠٠٠  281  بروبیونات الصودیوم 

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم٣٠٠٠  200,202,203  السوربات 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٢٨

Riboflavins   101  الریبوفالفینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Chlorophylls, 

Chlorophyllins   
الكلوروفیالت، 

  لكلوروفیلیناتوا
140  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Plain caramel   150  الكارامیل السادةa  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Caustic sulphite 

caramel   
  150b  كبریتات الكارامیل القاعدى

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Caramel III - 

Ammonia caramel   
   150c  میل أمونیا كارا-   IIIكارامیل 

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 

  میلاكار
150d  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Vegetable carbon   153  الكربون النباتى  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Carotenes   160  الكاروتینویداتa  
ممارسات 

  صنیع الجیدةالت
٤٧٩ 

Paprika extract, 

capsanthin, 

capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Beetroot Red, 

betanin   
  162  أحمر جذور البنجر، بیتانین

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Anthocyanins   163  انثوسینین  
ممارسات 

  لجیدةالتصنیع ا
٤٧٩ 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

  )المنكھ أو المحتوى على فاكھة) الزبادي(مثل البودنج، الیوجھورت (  حلو أساسھ اللبن ٧-١

Acesulfame 

potassium   
 ١٨٨&٤٧٨  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Alitame   ١٦١  كجم/مجم١٠٠  956  لیتامأ 

Allura red AC   أحمر االلورا AC  129   ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 
Ammonium salts of 

phosphatidic acid   
امالح االمونیا لحمض 

  الفوسفاتیدیك
 ٢٣١  كجم/مجم٥٠٠٠  442



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٢٩

Ascorbyl esters   ١٠&٢  كجم/مجم٥٠٠   304,305  االسكوربیل  استرات 

Aspartame   ١٩١&٤٧٨  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Aspartame-

Acesulfame salt   
   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

  
 ٤٧٧&١١٣  كجم/مجم٣٥٠  962

Benzoates   ١٣  كجم/مجم٣٠٠  213-210  البنزوات 
Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  كجم/مجم١٥٠   

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  ١٧٠ كجم/مجم١٥ 
Caramel III - 

Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   كجم/مجم٢٠٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  كجم/مجم٢٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم١٥٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم١٠٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم٥٠٠   

Cyclamates   952  السیكلمات(i),(ii), (iv)  ٤٧٧&١٧  كجم/مجم٢٥٠ 
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/مجم١٠٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Ethyl maltol   كجم/ مجم٢٠٠  637  ایثیل مالتول   
Fast green FCF    األخضر الثابتFCF  143  ٢  كجم/مجم١٠٠ 

Grape skin extract    163  قشر العنبمستخلص(ii)  ١٨١  كجم/مجم٢٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para-   ٢٧  كجم/مجم١٢٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات 

Indigotine (indigo 
carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم/مجم١٥٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم١٠٠   
Lauric arginate ethyl 

ester   ١٧٠  كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر 

Maltol   كجم/ مجم٢٠٠  636  توللما   
Neotame   ٤٧٨  كجم/مجم١٠٠  961  نیوتامال 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٣٠

Nisin   ٣٦٢ &٢٣٣  كجم/ مجم١٢.٥  234  نیاسین 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٥٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  كجم/ مجم٥٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

354   
XS 243  & 

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

ول استرات عدید الجلسر
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
 XS 243  كجم/ مجم٥٠٠٠  476

Polysorbates    كجم/مجم٣٠٠٠  432- 436  سورباتالعدید  
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
   4Rبونسو 

  )A أحمر الكوشنیل(
 ١٦١  كجم/مجم١٥٠  124

Propyl gallate   ١٥&٢  كجم/مجم٩٠  310  جاالت البروبیل 
Propylene glycol 

alginate   كجم/ مجم٦٠٠٠  405   البروبیلین جلیكولألجینات   

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
   كجم/مجم٥٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ٤٧٧  كجم/مجم ١٠٠ 
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Sorbitan esters of 
fatty acides   

استرات السوربیتان 
 ٣٦٢  كجم/ مجم٥٠٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  ٣٥٥  كجم/ مجم٥٠٠٠ 
Steviol glycosides   960  سیدات االستیفیولجلیكوa, 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٣٠ 

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٨  كجم/مجم٤٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٦٢&٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
 استرات األحماض الدھنیة

 ٣٦٢&٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  473  للسكروز



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٣١

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   473a  ٣٦٢&٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF   110  ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 
Tartrates   334,335  الترترات(ii), 337  ٤٤٩&٤٥  كجم/ مجم٢٠٠٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa,b,c  كجم/ مجم٥٠٠  XS243 

Plain caramel   150  كارامیل سادةa   ممارسات
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Caustic sulphite 
caramel   150  كبریتات الكارامیل القاعدىb   ممارسات

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Vegetable carbon   ممارسات   153  اتىبكربون ن
 ٤٧٩  لتصنیع الجیدةا

Paprika extract, 
capsanthin, 
capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c    ممارسات

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Beetroot Red, 
betanin   ممارسات   162  أحمر جذور البنجر، بیتانین

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Anthocyanins   ممارسات   163  انثوسینین
 ٤٧٩   الجیدةالتصنیع

Calcium carbonate   ممارسات   170  كربونات الكالسیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Curcumin   ٤٧٩  كجم / مجم١٥٠  100  الكركمین 
Tartrazine   ٤٧٩  كجم / مجم١٥٠  102  الترترازین 
Azorbine   

(carmosine)   
  أزوربین

  )كارموزین(
 ٤٧٩  كجم / مجم١٥٠  122

Green S    جرینS  142  ٤٧٩  كجم / مجم١٥٠ 
Brilliant black BN   

(black PN)   
   BN األسود الالمع

  ) PNأسود (
 ٤٧٩  كجم / مجم١٥٠  151

Brown HT   بنى HT    155  ٤٧٩  كجم / مجم١٥٠ 
Lutein   161  لیوتینb  ٤٧٩  كجم / مجم١٥٠ 

Lycopene   160  لیكوبینd  ٤٧٩  كجم / مجم٣٠ 
Fumaric acid   ٤٧٩  كجم / مجم٤٠٠٠  297  حمض الفیوماریك 

Adipic acid — 
adipates   ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠٠  357-355   االدیبات - حمض االدیبیك 

Karaya gum   ٤٧٩  كجم / مجم٦٠٠٠  416  صمغ كارایا 
Cassia gum   ٤٧٩  كجم / مجم٢٥٠٠  427  صمغ كاسیا 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٣٢

Advantame   كجم / مجم١٥  969  ادفانتام  

فقط للمنتجات 
المنخفضة 

لیة من والخا
  ٤٧٩السكر 

Annatto, Bixin   160 ، بیكسیناناتوb(i)   ٤٧٩  كجم/مجم ١٥ 

Annatto, Norbixin   160 ، نوربیكسیناناتوb(ii)   ٤٧٩  كجم/مجم٧.٥ 

Fatty acids   570  األحماض دھنیة  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Gamma-tocopherol   308  جاما التوكوفیرول  
ممارسات 
  دةالتصنیع الجی

٤٧٩ 

Gluconic acid   574  حمض الجلوكونیك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Glycine and its 

sodium salt   
  640  ي الصودیومملحھالجسلرین و

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Invertase   1103  انزیم االنفرتیز  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

L-cysteine   سیثتین L  920   
ممارسات 

  صنیع الجیدةالت
٤٧٩ 

Mixed acetic and 

tartaric acid esters of 

mono- and 

diglycerides of fatty 

acids   

خلیط استرات حمض الخلیك 
وحمض الترتریك 
  للجلسریدات األحادیة

  والثنائیة لألحماض الدھنیة

472f  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Potassium malate   351  ماالت البوتاسیوم  
ارسات مم

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Stearyl tartrate    ٤٧٩  كجم / مجم 5000  483  ترترات الستیریل 

Succinic acid  ٤٧٩  كجم / مجم 6000  363  حمض السكسینیك 
Tartaric acid esters 

of mono- and 

diglycerides of fatty 

acids  

استرات حمض الترتریك 
  للجلسریدات األحادیة

 حماض الدھنیةوالثنائیة لأل
472d  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

  الشرش ومنتجاتة، ماعدا االجبان المحضرة من الشرش٨-١

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa,b,c  كجم/مجم٢٠٠   
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١٣٣

   الشرش السائل ومنتجاتة، ماعدا جبن الشرش١- ٨-١

Benzoyl peroxide   ٧٤  كجم/مجم١٠٠  928  البنزویل  بیروكسید 

Phosphates    الفوسفات  

338;339(i)-

(iii);340(i)-

(iii);341(i)-

(iii);342(i)-

(ii);343(i)-

(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 

(ix);451(i),(ii); 

452(i)-(v);542  

 ٢٢٨&٣٣  كجم/مجم٨٨٠

   الشرش المجفف ومنتجاتة، فیما عدا جبن الشرش٢- ٨-١

Benzoyl peroxide   ١٤٧  كجم/مجم١٠٠  928  البنزویل  بیروكسید 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم(i)  كجم/مجم١٠٠٠٠   

Calcium chloride   509  كلورید الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Calcium hydroxide   526  ھیدروكسید الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Calcium silicate   كجم/ممج١٠٠٠٠  552  سیلیكات الكالسیوم   

Hydroxypropyl 

distarch phosphate   
فوسفات الھیدروكسي بروبیل 

  ثنائى النشا
   كجم/مجم١٠٠٠٠  1442

Lecithin   322  اللیسیثین(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Magnesium 

carbonate   
   كجم/مجم١٠٠٠٠  (i)504  كربونات الماغنسیوم

Magnesium oxide   كجم/مجم١٠٠٠٠  530  أكسید الماغنسیوم   

Magnesium silicate, 

synthetic   
   كجم/مجم١٠٠٠٠  (i)553  سلیكات الماغنسیوم الصناعیة

Microcrystalline 

cellulose  
(cellulose gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز

  )سلیلوز جل (
460(i)  كجم/مجم١٠٠٠٠   
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١٣٤

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٤٤٠٠

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Potassium chloride   508  كلورید البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Potassium 
dihydrogen citrate   

سترات بوتاسیوم ثنائیة 
  الھیدروجین

332(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Potassium hydrogen 
carbonate   

كربونات البوتاسیوم 
  الھیدروجینیة

501(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Potassium hydroxide   525  ھیدروكسید البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)  كجم/مجم١٠٠٠٠   
Silicon dioxide- 

amorphous   
  أكسید السلیكون ثانى 

  غیر المتبلور
   كجم/مجم١٠٠٠٠  551

Sodium alumino 
silicate   

سیلیكات الصودیوم 
  وااللومنیوم

 ٦  كجم/مجم١١٤٠  554

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
  ھیدروجین

331(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sodium hydrogen 
carbonate   

  (ii)500  بیكربونات الصودیوم
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sodium hydroxide   524  ھیدروكسید الصودیوم  
ممارسات 

  لجیدةالتصنیع ا
 

Sodium 
sesquicarbonate   

  (iii)500  كربونات صودیوم  سیسكو
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Talc   553  تلكال(iii)  كجم/مجم١٠٠٠٠   
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١٣٥

Tripotassium citrate   332  ثالثى البوتاسیوم  سترات(ii)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

  )  (ghee زیت الزبد، دھن اللبن الالمائى و السمن المصنع بالطریقة الھندیة١- ١-٢
Ascorbyl esters   ١٧١&١٠  كجم/مجم٥٠٠  305 ,304  استرات االسكوربیل 

Butylated 
hydroxyanisole    ١٧١&١٣٣ ,١٥  كجم/مجم١٧٥  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول 

Butylated 
hydroxytoluene  

 ١٧١&١٣٣ ,١٥  كجم/مجم٧٥  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
  التصنیع الجیدة

١٧١ 

Propyl gallate   ١٧١&١٣٣ ,١٥  كجم/مجم١٠٠  310  جاالت البروبیل 
Sodium dihydrogen 

citrate   
الصودیوم ثنائى   سترات

ات ممارس  (i)331  ھیدروجین
 ١٧١  التصنیع الجیدة

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ١٧١  كجم/مجم٥٠٠ 

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)   ممارسات
 ١٧١  التصنیع الجیدة

     الزیوت والدھون النباتیة٢- ١-٢
Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٥٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 

Butylated 
hydroxyanisole     ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول 

Butylated 
hydroxytoluene  

 ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

Carotenes, beta-, 
vegetable   

   كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ٢٣٢  كجم/مجم٢٥ 

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
 ٢٧٧&١٥  التصنیع الجیدة

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
  جلسرولللواألحماض الدھنیة 

472c  ٢٧٧  كجم/مجم١٠٠ 

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات   ثنائى
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e  كجم/مجم١٠٠٠٠   

Guaiac resin   كجم/مجم١٠٠٠  314  راتنج الجوایك   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٣٦

Isopropyl citrates   كجم/مجم٢٠٠  384  سترات االیزوبروبیل   

Lecithin   322  اللیسیثین(i)  
ممارسات 

 ٢٧٧  التصنیع الجیدة

Polydimethylsiloxane   900  السیلوكزان  میثیلنائى ث  عدیدa   كجم/مجم١٠   
Polysorbates   ١٠٢  كجم/مجم٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Propyl gallate   ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل 

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
   كجم/مجم١٠٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
  (i)331  الھیدروجین

ممارسات 
 ٢٧٧  التصنیع الجیدة

Stearyl citrate   484  سترات االستیاریل  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Tertiary 
butylhydroquinone   ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  319   ثالثى بوتیل ھیدروكینون 

Thiodipropionates    ٤٦  كجم/مجم٢٠٠  389 ,388  البروبیونات ائى ثنثیو 
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ٣٥٧ &٣٥٦  كجم/ مجم٣٠٠ 

Tricalcium citrate   333  ثالثى الكالسیوم  سترات(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
277, XS33 

  

Tripotassium citrate   332  ثالثى البوتاسیوم  سترات(ii)  
ممارسات 

  XS33 ,277  لتصنیع الجیدةا

Trisodium citrate  331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)  
ممارسات 

 ٢٧٧  التصنیع الجیدة

   دھن البقر، دھن الخنزیر، زیت السمك، والدھون الحیوانیة األخري٣- ١-٢
Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٥٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 

Butylated 
hydroxyanisole    ١٣٠ &١٥  كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول 

Butylated 
hydroxytoluene  ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین 

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم/مجم١٠٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/ممج٢٥   

Citric acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

 حمض الستریك استرات
 ٣٢٢  كجم/ مجم١٠٠   472c  جلسرولواألحماض الدھنیة لل
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١٣٧

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  مض الدھنى للجلیسرولالح

472e   كجم/مجم١٠٠٠٠   

Fast green FCF   األخضر الثابت FCF  143   
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Guaiac resin   كجم/مجم١٠٠٠  314   راتنجالجوایك   
Indigotine   

(indigo carmine)   
  اندیجوتین

  )اندیجو كارمین(
 ١٦١  كجم/مجم٣٠٠  132

Isopropyl citrates   كجم/مجم٢٠٠  384  الیزوبروبیلسترات ا   

Lecithin   322  اللیسیثین(i)  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
 األحماض الدھنیة 

ممارسات    471
 التصنیع الجیدة

408 &  
 XS211  

Polydimethylsiloxane  900  كزانالسیلو  ثنائى میثیل  عدیدa  كجم/مجم١٠   
Polysorbates   ١٠٢  كجم/مجم٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Propyl gallate   ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل 

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
   كجم/مجم١٠٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Stearyl citrate    484  االستیاریلسترات  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF   110  ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 
Tertiary 

butylhydroquinone   ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون 

Thiodipropionates   ٤٦  كجم/مجم٢٠٠  389 ,388  البروبیونات ثنائى ثیو 
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ٣٥٨  كجم/مجم٣٠٠ 

   الزبد١- ٢-٢
Annatto extracts, 

bixin-based   
مستخلص األناتو، أساسھ 

 ٨  كجم/مجم٢٠  160b(i)  بیكسین

Calcium hydroxide   526  الكالسیوم  ھیدروكسید  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  باتیةالبیتا كاروتینات النa(ii)  كجم/مجم٦٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ٢٩١&١٤٦  كجم/مجم٢٥ 
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١٣٨

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٤&٣٣  كجم/مجم٨٨٠

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sodium hydrogen 
carbonate   

  (ii)500  بیكربونات الصودیوم
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sodium hydroxide   524  ھیدروكسید الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

  ن القابل للفرد ومخالیط الدھون القابلة للفرد الدھون القابلة للفرد، دھن اللب٢- ٢-٢
Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٥٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 

Benzoates   كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات   
Butylated 

hydroxyanisole   
 ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول

Butylated 
hydroxytoluene  

 ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  321  دروكسى التولوینبوتیل ھی

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  ٢١٥&٢١٤  كجم/مجم١٥ 
Caramel III - 

Ammonia caramel    
   كجم/مجم٥٠٠  150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  ٢١٤  كجم/مجم٥٠٠ 

Carmines   ١٧٨&١٦١  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٣٥   
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e  كجم/مجم١٠٠٠٠   
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١٣٩

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
 ٢١  كجم/مجم١٠٠  386 ,385  االسیتات

Hydroxybenzoates, 
para-   ٢٧  كجم/مجم٣٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات 

Isopropyl citrates    كجم/مجم١٠٠  384  االیزوبروبیلسترات   
Lauric arginate ethyl 

ester   ٢١٥&٢١٤  كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر 

Phosphates   
   الفوسفات

  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542   

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa  ١٥٢  كجم/مجم١٠ 
Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  ٣٥٩  كجم / مجم٥٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

عدید الجلسرول استرات 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
 ٣٥٩  كجم/ مجم٤٠٠٠  476

Polysorbates   ٣٦٤&٣٦٠  كجم/ مجم١٠٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Propyl gallate   ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل 

Propylene glycol 
alginate   ٣٥٩  كجم/ مجم٣٠٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول 

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
   كجم/مجم٢٠٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  كجم/ مجم١٠٠٠  XS253  

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم٢٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Sorbitan esters 

of fatty   
استرات السوربیتان 

 ٣٥٩  كجم/ مجم١٠٠٠٠  495 -491  لألحماض الدھنیة

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم/مجم١٠٠٠٠   
Stearyl citrate   ١٥  كجم/مجم١٠٠  484  سترات االستیاریل 

Sucroglycerides   ٣٦٠&٣٤٨  كجم/مجم١٠٠٠٠  474  لسریدات السكریةالج 
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١٤٠

Sucrose esters of 
fatty acids   

  استرات السكروز
  لألحماض الدھنیة

 ٣٦٠&٣٤٨  كجم/مجم١٠٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   

473a  ٣٦٠ &٣٤٨  كجم/مجم١٠٠٠٠ 

Tartrates   335 ,334  ترتراتال(ii), 337  ٣٦١ &٤٥  كجم/مجم١٠٠ 
Tertiary 

butylhydroquinone   
 ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون

Thermally oxidized 
soya bean oil 

interacted with 
mono- and 

diglycerides of fatty 
acids   

زیت فول الصویا المؤكسد 
ات ًحراریا متفاعل مع جلسرید

أحادیة وثنائیة األحماض 
  الدھنیة

   كجم/مجم٥٠٠٠  479

Thiodipropionates   ٤٦  كجم/مجم٢٠٠  389 ,388  البروبیونات ثنائى ثیو 
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم/مجم٥٠٠   

  أو المنتجات المنكھة/ مستحلبات دھنیة أساسا من نوع زیت فى الماء، متضمنة مخالیط و٣-٢
  ى أساسھا مستحلبات دھنیةالت

Acesulfame 
potassium   

 ١٨٨&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٥٠٠   305 ,304  االسكوربیل  استرات 
Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  كجم/مجم١٠٠   
Butylated 

hydroxyanisole    
 ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول

Butylated 
hydroxytoluene  

 ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم١٥   
Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم/مجم٢٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Carmines   ١٧٨&١٦١  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٢٠٠   
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١٤١

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/مجم١٠٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Hydroxybenzoates, 
para-   ٢٧  كجم/مجم٣٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١  كجم/مجم٣٠٠  132

Neotame   ١٦١  كجم/مجم١٠  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات   

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542   

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

ید الجلسرول استرات عد
 ٢٠٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

 ٣٦٣  كجم/مجم

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
476  ١٠٠٠٠ 

   كجم/مجم

Polysorbates   ١٠٢  كجم/مجم٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Propyl gallate   ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  310  وبیلجاالت البر 

Propylene glycol 
alginate   كجم/ مجم٣٠٠٠  405  ألجینات  البروبیلین جلیكول   

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
   كجم/مجم٣٠٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/جمم٣٠٠   
Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  كجم/مجم١٠٠٠   

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربتیان 

 ٣٦٣  كجم/ مجم٥٠٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم/ مجم٣٠٠٠   
Sucroglycerides   ٣٦٣&١٠٢  كجم/ مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
  استرات السكروز
 ٣٦٣ &١٠٢  كجم/ مجم٥٠٠٠  473  لألحماض الدھنیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٤٢

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   

473a  ٣٦٣&١٠٢  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم١٠٠ 
Tertiary 

butylhydroquinone   
 ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم/مجم٩٠٠   

  ٧- ١للبن ومنتجاتھ الواردة فى المجموعة الغذائیة  حلو اساسھ الدھن فیما عدا الحلو الذى أساسھ ا٤-٢
Acesulfame 
potassium   

 ١٨٨&١٦١  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Allura red AC   أحمر االلورا AC  129   ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 
Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٨٠   305 ,304  االسكوربیل  استرات 

Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/جمم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Aspartame-

Acesulfame salt   
 ١٦١&١١٣  كجم/مجم٣٥٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 
Brilliant blue FCF   األزرق الالمع FCF 133   كجم/مجم١٥٠   

Butylated 
hydroxyanisole    

 ١٣٠&١٥  جمك/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول

Butylated 
hydroxytoluene  

 ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم١٥   

Caramel III - 
Ammonia caramel   

   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 
  

150c  كجم/مجم٢٠٠٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVل كارامی
  میلاكار

150d  كجم/مجم٢٠٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم١٥٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم١٥٠   

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم٥٠٠   

Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ١٦١&١٧  كجم/ مجم٢٥٠ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٤٣

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/مجم٥٠٠٠  472e  لجلیسرولالحمض الدھنى ل

Fast green FCF   األخضر الثابت FCF    143  كجم/مجم١٠٠   
Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم/مجم٢٠٠ 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم/مجم١٥٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم٣٥٠   
Neotame   ١٦١  كجم/مجم١٠٠  961  نیوتامال 

Phosphates   
   الفوسفات

  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٥٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
   كجم/ مجم٢٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
   كجم/ مجم٢٠٠٠  476

Polysorbates   ١٠٢  كجم/مجم٣٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
   4Rبونسو 

   كجم / مجم٥٠  A(  124أحمر الكوشنیل (

Propyl gallate   ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل 
Propylene glycol 

esters of fatty acids   
جلیكول البروبیلین استرات 

   كجم/مجم٤٠٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٦١  كجم/مجم١٠٠ 

Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  كجم/مجم١٠٠٠   
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Sorbitan esters  
of fatty   

استرات السوربیتان 
   كجم/ مجم١٠٠٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم/ مجم٥٠٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٤٤

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٣٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٤٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز واألحماض 

 ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  473  الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   

473a  ٣٤٨  كجم/ مجم٥٠٠٠ 

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF   110  كجم/مجم٥٠   
Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم١٠٠ 
Tertiary 

butylhydroquinone   
 ١٣٠&١٥  كجم/مجم٢٠٠   319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم/ مجم٢٠٠   
Annatto, bixin   160  اناتو، بیكسینb  ٤٧٩  كجم/مجم  ١٥ 

Annatto, norbixin   160  اناتو، نوربیكسینb(i)  ٤٧٩  كجم/مجم  ٧.٥ 
Lycopene   160  لیكوبینd  ٤٧٩  كجم/ مجم٣٠ 

Propionic acid — 
propionates   

حمض البروبیونیك 
  والبروبیونات

 ٤٧٩  كجم/ مجم١٠٠٠  280-283

Fumaric acid   ٤٧٩  كجم/ مجم٤٠٠٠  297  حمض الفیوماریك 

   مثلوجات مائیة غذائیة أساسھا الماء، متضمنة الشربت والسوربت٠-٣
Acesulfame 
Potassium   

 ١٨٨&٤٧٨  كجم/مجم٨٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Alitame   ١٦١  كجم/مجم١٠٠  956  لیتامأ 
Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم١٥٠   
Ascorbyl esters   ١٥& ١٠  كجم/مجم٢٠٠  304,305  لاالسكوربی  استرات 

Aspartame   ١٩١&٤٧٨  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Brilliant Blue FCF  األزرق الالمع FCF  133   كجم/مجم١٥٠   

Butylated 
hydroxyanisole    

 ١٩٥&١٥  كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول

Butylated 
hydroxytoluene  

 ١٩٥&١٥  كجم/مجم١٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

Caramel III - 
Ammonia caramel     كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   كجم/مجم١٠٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٤٥

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

  -  IVكارامیل 
   كجم/مجم١٠٠٠  150d  میلاكبریتات أمونیا كار

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم١٥٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم/مجم١٠٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٢٠٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم٥٠٠   

Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ٤٧٧&١٧  كجم/مجم٢٥٠ 
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/مجم١٠٠٠   472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Ethyl maltol   كجم/مجم٢٠٠  637  ایثیل المالتول   
Fast green FCF   األخضر الثابت FCF  143   كجم/ مجم١٠٠   

Grape skin extract   163  مستخلص قشور العنب(ii)  ١٨١  كجم/مجم١٠٠ 
Indigotine   

(indigo carmine)   
  اندیجوتین

  )اندیجو كارمین(
   كجم/مجم١٥٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Maltol   كجم/مجم٢٠٠  636  مالتول   

Neotame   ٤٧٨  كجم/مجم١٠٠  961  تامنیوال 

Phosphates   
   الفوسفات

  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٧٥٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
   كجم/مجم٥٠٠٠  475  الدھنیةلألحماض 

Polyglycerol 
esters of   

Interesterified 
ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
   كجم/مجم٥٠٠٠  476



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٤٦

Polysorbates   كجم/مجم١٠٠٠  432- 436 عدید السوربات   
Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
   4Rبونسو

  )A أحمر الكوشنیل(
   كجم/مجم٥٠  124

Propylene glycol 

alginate   
   كجم/مجم١٠٠٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول

Propylene glycol 

esters of fatty acids   
استرات البروبیلین جلیكول 

  لألحماض الدھنیة
   كجم/مجم٥٠٠٠   477

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٥٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ٤٧٧  كجم/مجم١٠٠ 

Sorbitan esters of 

fatty acids   
استرات األحماض الدھنیة 

  للسوربیتان
   كجم/مجم١٠٠٠   491-495

Steviol Glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa,960b (i)  ٢٦  كجم/مجم٢٧٠ 
Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i)- 482 (i)  ١٥  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Sucralose 

(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٨  كجم/مجم٣٢٠  955

Suroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروزلألحماض 

  الدھنیة
 ٣٤٨  مكج/مجم٥٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 

type I and type II   
  استرات أولیجو سكروز

   IIع  والنو Iالنوع 
473a  ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Sunset yellow FCF  أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم٥٠   
Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم٤٠٠٠ 
Tertiary 

butylhydroquinone   
 ١٩٥&١٥  كجم/مجم٢٠٠  319  وتیل ھیدروكینونثالثى ب

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa,b,c  ١٥  كجم/مجم٥٠٠ 
Annato, Norbixin    160   نوربیكسین-اناتو b(ii)  ٤٧٩  كجم/ مجم٢٠ 

Curcumin   ٤٧٩  كجم/مجم١٥٠   100  ینالكركم 
Tartrazine   ٤٧٩  كجم/مجم١٥٠  102  الترترازین 
Green S    أخضرS  142  ٤٧٩  كجم/مجم١٥٠ 

Vegetable Carbon   153  كربون نباتي  
ممارسات 
  ةالتصنیع الجید

٤٧٩  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٤٧

   الفاكھة الطازجة المعالجة سطحیا٢- ١- ١-٤

Beeswax    901  عسلالشمع  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Candelilla wax   902  شمع الكاندیلال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Carmines   ١٧٨&١٦ ,٤  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 
Carnauba wax   كجم/مجم٤٠٠  903  شمع الكارنوبا   

Glycerol ester of 

wood rosin   
استر جلیسرول لخشب 

  الروزین
445(iii)  كجم/مجم١١٠   

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  ١٦&٤  كجم/مجم١٠٠٠ 

Microcrystalline wax    905  ینمیكروكرستالالشمعc(i)  كجم/مجم٥٠   
Mono- and di-

glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

471  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٥٣ 

Ortho-phenylphenols   ٤٩  كجم/مجم١٢  231,232  ارثوفینیل الفینوالت 

Polyethylene glycol    1521  جلیكول عدید االثیلین  
ممارسات 

  نیع الجیدةالتص
 

Polyvinylpyrrolidone    1201  بیرولیدون عدید الفینیل  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i)-(ii)-(iii)  ١٦&٤  كجم/مجم٣٠٠ 
Salt of mysteric, 

palmatic and stearic 

acids with ammonia, 

calcium, potassium, 

and sodium   

 المیرستیك أمالح أحماض
  والبالمتیك واالستیاریك
مع األموینا والكالسیوم 
  والبوتاسیوم والصودیم

470(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٥٤&٧١ 

Shellac, bleached   904  المبیض  شیالك   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sucroglycerides   474  الجلسریدات السكریة  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sulfites   ٢٠٤&٤٤  كجم/مجم٣٠  539 ,225-220  الكبریتات 

Sorbic acid – 

potassium sorbate   
  –حمض السوربات 

   سوربات البوتاسیوم
  كجم/ مجم٢٠  200-202

فقط لمعالجة 
 االسطح للموالح

٤٧٩  
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١٤٨

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

ى بروبیل میثیل  ھیدروكس
  كجم/ مجم١٠  464  السلیلوز

فقط لمعالجة 
سطح للموالح اال

و البطیخ 
 ٤٧٩والرمان 

Oxidised 
polyethylene wax   ممارسات   914  شمع عدید األیثلین المؤكسد

  التصنیع الجیدة

فقط لمعالجة 
االسطح للموالح 
والبابایا والمانجو 

واالفوكادو 
 واألناناس

 ٤٧٩األخرى 

  الفاكھة الطازجة المقشورة أو المقطعة  ٣- ١- ١-٤

Calcium ascorbate   ممارسات   302  سكوربات الكالسیومأ
   التصنیع الجیدة

Carbon dioxide   ممارسات   290  ثانى أكسید الكربون
 ٥٩  التصنیع الجیدة

Nitrogen   ممارسات   941  النیتروجین
 ٥٩  التصنیع الجیدة

Nitrous Oxide   ممارسات    942 أكسید النیتروز
   التصنیع الجیدة

Sodium ascorbate   ممارسات    301 صودیومالت سكوربا
   التصنیع الجیدة

   الفاكھة المصنعة٢- ١-٤
Carnauba wax   كجم/مجم٤٠٠  903  شمع الكارنوبا   

   الفاكھة المجمدة١- ٢- ١-٤
Acesulfame 
potassium   ١٨٨&١٦١  كجم/مجم٥٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم٢٠٠٠  951  اسبرتام 
Neotame   ١٦١  كجم/مجم١٠٠  961  نیوتامال 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٤٠٠  955

Sulfites   ١٥٥&٤٤  كجم/مجم٥٠٠  539 ,225-220  الكبریتات 
   الفاكھة المجففة٢- ٢- ١-٤

Acesulfame 
potassium   ١٨٨&١٦١  كجم/مجم٥٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٨٠   304,305  االسكوربیل  استرات 
Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم٢٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم٨٠٠ 213-210  بنزواتال 
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١٤٩

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  لیسرولالحمض الدھنى للج

472e   كجم/مجم١٠٠٠٠   

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
  االسیتات

 ٢١  كجم/مجم٢٦٥   385,386

Hydrogenated poly-
1-decenes   

   كجم/مجم٢٠٠٠  907  ھیدروجین عدید الدیسین

Hydroxybenzoates, 
para-   

 ٢٧  كجم/مجم٨٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات

Lauric arginate ethyl 
ester   

   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Mineral oil, high 
viscosity   

   كجم/مجم٥٠٠٠  905d  زیت معدنى عالى اللزوجة

Mineral oil, medium 
viscosity   

   كجم/مجم٥٠٠٠  905e  زیت معدنى متوسط اللزوجة

Neotame   ١٦١  كجم/مجم١٠٠  961  نیوتامال 
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم٥٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم١٥٠٠  955

Sulfites   كجم/مجم١٠٠٠  539 ,225-220  الكبریتات  
١٣٥  ,٤٤& 
 ٢١٨ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  كجم/مجم٢٠٠  XS67, XS130  

  الفاكھة المحفوظة فى الخل، الزیت، أو محلول ملحي ٣- ٢- ١-٤
Acesulfame 
potassium  

 ١٨٨&١٦١  كجم/مجم٢٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Aspartame   ١٩١&١٤٤  كجم/مجم٣٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠ 213-210  البنزوات 

Caramel III - 
Ammonia caramel    

   كجم/مجم٢٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

   كبریتات-  IVكارامیل 
  میلاأمونیا كار

150d  كجم/مجم٧٥٠٠   

Carotenes, beta-, 
vegetable   

   كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة
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Carotenoids   160  اتالكاروتینویدa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم١٠٠٠   

Chlorophylls and 

chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٦٢  كجم/مجم١٠٠ 

Diacetyltartaric and 

fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  جلیسرولالحمض الدھنى لل

472e   كجم/مجم١٠٠٠   

Ethylene diamine 

tetra acetates   
ایثیلین ثنائى األمین رباعى 

  االسیتات
 ٢١  كجم/مجم٢٥٠   385,386

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٦١  كجم/مجم١٥٠٠ 

Hydroxybenzoates, 

para-   
 ٢٧  كجم/مجم٢٥٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات

Neotame   ١٦١  كجم/مجم١٠٠  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-

(iii);340(i)-

(iii);341(i)-

(iii);342(i)-

(ii);343(i)-

(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 

(ix);451(i),(ii); 

452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa   كجم/مجم١٠   

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٤٤  كجم/مجم١٦٠ 
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم١٠٠ 

Sucralose 

(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٤٤  كجم/مجم١٨٠  955

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم١٠٠  539 ,225-220  الكبریتات 

Tartrates   334,335  الترترات(ii) , 337   ٤٥  كجم/مجم١٠٠٠ 

Riboflavines   101 الریبوفالفینات   
ممارسات 

 التصنیع الجیدة
٤٧٩  
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١٥١

  )المبسترة( الفاكھة المعلبة أو المعبأة فى زجاجات ٤- ٢- ١-٤
Acesulfame 
potassium   161,188  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم&XS319  

Aspartame   161,191  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام&XS319  
Aspartame-

Acesulfame salt    113,161  كجم/مجم٣٥٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح&XS319  

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  ٢٦٧ & ١٦١  مكج/مجم٢٠٠ 
Caramel III - 

Ammonia caramel    
   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

  
150c  ٢٦٧  كجم/مجم٢٠٠ 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
 ٢٦٧  كجم/مجم٧٥٠٠  150d  میلاكار

Carmines   ١٧٨& ١٠٤  كجم/مجم٢٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  ١٠٤  كجم/مجم١٠٠٠ 

Carotenoids   160 الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ١٠٤ & ١٦١ كجم/مجم٢٠٠  
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٢٦٧ & ٦٢  مكج/مجم١٠٠ 

Cyclamates   952  السیكلمات(i),(ii),(iv)  17,161  كجم/مجم١٠٠٠&XS319  
Fast green FCF   األخضر الثابت FCF  143  ٢٦٧  كجم/مجم٢٠٠ 

Grape Skin Extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ٢٦٧ & ١٨١  كجم/مجم١٥٠٠ 
Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  ٢٦٧  كجم/مجم٣٠٠ 
Neotame   161  كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال&XS319  

Polydimethylsiloxane   900  السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa  ٢٦٦  كجم/مجم١٠ 
Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
  4Rبونسو 

 ٢٦٧ & ١٦١  كجم/مجم٣٠٠  A(  124 أحمر الكوشنیل(

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  ٢٦٧  كجم/مجم٣٠٠ 
Saccharins   954  السكارینات(i) -(iv)  161  كجم/مجم٢٠٠&XS319  

Stannous chloride   ١٤١&٤٣  كجم/مجم٢٠  512  كلورید القصدیروز 
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  26  كجم/مجم٣٣٠&XS319  

Sucralose 
(Trichlorogalactosuc

ros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
  XS319&161  كجم/مجم٤٠٠  955

Acetic acid, glacial   ممارسات   260  حمض خلیك ثلجى
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة
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Potassium acetates   ممارسات   261  خالت البوتاسیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium acetates   ممارسات   262  خالت الصودیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium acetate   ممارسات   263  خالت الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Lactic acid L, 
D- and DL    حمض الالكتك)L-D.DL (  270   ممارسات

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Malic acid, DL    حمض المالیكDL  296   ممارسات
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Ascorbic acid L    حمض االسكوربیكL   300  رسات مما
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Sodium ascorbate   ممارسات   301  أسكوربات الصودیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium ascorbate   ممارسات   302  أسكوربات الكالسیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium lactate   ممارسات   325  الكتات الصودیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Potassium lactate    ممارسات   326  البوتاسیومالكتات
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium lactate   ممارسات   327  الكتات الكالسیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Sodium citrates   ممارسات   331  سترات الصودیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Potassium citrates   ممارسات   332  رات البوتاسیومست
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium citrates   ممارسات   333  سترات الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Tartrates   ممارسات   334  حمض الترتریك
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium tartrates   ممارسات   335  ترترات الصودیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Potassium tartrates   ممارسات   336  ترترات البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 
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١٥٣

Sodium and 
potassium tartrate   

ترترات الصودیوم 
  337  والبوتاسیوم

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Ethylene diamine 
tetra acetates   

  ایثیلین ثنائى األمین
 ٤٧٩  كجم/ مجم٢٥٠   385 رباعى االسیتات

Carob bean gum   410  غ قرون الخروبصم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Guar gum   412  صمغ الجوار  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium chloride   509  كلورید الكالسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Glucono-delta-
lactone   575  نو دلتا الكتونجلوكو  

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Ferrous gluconate   ٤٧٩  كجم/ مجم١٥٠  579  جلوكونات الحدیدوز 
Ferrous lactate   ٤٧٩  كجم/ مجم١٥٠  585  الكتات الحدیدوز 

  المربى، الجیلي، المرمالد ٥- ٢- ١-٤
Acesulfame 
potassium   ٤٧٨  &١٨٨  كجم/مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Alitame   ١٦١  كجم/مجم١٠٠  956  لیتامأ 
Allura red AC   أحمر االلورا AC  129  ١٦١  كجم/مجم١٠٠ 

Aspartame   ٤٧٨& ١٩١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Aspartame-

Acesulfame salt    ٤٧٧&١١٩  كجم/مجم١٠٠٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213 -  210  البنزوات 
Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  ١٦١  كجم/مجم١٠٠ 

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  ٥  كجم/مجم٢٠٠ 
Caramel III - 

Ammonia caramel     كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   كجم/مجم٢٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

  -  IVكارامیل 
   كجم/مجم١٥٠٠  150d  میلاتات أمونیا كاركبری

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٢٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)   كجم/مجم١٠٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٢٠٠  
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Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ١٦١  كجم/مجم٢٠٠ 

Cyclamates   952  السیكلمات(i),(ii),(iv)  ٤٧٧ &١٧  كجم/مجم١٠٠٠ 
Ethylene diamine 

tetra acetates  
EDTA  

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
  االسیتات

 ٢١  كجم/مجم١٣٠  385,386

Fast green FCF   األخضر الثابت FCF  143   كجم/مجم٤٠٠   
Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١&١٦١  كجم/مجم٥٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para   
 ٢٧  كجم/مجم٢٥٠  214,218  باراھیدروكسى بنزوات

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١  كجم/مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم٢٠٠   
Neotame   ٤٧٨  كجم/مجم٧٠  961  نیوتامال 

Polydimethylsiloxane   900  السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa  كجم/مجم٣٠   
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
 ١٦١  كجم/مجم١٠٠  124

Propylene glycol 
alginate   

  XS296 ,409  كجم/مجم٥٠٠٠  405  لیكولجألجینات البروبیلین 

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٢٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ٤٧٧  كجم/مجم٢٠٠ 
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,200,202  السوربات  

Steviol glycosides   960  دات االستیفیولجلیكوسیa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٦٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٨  كجم/مجم٤٠٠  955

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم١٠٠  539 ,225-220  الكبریتات 
Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110  ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 

Tartrates   334,335  الترترات(ii) , 337  ٤٥  كجم/مجم٣٠٠٠ 
Lactic acid L- D- and 

DL   
ممارسات   L-D.DL (  270(حمض الالكتك 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Malic acid,   ممارسات   296  حمض المالیك
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 
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١٥٥

Ascorbic acid   300   حمض االسكوربیك  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium lactate    327  كالسیومالالكتات  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Citric acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium citrates   331  سترات الصودیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium citrates   333  سترات الكالسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium malates   350  مالتات الصودیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

ممارسات   471
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Neohesperidine DC   یننیوھسبرید DC  959  ٤٧٩  كجم  / مجم٥ 
Polyglycitol syrup   ٤٧٩  لتر/ مجم٥٠٠٠٠٠  964  شراب عدید جلیسیتول 

Advantame   ٤٧٩  كجم  / مجم١٠  969  ادفانتام  

Curcumin   100  الكركمین  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Green S    أخضرS  142  ٤٧٩  كجم/ مجم١٠٠ 

Plain caramel (1)   150  دةالكرامل الساa  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Beetroot Red, 
betanin   162  أحمر جذور البنجر، بیتانین  

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Lactic acid L, D and 
DL    حمض الالكتك)L,D.DL (  270  

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Malic acid,   296  حمض المالیك  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Citric acid    330  ستریكالحمض  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium citrates   331  سترات الصودیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٥٦

Calcium citrates   ممارسات   333  سترات الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Alginic acid — 
alginates   

 ٤٧٩  كجم/مجم ١٠٠٠٠  400,404   ألجینات -حمض األلجنیك 

Agar   ٤٧٩  كجم/ مجم١٠٠٠٠  406  اآلجار 
Carragennane   ٤٧٩  كجم/ مجم١٠٠٠٠  407  الكاراجینان 

Carob bean gum   ٤٧٩  كجم/ مجم١٠٠٠٠  410  صمغ قرون الخروب 
Guar gum   ٤٧٩  كجم/ مجم١٠٠٠٠  412  صمغ الجوار 

Xanthan gum   ٤٧٩  كجم/ مجم١٠٠٠٠  415  صمغ الزانثان 
Gellan gum   ٤٧٩  كجم/ مجم١٠٠٠٠  418  صمغ الجیالن 

Sorbitan 
monolaurate   

 ٤٧٩  كجم/ مجم٢٥  493  سوربیتان أحادي اللورات

Calcium chloride   ممارسات   509  كلورید الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Sodium hydroxide   ممارسات   524  ھیدروكسید الصودیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Lutein    161  لیوتینb  ٤٧٩  كجم/ مجم١٠٠ 
Lycobine   160  لیكوبینd  ٤٧٩  كجم/ مجم١٠٠ 

  )مثل الشاطنى الحریف الھندي(منتجات قابلة للفرد أساسھا الفاكھة  ٦- ٢- ١-٤
  ٥- ٢-١-٤باستثناء منتجات المجموعة الغذائیة

Acesulfame 
potassium   

 ١٨٨&٤٧٨  كجم/مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Aspartame   ١٩١&٤٧٨  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213- 210  البنزوات 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  ١٦١  كجم/مجم١٠٠ 
Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم١٥   
Caramel III - 

Ammonia caramel    
   كجم/مجم٥٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  كجم/مجم٥٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم٥٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٥٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٥٧

Chlorophylls and 

chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم١٥٠   

Cyclamates   952  السیكلمات(i),(ii),(iv)  ٤٧٧&١٧  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Diacetyltartaric and 

fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e  كجم/مجم٥٠٠٠   

Ethylene diamine 

tetra acetates   
ایثیلین ثنائى األمین رباعى 

  االسیتات
 ٢١  كجم/مجم١٠٠  385,386

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF  143  ١٦١  كجم/مجم١٠٠ 

Grape skin extract   163  ص قشر العنبمستخل(ii)  ١٨١&١٦١  كجم/مجم٥٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para-   
 ٢٧  كجم/مجم١٠٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١  كجم/مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم٥٠٠   
Neotame   ٤٧٨  كجم/مجم٧٠  961  وتامنیال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-

(iii);340(i)-

(iii);341(i)-

(iii);342(i)-

(ii);343(i)-

(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 

(ix);451(i),(ii); 

452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١١٠٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  میثیلثنائى   عدیدa  كجم/مجم١٠   
Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
  4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
 ١٦١  كجم/مجم٥٠٠  124

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٥٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)- (iv)  ٤٧٧  كجم/مجم٢٠٠ 
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٣٠  
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١٥٨

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٨  كجم/مجم٤٠٠  955

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110  ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 
Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c   كجم/مجم٢٠٠  XS160  

Curcumin  ممارسات   100  الكركمین
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Green S    أخضرS  142  ٤٧٩  كجم  /مجم  ١٠٠ 

Lactic acid   ممارسات    270  حمض الالكتك
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Malic acid   ممارسات   296  حمض المالیك
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Ascorbic acid   ممارسات   300  حمض االسكوربیك
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium lactate    ممارسات   327  كالسیومالالكتات
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium citrates   ممارسات   331  سترات الصودیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium citrates   ممارسات   333  مسترات الكالسیو
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Tartaric Acid   ممارسات   334  حمض الترتریك
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium tartrates   ممارسات   335  ترترات الصودیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium malates   ممارسات   350  ماالت الصودیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Alginic acid - 
alginates   مجم  ١٠٠٠٠  400,404  ألجینات  - األلجنیك حمض/ 

 ٤٧٩  كجم 

Agar   ٤٧٩  كجم  /مجم  ١٠٠٠٠  406  اآلجار 
Carragennane   ٤٧٩  كجم  /مجم  ١٠٠٠٠  407  كاراجینانال 

Carob bean gum   ٤٧٩  كجم  /مجم  ١٠٠٠٠  410  صمغ قرون الخروب 
Guar gum   ٤٧٩  كجم  /مجم  ١٠٠٠٠  412  صمغ الجوار 

Xanthan gum   ٤٧٩  كجم  /مجم  ١٠٠٠٠  415  صمغ الزانثان 
Gellan gum   ٤٧٩  كجم  /مجم  ١٠٠٠٠  418  صمغ الجیالن 
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١٥٩

Pectins   ممارسات   440  البكتینات
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Mono- and 
di-glycerides of 

fatty acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
ممارسات    471  األحماض الدھنیة

 ٤٧٩  لجیدةالتصنیع ا

Calcium chloride   ممارسات   509  كلورید الكالسیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium hydroxide   ممارسات   524  ھیدروكسید الصودیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Neohesperidine DC   نیوھیسبریدین DC   959  ٤٧٩  كجم  /مجم  ٥٠ 
Aspartame-

Acesulfame salt    ٤٧٩  كجم  /مجم١٠٠٠  962  ام اسیسلف-اسبرتام ملح  

Polyglycitol syrup   ٤٧٩  كجم  / مجم٥٠٠٠٠٠  964  جلیستول  شراب عدید 
Advantame   ٤٧٩  كجم  / مجم١٠  969  ادفانتام 

  الفاكھة المسكرة ٧- ٢- ١-٤
Acesulfame 
potassium   ١٨٨&١٦١  كجم/مجم٥٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Allura red AC   أحمر االلورا AC  129  ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 
Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم٢٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213 - 210  البنزوات 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  ١٦١  كجم/مجم١٠٠ 
Caramel III - 

Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   كجم/مجم٢٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
   كجم/مجم٧٥٠٠  150d  میلاكار

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٢٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم/مجم١٠٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٢٠٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم٢٥٠   

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/جمم١٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Erythrosine   ٥٤  كجم/مجم٢٠٠  127  االیرثوسین 
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١٦٠

Fast green FCF   األخضر الثابت FCF    143  ١٦١  كجم/مجم١٠٠ 
Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  كجم/مجم١٠٠٠   
Hydroxybenzoates, 

para   ٢٧  كجم/مجم١٠٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

  ١٦١  كجم/مجم٢٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم٢٥٠   
Neotame   ١٦١  كجم/مجم٦٥  961  نیوتامال 

phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542   

 ٣٣  كجم/مجم١٠

Ponceau 4R 
(cochineal red  A)   

   4Rبونسو 
 ١٦١  كجم/مجم٢٠٠  A(  124 أحمر الكوشنیل(

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم٥٠٠  203 ,202, 200  السوربات 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٤٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto 
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٨٠٠  955

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم١٠٠  539 ,225-220  الكبریتات 
Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110  ١٦١  كجم/ممج٢٠٠ 

Tartrates   334,335  الترترات(ii) , 337   ٤٥  كجم/مجم٢٠٠٠٠ 
Azorbine   

(carmosine)   
  أزوربین

  )كارموزین(
  كجم/مجم٢٠٠  122

 فقط مسترده
  ٤٧٩ دى فروتا

Brown HT   بنى HT    155  كجم/مجم٢٠٠  
 فقط مسترده

  ٤٧٩دى فروتا 

Quinoline yellow   مكج/مجم٣٠  104  أصفر الكینولین  
 فقط مسترده

  ٤٧٩دى فروتا 

Tartrazine   كجم/مجم٢٠٠  102  الترترازین  
 فقط مسترده

  ٤٧٩دى فروتا 

Curcumin   كجم/مجم٢٠٠  100  الكركمین  
 فقط مسترده

  ٤٧٩دى فروتا 
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١٦١

  . محضرات فاكھة، متضمنة لبھا، مھروسھا، ما یستخدم منھا فى التزیین ولبن جوز الھند٨- ٢- ١-٤
Acesulfame 
potassium   ١٨٨&٤٧٨  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Allura red AC   أحمر االلورا AC  129   ١٨٢&١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 
Aspartame   ١٩١&٤٧٨  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Aspartame-

Acesulfame salt    ٤٧٧&١١٣  كجم/مجم٣٥٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213 - 210  البنزوات 
Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  ١٨٢&١٦١  كجم/مجم١٠٠ 

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   ١٨٢ كجم/مجم٧٥٠٠  

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
 ١٨٢  كجم/مجم٧٥٠٠  150d  میلاكار

Carmines   ١٧٨ & ١٨٢  كجم/مجم٥٠٠  120  كارمیناتال 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  ١٨٢  كجم/مجم١٠٠ 

Carotenoids   160  الكاروتینیداتa(i ),a(iii),e,f  ١٨٢&١٦١  كجم/مجم١٠٠ 
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،لوروفیالتالك
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ١٨٢&٦٢  كجم/مجم١٠٠ 

Cyclamates   952  السیكلمات(i),(ii),(iv)  ٤٧٧&١٧  كجم/مجم٢٥٠  
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   
استیل ترتریك واسترات  ثنائى 

   كجم/مجم٢٥٠٠   472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF  143  ١٨٢&١٦١  كجم/مجم١٠٠  

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٧٩  كجم/مجم٥٠٠, 
١٨٢&١٨١  

Hydroxybenzoates, 
para   ٢٧  كجم/مجم٨٠٠  218 , 214  باراھیدروكسى بنزوات 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
 ١٨٢&١٦١  كجم/مجم١٥٠  132  )اندیجو كارمین(

Neotame   ٤٧٨  كجم/مجم١٠٠  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٣٥٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٦٢

Poly glycerol ester 
of fatty acid   

استرات عدید الجلسرول 
  كجم/مجم٥٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

&XS240  
XS314R  

Polysorbate   ١٥٤  كجم/مجم١٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
 ١٨٢&١٦١  كجم/مجم٥٠  124

Propylene glycol   كجم/مجم٢٠٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین  
&XS240  

XS314R  
Propylene glycol 

alginate   كجم/مجم٥٠٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول  
&XS240  

XS314R  
Propylene glycol 

esters of fatty acids   
استرات البروبیلین جلیكول 

   كجم/مجم٤٠٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  ١٨٢  كجم/مجم٣٠٠ 
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ٤٧٧  كجم/مجم٢٠٠ 
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Sorbitan esters of 
fatty acids   

استرات السوربیتان 
  كجم/مجم٥٠٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة

XS240 
&XS314R  

Stearoyl lactylates   
   االستیرولالكتیالت

  
481(i), 482(i)  كجم/مجم٢٠٠٠  

XS240 
&XS314R  

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٣٠  
Sucralose 

(Trichlorogalacto 
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
  ٤٧٨  كجم/مجم٤٠٠  955

Sucroglycerides   348  كجم/مجم١٥٠٠  474  سكریةالجلسریدات ال&XS314R  
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

  XS314R& 348  كجم/مجم١٥٠٠  473  الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   473a  348  كجم/مجم١٥٠٠ &XS314R  

Sulfites   206&44  كجم/مجم١٠٠  539 ,225-220  بریتاتالك  
Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   182&161  كجم/مجم٣٠٠  

Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  كجم/مجم١٥٠  
XS240& 
XS314R  

  حلو أساسھ الفاكھة، متضمن الحلوى الذى أساسھا الماء المنكھ بالفاكھة ٩- ٢- ١-٤
Acesulfame 
potassium  ١٨٨&٤٧٨  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Allura red AC   أحمر االلورا AC  129  ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٦٣

Ascorbyl esters   ١٠&٢  كجم/مجم٥٠٠  304,305  االسكوربیل  استرات 

Aspartame   ١٩١&٤٧٨  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 

Aspartame-

Acesulfame salt   
 ٤٧٧&١١٣  كجم/مجم٣٥٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213- 210  بنزواتال 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  كجم/مجم١٥٠   

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم١٥   

Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم/مجم٢٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 

  میلاكار
150d  كجم/مجم٧٥٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم١٥٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم١٠٠٠   160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم١٥٠   

Chlorophylls and 

chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
 الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)   كجم/مجم١٥٠   

Cyclamates   952 سیكلماتال(i)-(ii)-(iv)   ٤٧٧ & ١٧ كجم/مجم٢٥٠  

Diacetyltartaric and 

fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
 الحمض الدھنى للجلیسرول

472e   كجم/مجم٢٥٠٠   

Dioctyl sodium 

sulfosuccinate   
  االوكتیلثنائى 

  صودیوم سلفونات
  كجم/مجم١٥  480

٣٨٤  ,٣٨٣ & 
٣٨٥ 

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF  143  ١٦١  كجم/مجم١٠٠ 

Grape skin extract    163  العنبمستخلص قشر(ii)  ١٨١&١٦١  كجم/مجم٥٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para   
 ٢٧  كجم/مجم٨٠٠  218 , 214  باراھیدروكسى بنزوات

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١  كجم/مجم١٥٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم٢٠٠   

Neotame   ٤٧٨  كجم/مجم١٠٠  961  نیوتامال 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٦٤

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٥٠٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa  كجم/مجم١١٠   
Polyglycerol ester 

of fatty acid   
استرات عدید الجلسرول 

   كجم/مجم٥٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
   كجم/مجم٢٠٠٠  476

Polysorbate   جمك/مجم٣٠٠٠  436 -432  عدید السوربات   
Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
   4Rبونسو 

 ١٦١  كجم/مجم٥٠  A(  124أحمر الكوشنیل (

Propyl gallate   ١٥ & ٢  كجم/مجم٩٠  310  جاالت البروبیل 
Propylene glycol 

alginate    كجم/مجم٦٠٠٠  405  بروبیلین جلیكولالألجینات   

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

 البروبیلین جلیكول استرات
   كجم/مجم٤٠٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)- (iv)  ٤٧٧  كجم/مجم١٠٠ 
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Sorbitan esters of 
fatty acids   

 السوربیتان استرات
   كجم/مجم٥٠٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم/مجم٥٠٠٠   
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٥٠ 

Sucralose 
(Trichlorogalacto 

sucros)   

  سكرالوز
كتو ثالثى كلورو جال( 

  )سكروز
 ٤٧٨  كجم/مجم٤٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

 ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  473  الدھنیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٦٥

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

  استرات أولیجو سكروز
   IIع  و النو Iالنوع 

473a  ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم١٠٠  539 ,225- 220  الكبریتات 
Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   ١٦١  كجم/مجم٥٠ 

Tartrates   334,335  الترترات(ii) , 337  ٤٥  كجم/مجم١٠٠٠ 
Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  ١٥  كجم/مجم٥٠٠ 

  الفاكھة المتخمرة منتجات ١٠- ٢- ١-٤
Acesulfame 
potassium   

 ١٨٨&٤٧٨  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Aspartame   ١٩١&٤٧٨  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213- 210  البنزوات 

Carotenes, beta-, 
vegetable   

   كجم/مجم٢٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٥٠٠  
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٦٢  كجم/مجم١٠٠ 

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استرات استیل ترتریك و ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e   كجم/مجم٢٥٠٠   

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
  االسیتات

 ٢١  كجم/مجم٢٥٠   385,386

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١&١٦١  كجم/مجم٥٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para   
 ٢٧  كجم/مجم٨٠٠  218 , 214  باراھیدروكسى بنزوات

Neotame   ٤٧٨  كجم/مجم٦٥  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٦٦

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  ى میثیلثنائ  عدیدa  كجم/مجم١٠   
Riboflavins   101  ریبوفالفیناتال(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٥٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ٤٧٧  كجم/مجم١٦٠ 
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,200,202  السوربات 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم١١٥ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٨  كجم/مجم١٥٠  955

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم١٠٠  539 ,225- 220  الكبریتات 

   مجھزات فاكھة لحشو المخبوزات١١- ٢- ١-٤
Acesulfame 
potassium   ١٨٨&١٦١  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Allura red AC   أحمر االلورا AC  129  ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 
Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213- 210  البنزوات 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133   كجم/مجم٢٥٠   
Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم١٥   
Caramel III - 

Ammonia caramel   
 -  IIIكارامیل 

   كجم/مجم٧٥٠٠   150c  أمونیا كارامیل

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

  -  IVكارامیل 
   كجم/مجم٧٥٠٠  150d  میلاكبریتات أمونیا كار

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٣٠٠  120  كارمیناتال 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  تینات النباتیةالبیتا كاروa(ii)  كجم/مجم١٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم١٠٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٦٢  كجم/مجم١٠٠ 

Ethylene diamine 
tetra acetates  

EDTA  

  ایثیلین ثنائى األمین
 ٢١  كجم/مجم٦٥٠  385,386  رباعى االسیتات

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF  143  ١٦١  كجم/مجم١٠٠ 
Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١&١٦١  كجم/مجم٥٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para   ٢٧  كجم/مجم٨٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٦٧

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١  كجم/مجم١٥٠  132

Lauric arginate ethyl 
ester   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر   

Neotame   ١٦١  كجم/مجم١٠٠  961  نیوتامال 

Phosphates    الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٥٠٠

Polyglycerol ester of 
fatty acid   

استرات عدید الجلسرول 
  لألحماض الدھنیة

   كجم/مجم٢٠٠٠  475

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

لجلسرول استرات عدید ا
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
   كجم/مجم٢٠٠٠  476

Polysorbate   كجم/مجم٣٠٠٠  436 -432  عدید السوربات   
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
   4Rبونسو 

  )A أحمر الكوشنیل(
 ١٦١  كجم/مجم٥٠  124

Propylene glycol 
alginate   

   كجم/مجم٥٠٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
   كجم/مجم٤٠٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,200,202  السوربات 

Sorbitan esters of 
fatty acids   

ن استرات السوربیتا
   كجم/مجم٥٠٠٠  495-491  األحماض الدھنیة 

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم/مجم٢٠٠٠   
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa,960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٣٠  

Sucralose 
(Trichlorogalacto 

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٤٠٠  955

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم١٠٠  539 ,225-220  الكبریتات 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٦٨

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 

Tartrates   334,335  الترترات(ii) , 337   ٤٥  كجم/مجم١٠٠٠٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  كجم/ مجم١٥٠   

  المطھیةالفاكھة  ١٢- ٢- ١-٤

Acesulfame 

potassium   
 ١٨٨&٤٧٨  كجم/مجم٥٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Aspartame   ١٩١&٤٧٨  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 

Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213- 210  بنزواتال 

Chlorophylls and 

chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 النحاسومركبات  
141(i),(ii)  ٦٢  كجم/مجم١٠٠ 

Neotame   ٤٧٨  كجم/مجم٦٥  961  نیوتامال 

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٢٠٠  203 ,202, 200  السوربات 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٤٠ 

Sucralose 

(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
كتو ثالثى كلورو جال( 

  )سكروز
 ٤٧٨  كجم/مجم١٥٠  955

  متضمنة فطریات عیش الغراب و الفطریات األخري،(الخضر الطازجة غیر المعاملة  ١- ١- ٢-٤
  ، األعشاب البحریة،)متضمنة فول الصویا، واأللوفیرا(والجذور والدرنات، البقولیات وقرون البقولیات، 

  والبذور) المكسرات(والنقل 

Acetic acid, glacial    260  خلیك الثلجىالحمض  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٦٣&٢٦٢ 

Ascorbic acid L    حمض االسكوربیكL   300  ٢٦٢  كجم/مجم٥٠٠ 

Citric Acid    330  ستریكالحمض  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٦٤&٢٦٢ 

Lactic acid L, 
D, and DL   

  L,D.DL (  270(الكتك الحمض 
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٦٤&٢٦٢ 

Sodium dihydrogen 

citrate   
الصودیوم ثنائى   سترات
  ھیدروجینال

331(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٦٢ 

Trisodium Citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٦٢ 
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١٦٩

، الجذور متضمنة فطریات عیش الغراب والفطریات األخري( الخضر الطازجة المعاملة سطحیا ٢- ١- ٢-٤
  والبذور) المكسرات(، األعشاب البحریة، والنقل )األلوفیراووالدرنات، البقولیات وقرون البقولیات، 

Beeswax   901  شمع العسل  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٧٩ 

Candelilla wax   902  شمع الكاندیلال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٧٩ 

Carmines   ١٧٨ & ١٦  ,٤  كجم/مجم٥٠٠  120  كارمیناتال 
Carnauba wax   ٧٩  كجم/مجم٤٠٠  903  شمع الكارنوبا 
Carotenoids   160  الكاروتینیداتa(i),(iii),e,f  ١٦١ &١٦  ,٤  كجم/مجم٥٠٠ 

Glycerol ester of 
wood rosin   

استر جلیسرول لخشب 
  الروزین

445(iii)  كجم/مجم١١٠   

Lauric arginate ethyl 
ester   

   كجم/مجم٢٠٠  243  ثیل استرأرجینات اللوریك ای

Microcrystalline wax    905  میكروكرستالینالشمعc(i)  كجم/مجم٥٠   
Mono- and di-

glycerides of fatty 
acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  471  األحماض الدھنیة

ممارسات 
 ٤٥٥  التصنیع الجیدة

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣&١٦  كجم/مجم١٧٦٠

Riboflavins   101  ریبوفالفیناتال(i),(ii),(iii)  ١٦&٤  كجم/مجم٣٠٠ 
Salt of mysteric, 

palmatic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium, 

and sodium   

أمالح أحماض المیرستیك 
والبالمتیك واالستیاریك مع 

األمونیا، الكالسیوم، 
  البوتاسیوم والصودیوم

470(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٥٦&٧١ 

Shellac, bleached   904  الشیالك المبیض  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٧٩ 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   ١٦&٤  كجم/مجم٣٠٠ 
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١٧٠

  متضمنة فطریات عیش الغراب(الخضر الطازجة المقشورة، المقطعة أو المجزئة  ٣- ١- ٢-٤
  ، واألعشاب البحریة،)والفطریات األخري، والجذور والدرنات، البقولیات وقرون البقولیات، واأللوفیرا

  والبذور) المكسرات(والنقل 
Lauric arginate ethyl 

ester   
   كجم/مجم٢٠٠  243   ایثیل استرأرجینات اللوریك

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٧٦&٣٣  كجم/مجم٥٦٠٠

Sodium ascorbate   301  أسكوربات الصودیوم  
ممارسات 
  یدةالتصنیع الج

 

Sulfites   كجم/مجم٥٠  539 ,225- 220  الكبریتات  
٧٦  ,٤٤ 
&١٣٦ 

متضمنة فطریات عیش الغراب والفطریات األخري، الجذور والدرنات، البقولیات (الخضر المصنعة  ٢- ٢-٤
  .والبذور) المكسرات(، واألعشاب البحریة، والنقل )وقرون البقولیات، األلوفیرا

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  ١٦١&٩٢  كجم/مجم٥٠٠٠٠ 

   والجذور والدرنات،،متضمنة فطریات عیش الغراب والفطریات األخري( الخضر المجمدة ١- ٢- ٢-٤
  والبذور) المكسرات(، واألعشاب البحریة، والنقل )والبقولیات وقرون البقولیات، واأللوفیرا

Acetic acid, glacial   260   الثلجىحمض الخلیك   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٦٣&٢٦٢ 

Ascorbic acid L    حمض االسكوربیكL   300  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١١٠ 

Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 

Calcium chloride   509  كلورید الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣٢٣  ,٢٩ 
&٣٢٤ 

Calcium sulfate   516  كبریتات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣٢٣ ,٢٩ 
&٣٢٤ 

Citric Acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٦٢ ,٢٤٢, 
٢٦٥ &٢٦٤ 
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١٧١

Ethylene diamine 
tetra acetates   

  ایثیلین ثنائى األمین
  رباعى االسیتات

 ١١٠&٢١  كجم/مجم١٠٠   385,386

Lactic acid L,D, and 
DL   

  L,D.DL (  270(الكتك الحمض 
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٦٤&٢٦٢ 

Malic acid, DL    مالیك الحمضDL  296  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٦٥ 

Mono sodium L- 
glutamate   

  L  621جلوتامات احادى الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٠١ 

Neotame   ١٦١  كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٧٦&٣٣  كجم/مجم٥٠٠٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  میثیلثنائى   عدیدa  ١٥  كجم/مجم١٠ 
Potassium 

dihydrogen citrate     
سترات بوتاسیوم ثنائیة 

  الھیدروجین
332(i)  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٢٩ 

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٦١  كجم/مجم٥٠٠ 
Sodium dihydrogen 

citrate   
الصودیوم ثنائى   سترات
  ھیدروجینال

331(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٩ 

Sucralose 
(Trichlorogalacto 

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم١٥٠  955

Sulfites   كجم/مجم٥٠  539 ,225-220  الكبریتات  
١٣٦ ,٧٦ ,٤٤&

١٣٧ 

Tricalcium citrate   333  ثالثى الكالسیوم  سترات(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٩ 

Tripotassium citrate   332  وتاسیومثالثى الب  سترات(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٩ 

Trisodium Citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٩ 
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١٧٢

متضمنة فطریات عیش الغراب والفطریات األخري، والجذور والدرنات، والبقولیات ( الخضر المجففة ٢- ٢- ٢-٤
  والبذور) المكسرات(بحریة، والنقل ، األعشاب ال)وقرون البقولیات، واأللوفیرا

Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٨٠  304,305  االسكوربیل  استرات 
Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213- 210  بنزواتال 
Butylated 

hydroxyanisole    ١٩٦ &٧٦ ,١٥  كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول 

Butylated 
hydroxytoluene  ١٩٦ &٧٦  ,١٥  كجم/مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین 

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم١٠   
Caramel III - 

Ammonia caramel   
   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

  
150c  ١٦١&٧٦  كجم/مجم٥٠٠٠٠ 

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  ا كاروتینات النباتیةالبیتa(ii)  كجم/مجم٢٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ١٦١  كجم/مجم١٠٠٠ 
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/مجم١٠٠٠٠   472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Ethylene diamine 
tetra acetates  

EDTA  

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
 ٢٩٧ &٦٤  ,٢١  كجم/مجم٨٠٠   385,386 االسیتات

Neotame   ١٦١  كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٧٦&٣٣  كجم/مجم٥٠٠٠

Propyl gallate   ١٩٦ &٧٦ ,١٥  كجم/مجم٥٠  310  جاالت البروبیل 
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٦١  كجم/مجم٥٠٠ 

Sorbitan esters of 
fatty acids   

استرات السوربیتان 
 ٧٦  كجم/مجم٥٠٠٠   495 -491  لألحماض الدھنیة 

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  ٧٦  كجم/مجم٥٠٠٠ 
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١٧٣

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٤٠ 

Sucralose 
(Trichlorogalacto 

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٥٨٠  955

Sulfites   ١٠٥&٤٤  كجم/مجم٥٠٠  539 ,225- 220  الكبریتات 
Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  كجم/مجم٢٠٠  XS38 

 الجذور والدرنات، البقولیات وقرون ،متضمنة فطریات عیش الغراب والفطریات األخري (الخضر   ٣- ٢- ٢-٤
  ، األعشاب البحریة فى الخل، الزیت، محلول ملحى، أو صوص فول الصویا)البقولیات، واأللوفیرا

Acesulfame 
potassium  

 ١٨٨&١٤٤  كجم/مجم٢٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Allura red AC    أحمر االلوراAC  129  ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 

Aluminium 

ammonium sulfate   
كبریتات االلمونیوم 

  واالمونیوم
  كجم/مجم٥٢٠  523

6,245,296 
&XS66  

Aspartame  ١٩١&١٤٤  كجم/مجم٣٠٠  951  اسبرتام 
Aspartame-

Acesulfame salt   
 ١٦١&١١٣  كجم/مجم٢٠٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Benzo ates  ١٣  كجم/مجم٢٠٠٠  213-210  البنزوات 
Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  ١٦١  كجم/مجم٥٠٠ 

Caramel III - 
Ammonia caramel   

   كجم/مجم٥٠٠  150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Carmines   ١٧٨&١٦١  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta, 

vegetables   
   كجم/مجم١٣٢٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات البنایتھ

Carotenoids   160  الكاروتینیداتa(i), a(iii),e,f  ١٦١ كجم/مجم٥٠ 
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

ك واسترات استیل ترتری ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e  كجم/مجم٢٥٠٠   

Ethylene diamine 

tetra acetates   
ایثیلین ثنائى األمین رباعى 

  االسیتات
 ٢١  كجم/مجم٢٥٠  385,386

Fast green FCF   ت األخضر الثابFCF  143   كجم/مجم٣٠٠   
Ferrous gluconate   ٤٨&٢٣  كجم/مجم١٥٠  579  جلوكونات الحدیدوز 

Ferrous lactate   ٤٨&٢٣  كجم/مجم١٥٠  585  الكتات الحدیدوز 
Grape skin Extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١&١٧٩  كجم/مجم١٠٠ 
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Hydroxybenzoates, 
para,   ٢٧  كجم/مجم١٠٠٠  218 , 214  باراھیدروكسى بنزوات 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١  كجم/مجم١٥٠  132

Lauric arginate ethyl 
ester   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر   

Neotame   ١٤٤  كجم/مجم١٠  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydimethylsiloxane   900  السیلوكزان میثیلثنائى   عدیدa   كجم/مجم١٠   
Propylene glycol 

alginate   كجم/مجم٦٠٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول  
XS38  

386&XS260 
Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٥٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٤٤  كجم/مجم١٦٠ 
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٣٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
   كجم/مجم٤٠٠  955

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم١٠٠  539-225 , 220  الكبریتات 

Tartrates   334,335  الترترات(ii) , 337  كجم/مجم١٥٠٠٠  
XS38,  45 

&XS115  

متضمنة (أومعبأة فى عبوات مرنھ تتحمل الحرارة ) المبسترة(الخضر المعلبة أو المعبأة فى زجاجات  ٤- ٢- ٢-٤
، )خري، والجذور والدرنات، والبقولیات وقرون البقولیات، واأللوفیرافطریات عیش الغراب والفطریات األ

 األعشاب البحریة
Acesulfame 
potassium   ١٨٨&١٦١  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Allura red AC   أحمر االلورا AC  129  ١٦١  كجم/مجم٢٠٠ 
Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
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Brilliant blue FCF   زرق الالمع األFCF   133  ١٦١  كجم/مجم٢٠٠ 
Caramel III - 

Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc  ١٦١  كجم/مجم٥٠٠٠٠ 

Carotenes, beta-, 
vegetable   

   كجم/مجم٢٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  كاروتینویداتالa(i),a(iii),e,f  ١٦١  كجم/مجم٥٠ 
Ethylene diamine 

tetra acetates   
  ایثیلین ثنائى األمین
 ٢١  كجم/مجم٣٦٥  385,386  رباعى االسیتات

Fast green FCF   األخضر الثابت FCF   143  كجم/مجم٢٠٠   
Neotame   ١٦١  كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa  كجم/مجم١٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)- (iv)  ١٦١ &١٤٤  كجم/مجم١٦٠ 

Stannous chloride   ٤٣  كجم/مجم٢٥  512  كلورید قصدیروز 
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٧٠ 

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٥٨٠  955

Sulfites   ٤٤ كجم/مجم٥٠ 539 ,225-220  الكبریتات 

Tartrates   334,335  الترترات(ii) , 337  كجم/مجم١٣٠٠  

45,XS13,XS3
8,XS57,XS14
5,XS257R,XS
259R&XS297 

  متضمنة فطریات عیش الغراب والفطریات األخري،) (البیوریة( الخضر المھروسة ٥- ٢- ٢-٤
  )المكسرات(واألعشاب البحریة والنقل ) الجذور والدرنات، البقولیات وقرون البقولیات، واأللوفیرا

  )مثل زبدة الفول السوداني(والبذور المھروسة والقابلة للفرد 
Acesulfame 
potassium  

 ١٨٨  كجم/مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٧٦

Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣ كجم/مجم١٠٠٠ 213-210   البنزوات 

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   كجم/مجم٥٠٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم١٠٠  120  كارمیناتال 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ١٦١  كجم/مجم٥٠ 
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٦٢  كجم/مجم١٠٠ 

Ethylene diamine 
tetra acetates   

  ایثیلین ثنائى األمین
  رباعى االسیتات

 ٢١  كجم/مجم٢٥٠  385,386

Grape skin Extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١&١٧٩  كجم/مجم١٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para -   
 ٢٧  كجم/مجم١٠٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات

Neotame   ١٦١  كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٧٦&٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa  كجم/مجم١٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)- (iv)  ١٦١  كجم/مجم١٦٠ 
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,200,202  السوربات 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٣٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦٩&١٦١  كجم/مجم٤٠٠  955

Sulfites   ١٣٨&٤٤  كجم/مجم٥٠٠  539 ,225- 220  الكبریتات 
Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  كجم/مجم٣٠٠  XS57  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٧٧

Propyle galte, 
Tertiary 

butylhydroquinone, 
Butylated 

hydroxyanisole  

   جاالت البروبیل،
 ثالثى بوتیل ھیدروكینون 
 بوتیل ھیدروكسى األنیسول 

  كجم / مجم٢٠٠   320 -310
فقط النقل 

  )المكسرات(
٤٧٩  

Extracts of rosemary   ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠  392  مستخلص الحصالبان 
Tocopherol, rich 

extract   
ممارسات   306  مستخلص غنى بالتوكیفرول

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Vegetable carbon   153  كربون نباتى  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط االعشاب 
 البحریة
٤٧٩  

 الجذور والدرنات، البقولیات وقرون ،متضمنة فطریات عیش الغراب و الفطریات األخري (الخضر  ٦- ٢- ٢-٤
مثل حلو اساسھ (ولب البذور والمحضرات ) كسراتالم(واألعشاب البحریة والنقل ) البقولیات، واأللوفیرا

  ٥-٢- ٢-٤فیما عدا ما ورد فى مجموعة ) الخضار والصوصات والخضر المسكره
Acesulfame 
potassium   

 ١٨٨&١٦١  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Allura red AC   أحمر االلورا AC  129  ١٦١&٩٢  كجم/مجم٢٠٠ 
Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Aspartame-

Acesulfame salt   
 ١٦١&١١٣  كجم/مجم٣٥٠   962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Benzoates   ١٣  كجم/مجم٣٠٠٠  213- 210  البنزوات 
Brilliant blue FCF   زرق الالمع األFCF   133  ١٦١&٩٢  كجم/مجم١٠٠ 

Caramel III - 
Ammonia caramel    

 ١٦١  كجم/مجم٥٠٠٠٠   150c  یا كارامیل أمون-   IIIكارامیل 

Carmines   ١٧٨ &٩٢  كجم/مجم٢٠٠  120  كارمیناتال 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  ٩٢  كجم/مجم١٠٠٠ 

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ١٦١&٩٢  كجم/مجم٥٠ 
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٩٢&٦٢  كجم/مجم١٠٠ 

Cyclamates   952  السیكلمات(i),(ii),(iv)  ١٦١ &١٧  كجم/مجم٢٥٠ 
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  یسرولالحمض الدھنى للجل

472e  كجم/مجم٢٥٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٧٨

Ethylene diamine 
tetra acetates   

  ایثیلین ثنائى األمین
  رباعى االسیتات

 ٢١  كجم/مجم٨٠  385,386

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١&٩٢  كجم/مجم١٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para   ٢٧  كجم/مجم١٠٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١&٩٢  كجم/مجم٢٠٠  132

Neotame   ١٦١  كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa  كجم/مجم٥٠   
Polysorbates   كجم/مجم٣٠٠٠  436-432  عدید السوربات   

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
   كجم/مجم٥٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  ٩٢  كجم/مجم٣٠٠ 
Saccharins   954  السكارینات(i)- (iv)  ١٦١  كجم/مجم٢٠٠ 
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,200,202  السوربات 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa,960b(i)  ٢٦  كجم/مجم١٦٥ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٤٠٠  955

Sucroglycerides   كجم/مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة   
Sulfites   ٢٠٥&٤٤  كجم/مجم٣٠٠ 225,539-220  الكبریتات 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمسFCF   110  ٩٢  كجم/مجم٥٠ 

  فطریات عیش الغراب والفطریات األخري، الجذور والدرنات،متضمنة ( الخضر المتخمرة ٧- ٢- ٢-٤
  ومنتجات أعشاب البحر، ماعدا منتجات فول الصویا المتخمرة) البقولیات وقرون البقولیات، واأللوفیرا

   )٣-٢- ٩-١٢ و١-٢- ٩- ١٢ و ١-٩- ١٢ و ٧-٨- ٦ و٦- ٨-٦(الواردة فى المجموعات 
Acesulfame 
potassium   ١٨٨  كجم/مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٧٩

Acetic acid, glacial    ممارسات    260   الثلجىخلیكالحمض
   التصنیع الجیدة

Alginic acid   ممارسات   400  حمض األلجینیك
   التصنیع الجیدة

Ascorbic acid L    حمض االسكوربیكL   300   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم٢٥٠٠  951  اسبرتام 
Benzoic acid   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213- 210  البنزوات 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  ١٦١&٩٢  كجم/مجم١٠٠ 
Calcium 5'-

ribonucleotides   
 ریبونیوكلیوتیدات -٥

ممارسات   634  الكالسیوم
 ٢٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم(i)  سات ممار
   التصنیع الجیدة

Calcium chloride   ممارسات   509  كلورید الكالسیوم
   التصنیع الجیدة

Calcium lactate   ٥٨  كجم/مجم١٠٠٠٠  327  الكتات الكالسیوم 
Caramel III - 

Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc  ١٦١  كجم/مجم٥٠٠٠٠ 

Carotenes, beta-, 
vegetable   160 البیتا كاروتینات النباتیةa (ii)  كجم/مجم١٠٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٥٠   

Carragennane   ممارسات   407  الكاراجینان
   التصنیع الجیدة

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 النحاسومركبات  
141(i),(ii)  ٦٢  كجم/مجم١٠٠ 

Citric Acid    ممارسات   330  ستریكالحمض
   التصنیع الجیدة

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
ممارسات   472c  واألحماض الدھنیة للجلسرول

   التصنیع الجیدة

Dextrins, roasted 
starch   ممارسات   1400  صة النشا المحم-دكسترینات

   التصنیع الجیدة

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/مجم٢٥٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Disodium 5  -
Guanylate   

 جیوانیالت ثنائى -٥
ممارسات   627  الصودیوم

 ٢٧٩  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٨٠

Disodium 5 inosinate   
 انیوسینات ثنائى -٥

  الصودیوم
631  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٢٧٩ 

Disodium 

5ribonucleotides   
 ریبو نیكلوتیدات ثنائى -٥

  الصودیوم
635  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٢٧٩ 

Erythrosine   كجم/مجم٣٠  127  یرثوسیناال   

Ethylene diamine 

tetra acetates   
  ایثیلین ثنائى األمین
  رباعى االسیتات

 ٢١  كجم/مجم٢٥٠   385,386

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF  143  ١٦١  كجم/مجم١٠٠ 

Fumaric acid   297  حمض الفیوماریك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Glycerol   422  الجلیسرول  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Grape skin Extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١&١٦١  كجم/مجم١٠٠ 

Guar gum   412  صمغ الجوار  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Hydroxybenzoates, 

para -  
 ٢٧  كجم/مجم٣٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١  كجم/مجم٣٠٠  132

Lactic acid L, D  and 

DL   
  L-D.DL (  270(حمض الالكتك 

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

 

Lecithin   322  اللیسیثین(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Magnesium 

carbonate   
 ٣٦  كجم/مجم٥٠٠٠٠  (i)504  ماغنسیومالكربونات 

Malic acid, DL    حمض المالیكDL  296  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Mono sodium L- 

glutamate   
  L  621لصودیوم جلوتامات احادى ا 

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٢٧٩ 

Neotame   ١٦١  كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال 

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٨١

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa  كجم/مجم١٠   
Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
   4Rبونسو 

  )A أحمر الكوشنیل(
 ١٦١  كجم/مجم٥٠٠  124

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)   ممارسات
   یدةالتصنیع الج

Potassium chloride   ممارسات   508  كلورید البوتاسیوم
   التصنیع الجیدة

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
ممارسات   407a  المصنعة

   التصنیع الجیدة

Pullulan   ممارسات   1204  بولوالن
   التصنیع الجیدة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٥٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٦١  كجم/مجم٢٠٠ 

Sodium acetate   262  خالت الصودیوم(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Sodium ascorbate   ممارسات   301  أسكوربات الصودیوم
   التصنیع الجیدة

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)   ممارسات
   صنیع الجیدةالت

Sodium Malate DL    ماالت الصودیومDL 350(ii)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Sodium erythorbate 
(sodium 

isoascorbate)   

اریثروبات صودیوم 
ممارسات   316  )سكوربات صودیومایزروأ(

 ٢٨٠  التصنیع الجیدة

Sodium fumarates    ممارسات   365  صودیومالفیومارات
   الجیدةالتصنیع 

Sodium gluconate   ممارسات   576  جلوكونات الصودیوم
   التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٨٢

Sodium lactate   ممارسات   325  الكتات الصودیوم
   التصنیع الجیدة

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٢٠٠ 

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٥٨٠  955

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٥٠٠  539 ,225-220  الكبریتات 
Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF  110  ٩٢  كجم/مجم٢٠٠ 

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Xanthan gum   ممارسات   415  صمغ الزانثان
   التصنیع الجیدة

  متضمنة فطر عیش الغراب والفطریات األخري،( الخضر المطھیة أو المقلیة ٨- ٢- ٢-٤
  واألعشاب البحریة) الجذور والدرنات، البقولیات وقرون البقولیات، واأللوفیرا

Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213- 210  البنزوات 

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc  ١٦١  كجم/مجم٥٠٠٠٠ 

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٦٢  كجم/مجم١٠٠ 

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e  كجم/مجم٢٥٠٠   

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
 ٢١  كجم/مجم٢٥٠  385,386  االسیتات

Neotame   ١٦١  كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال 

Phosphates    الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٧٦&٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٨٣

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٦١ &١٤٤  كجم/مجم١٦٠ 
Sorbates   ٢٢١&٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,200,202  اتالسورب 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٤٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١&١٤٤  كجم/مجم١٥٠  955

   الحلویات٠-٥

Mineral oil, medium 
viscosity   

  معدنىزیت 
  متوسط اللزوجة

905e  كجم/مجم٢٠٠٠  
3,XS86,XS87,
XS105,XS141

&XS309R 

Ascorbyl esters   
  االسكوربیل  استرات

  
  كجم/مجم٥٠٠  304,305

10,15,375, 

XS86,XS105, 

XS141&XS309R 

   منتجات الكاكاو ومنتجات الشكوالتة متضمنة المقلدة والبدائل منھما١-٥
Mineral oil, high 

viscosity  
,XS86,XS87,3  كجم/مجم٢٠٠٠  905d  زیت معدنى عالى اللزوجة

XS105&XS141  

Propyl gallate   كجم/مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل  
15,130,303, 

XS86,XS105 
&XS141  

  أو كتلة الكاكاو/و) مسحوق( مخالیط الكاكاو فى صورة ١- ١-٥
Acesulfame 
potassium  

 &188  ,97  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم
XS141  

Ammonium salts of 
phosphatidic acid  

امالح االمونیا لحمض 
  الفوسفاتیدیك

  ٩٧  كجم /مجم١٠٠٠٠  442

Aspartame   كجم/مجم٣٠٠٠  951  اسبرتام  
97, 191 

&XS141  

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٩٧  ,٣٣  كجم/مجم١١٠٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٨٤

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  XS141&97   كجم/مجم٥٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

الجلسرول استرات عدید 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
 ٩٧  كجم/مجم٥٠٠٠  476

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
  XS141&97  كجم/مجم٥٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  كجم/مجم١٠٠  
97,161 

&XS141  
Sorbitan esters of 

fatty acids   
استرات السوربیتان 

  كجم/مجم٢٠٠٠  945 -491  لألحماض الدھنیة
97,123 

&XS141  
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
  XS141 &97  كجم/مجم٥٨٠  955

Sucrose esters of 
fatty acids   

استرات السكروز لألحماض 
  XS141 &97  كجم/مجم١٠٠٠٠  473  الدھنیة

Tartrates   334,335  الترترات(ii),337  ١٢٨ &٩٧ ,٤٥  كجم/مجم٥٠٠٠ 

  )أشربة( مخالیط الكاكاو ٢- ١-٥
Aceusulfame 

potassium   ١٦١ ,٩٧  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم &
١٨٨ 

Alitame   ١٦١  كجم/مجم٣٠٠  956  لیتامأ 
Aspartame   ١٩١&١٦١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبارتام 

Caramel III - 
Ammonia caramel   

 -  IIIكارامیل 
   كجم/مجم٥٠٠٠٠   150c  أمونیا كارامیل

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

  -  IVكارامیل 
   كجم/مجم٥٠٠٠٠  150d  میلاكبریتات أمونیا كار

Caramines   ١٧٨  كجم/مجم٣٠٠  120  الكارمینات 
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ١٦١&٦٢  كجم/ مجم٦,٤ 

Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ١٢٧ ,١٧  كجم/مجم٢٥٠ 
&١٦١ 

Neotame   ١٦١&٩٧  كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال 
Polysorbates   كجم/مجم٥٠٠  436-432  عدید السوربات   

Propylene glycol 
alginate   كجم/مجم١٠٠٠٠  405  ألجینات  البروبیلین جلیكول   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٨٥

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٦١  كجم/مجم٨٠ 
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  200,202,203  السوربات 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١&٩٧  كجم/ممج٤٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم١٠٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose ester of fatty 

acids   
استرات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
473  ١٠٠٠٠ 

  كجم/مجم
٣٨٤ 

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

  استرات أولیجو سكروز
   IIع  والنو Iالنوع 

473a  ٣٨٤  مكج/مجم١٠٠٠٠ 

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii),337  ٤٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa,b,c  ١٥  كجم/مجم٥٠٠ 

  منتجات قابلة للفرد أساسھا الكاكاو، متضمنة مواد الحشو ٣- ١-٥
Aceusulfame 

potassium   
  XS86&478,188  كجم/مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Alitame   161  كجم/مجم٣٠٠  956  لیتامأ&XS86  
Allura red AC   أحمر االلورا AC  129  161  كجم/مجم٣٠٠&XS86  

Aspartame   478  كجم/مجم٣٠٠٠  951  اسبرتام, 
191&XS86  

Benzoates   13  كجم/مجم١٥٠٠  213-210  البنزوات&XS86  
Brilliant blue FCF   األزرق الالمع FCF  133   161  كجم/مجم١٠٠& XS86  

Caramel III - 
Ammonia caramel   

  XS86  كجم/مجم٥٠٠٠٠  150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  كجم/مجم٥٠٠٠٠  XS86  

Carotenoids,Beta-, 
vegetable   

   XS86 ١٠٠   160a (ii) البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids  160  الكاروتینویدات a(i),a(iii),e,f  161  كجم/مجم١٠٠ &XS68  
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  161 ,62  كجم/ مجم٦,٤ 

&XS86 

Cyclamates   952 سیكلماتال(i),(ii),(iv)   17,477 كجم/مجم٥٠٠&XS86   
Ethylene diamine 

tetra acetates  
  ایثیلین ثنائى األمین
  رباعى االسیتات

  XS86& 21  كجم/مجم٥٠  385,386



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٨٦

Grape skin extract   163  مستخلص قشرة العنب(ii)  181  كجم/مجم٢٠٠ &XS86  
Parahydroxbenzoate   27  كجم/مجم٣٠٠  214,218  باراھیدروكسى بنزوات &XS86  

Lauric arginate  
ethyl ester   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر  XS86  

Neotame   478  كجم/مجم١٠٠  961  نیوتامال &XS86  

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

  XS86, 33  كجم/مجم٨٨٠

Polysorbate   كجم/مجم١٠٠٠  436-432  عدید السوربات  XS86  
Propylene glycol   كجم/مجم١٠٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین  XS86  
Propylene glycol 

alginate   كجم/مجم١٠٠٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول  XS86  

Saccharins   954  سكاریناتال(i)-(iv)  477  كجم/مجم٢٠٠& XS86  

Sorbates   كجم/مجم١٠٠٠  200,202,203  السوربات  
42 

&XS86  
Sorbitan esters of 

fatty acids   
استرات السوربیتان 
  لألحماض الدھنیة 

  XS86  كجم/مجم١٠٠٠٠  491-495

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
لورو جالكتو ثالثى ك( 

  )سكروز
  كجم/مجم٤٠٠  955

478,169 
&XS86  

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم١٠٠٠٠  474  الجلسریات السكریة  
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

  XS86& 348  كجم/مجم١٠٠٠٠  473  الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

   سكروزاسترات أولیجو
   IIع  و النو Iالنوع 

473a  ٣٤٨  كجم/مجم١٠٠٠٠  

Tartrates   334,335  الترترات(ii), 337  45  كجم/مجم٢٠٠٠ &XS86  
Tocopheroles   307  التوكوفیروالتa,b,c  15  كجم/مجم١٠٠&XS86  

  منتجات الكاكاو والشكوالتة٤- ١-٥
Acesulfame 
potassium  

 ١٨٨ & ٤٧٨  كجم /مجم ٥٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٨٧

Alitame   161  كجم / مجم٣٠٠  956  لیتامأ &XS87 
Allura red AC   أحمر االلورا AC  129   ١٨٣  كجم / مجم٣٠٠ 

Ammonium salts of 
phosphatidic acid   

امالح االمونیا لحمض 
 ١٠١  كجم / مجم١٠٠٠٠  442  الفوسفاتیدیك

Aspartame   كجم / مجم٣٠٠٠  951  اسبرتام  
٤٧٨، ٣٧ & 

١٩١ 

Beeswax   901  شمع العسل  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣ 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمع FCF  133  ١٨٣  كجم / مجم١٠٠ 
Butylated 

hydroxyanisole    
  كجم / مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول

١٣٠ ,١٥&
٣٠٣ 

Butylated 
hydroxytoluene  كجم / مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین  

١٣٠ ,١٥&
٣٠٣ 

Candelilla wax   902  شمع الكاندیلال  
الممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣ 

Caramel III - 
Ammonia caramel   

   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 
  

150c  ١٨٣  كجم / مجم٥٠٠٠٠ 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

  -  IVكارامیل 
  میلاكبریتات أمونیا كار

150d  ١٨٣  كجم / مجم٥٠٠٠٠ 

Carnauba wax   كجم / مجم٥٠٠٠  903  شمع الكارنوبا  
 

3 & XS87  
Carotenes, beta-, 

vegetable   
 ١٨٣  كجم / مجم١٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ١٨٣  كجم / مجم١٠٠ 
Castor oil   كجم / مجم٣٥٠  1503  زیت الخروع  XS87  

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ١٨٣  كجم / مجم٧٠٠ 

Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ٤٧٧& ١٧  كجم / مجم٥٠٠ 
Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨٣ &١٨١  كجم / مجم٢٠٠ 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٨٣  كجم / مجم٤٥٠  132

Neotame   كجم / مجم٨٠  961  نیوتامال  
478 

&XS87  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٨٨

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم / مجم١١٠٠

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
 ١٠١  كجم / مجم٥٠٠٠  476

Polysorbates   ١٠١  كجم / مجم٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
   4Rبونسو 

 ١٨٣  كجم / مجم٣٠٠  A(  124 أحمر الكوشنیل(

Saccharins   954  سكاریناتال(i)-(iv)  ٤٧٧  كجم / مجم٥٠٠ 

Shellac, bleached   مماراسات   904  الشیالك المبیض
 ٣  التصنیع الجیدة

Sorbitan esters of 
fatty   

استرات السوربیتان 
 ١٠١  كجم / مجم١٠٠٠٠  495 -491  لألحماض الدھنیة 

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
  كجم / مجم٨٠٠  955

478 
&XS87  

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110  ١٨٣  كجم / مجم٤٠٠ 
Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ١٢٨ &٤٥  كجم / مجم٥٠٠٠ 
Tertiary 

butylhydroquinone   ١٣٠  ,١٥  كجم / مجم٢٠٠  319   ثالثى بوتیل ھیدروكینون 
&٣٠٣ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ١٦٨ &١٥  كجم / مجم٧٥٠ 

  منتجات الشیكوالتة المقلدة ومنتجات بدائل الشیكوالتة ٥- ١-٥
Acesulfame 
potassium   ١٨٨ &١٦١  كجم /جم م٥٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Alitame   ١٦١  كجم / مجم٣٠٠  956  لیتامأ 
Allura red AC    أحمر االلورا AC  129  كجم / مجم٣٠٠   

Ammonium salts of 
phosphatidic acid   

امالح االمونیا لحمض 
   كجم / مجم١٠٠٠٠  442  الفوسفاتیدیك

Aspartame   ١٩١ &١٦١  كجم / مجم٣٠٠٠  951  اسبرتام 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٨٩

Aspartame-
Acesulfame salt    ١٦١ &١١٣  كجم / مجم٥٠٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Beeswax   ممارسات   901  شمع العسل
 ٣  التصنیع الجیدة

Benzoates   ١٣  كجم /مجم١٥٠٠  213- 210  البنزوات  
Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  كجم / مجم١٠٠   

Butylated 
hydroxytoluene  ١٩٧ &١٥  كجم / مجم٢٠٠  321  ل ھیدروكسى التولوینبوتی 

Candelilla wax   ممارسات   902  شمع الكاندیلال
 ٣  التصنیع الجیدة

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc  كجم / مجم٥٠٠٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

  -  IVكارامیل 
   كجم / مجم٥٠٠٠٠  150d  میلایا كاركبریتات أمون

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم٣٠٠  120  كارمیناتال 
Carnauba wax   ٣  كجم / مجم٥٠٠٠  903  شمع الكارنوبا 

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم / مجم١٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم / مجم١٠٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم / مجم٧٠٠   

Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ١٦١ &١٧  كجم / مجم٥٠٠ 
Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم / مجم٢٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para-   ٢٧  كجم / مجم٣٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم / مجم٣٠٠  132

Neotame   ١٦١  كجم / مجم١٠٠  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم / مجم٢٢٠٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٩٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  میثیلثنائى   عدیدa  كجم / مجم١٠   
Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

 ٣٦٦  كجم / مجم٢٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
 ٣٦٦  كجم / مجم٣٠٠٠  476

Polysorbates   كجم / مجم٥٠٠٠  436- 432  عدید السوربات   
Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
   4Rبونسو 

   كجم / مجم٥٠  A(  124نیل أحمر الكوش(

Riboflavins   101  ریبوفالفیناتال(i),(ii), (iii)  كجم / مجم١٠٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i) -(iv)  ١٦١  كجم / مجم٥٠٠ 

Shellac, bleached   904   المبیضالشیالك   
الممارسات 

 ٣  التصنیعیھ الجیدة

Sorbates   ٤٢  كجم / مجم١٥٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Sorbitan esters  

of fatty   
استرات السوربیتان 

   كجم / مجم١٠٠٠٠  495- 491  لألحماض الدھنیة

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم / مجم٨٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم / مجم٦٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
  استرات السكروز
 ٣٤٨  كجم / مجم٦٠٠٠  473  لألحماض الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   473a  ٣٤٨  كجم / مجم٦٠٠٠ 

Sunset yellow FCF   س أصفر غروب الشمFCF  110  ١٦١  كجم / مجم٣٠٠ 
Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم / مجم٥٠٠٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ١٥  كجم / مجم٥٠٠ 

  )٤-٥(و ) ٣-٥(، )١-٥( الحلوى متضمنة الحلوى الجافة والطریة، النوجات، عدا ما ذكر فى المجموعات ٢-٥
Alitame   161  كجم / مجم٣٠٠  956  لیتامأ&XS309R  

Allura red AC   أحمر االلوراAC  129  كجم / مجم٣٠٠  XS309R  
Annatto extracts, 

bixin, based   
مستخلص األناتو، أساسھ 

 ٨  كجم / مجم٢٠٠  160b(i)  بیكسین

Beeswax   901  شمع النحل  
ممارسات 

  XS309R &3  التصنیع الجیدة

Benzoates   13  كجم / مجم١٥٠٠  213- 210  البنزوات& XS309R  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٩١

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

   كجم / مجم١٠٠  151

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  كجم / مجم٣٠٠  XS309R  
Brown HT    بنىHT   155  كجم / مجم٥٠   
Butylated 

hydroxyanisole    كجم / مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول  
15,130& 
XS309R   

Butylated 
hydroxytoluene  كجم / مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین  

15,130& 
XS309R   

Candelilla wax   ممارسات   902  شمع الكاندیلال
  XS309R & 3  التصنیع الجیدة

Caramel II - sulfite 
caramel   

 كبریتات - IIكارامیل
   كجم / مجم٥٠٠٠٠   150b  الكارامیل

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc  كجم / مجم٥٠٠٠٠  XS309R  

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  XS309R  كجم / مجم٥٠٠٠٠  150d  میلاكار

Carmines   178  كجم / مجم٣٠٠  120  الكارمینات &XS309R  
Carnauba wax   3  كجم / مجم٥٠٠٠  903  شمع الكارنوبا & XS309R  

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم / مجم٥٠٠  XS309R  

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم / مجم١٠٠  XS309R  
Castor oil   كجم / مجم٥٠٠  1503  زیت الخروع  XS309R  
Curcumin   100  الكركمین(i)  كجم / مجم٣٠٠   

Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  156,477 ,17  كجم / مجم٥٠٠ & 
XS309R  

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e  كجم / مجم١٠٠٠٠  XS309R  

Ethyl maltol   كجم / مجم١٠٠٠  637  ایثیل مالتول  XS309R  
Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  كجم / مجم١٠٠  XS309R  

Hydroxybenzoates, 
para   27  كجم / مجم١٠٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات &XS309R  

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

  XS309R  كجم / مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)- (iii)  كجم / مجم٢٠٠  XS309R  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٩٢

Maltol   كجم / مجم٢٠٠  636  مالتول  XS309R  

Microcrystalline wax    905  میكروكرستالینالشمعc(i)   ممارسات
  XS309R & 3  التصنیع الجیدة

Mineral oil, high 
viscosity   905  الى اللزوجةزیت معدنى عd  3  كجم / مجم٢٠٠٠&XS309R  

Neotame   478 ,158  كجم / مجم٣٣٠  961  نیوتامال& 
XS309R  

Paprika extract   160  مستخلص البابریكاc(ii)  100 ٣٩  كجم /مجم  

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

  XS309R& 33  كجم / مجم٢٢٠٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa  كجم / مجم١٠  XS309R  
Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  XS309R&367  كجم / مجم٢٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
  XS309R  كجم / مجم٣٠٠٠  476

Polysorbates   كجم / مجم١٠٠٠  436- 432  عدید السوربات  XS309R  
Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
  XS309R &161  كجم / مجم٣٠٠  124

Propyl gallate   15  كجم / مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل, 
130&XS309R  

Propylene glycol 
alginate    كجم / مجم٥٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات  XS309R  

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
  XS309R  كجم / مجم٥٠٠٠  477  دھنیةلألحماض ال

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم /مجم١٠٠٠  XS309R   

Saccharins   954  السكارینات(i)  - (iv)  163 ,477  كجم / مجم٥٠٠ 
&XS309R  

Shellac, bleached   ممارسات   904  شیالك المبیض
  XS309R & 3  التصنیع الجیدة

Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  كجم / مجم١٠٠٠  XS309R  
Sorbates   42  كجم / مجم١٥٠٠  203 ,202 ,200  سورباتال&SX309R  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٩٣

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم / مجم٥٠٠٠  XS309R  

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  26,199  كجم / مجم٧٠٠& 
XS309R  

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 164 ,478  كجم / مجم١٨٠٠  955

&XS309R  

Sucroglycerides   348  كجم / مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة&XS309R  
Sucrose esters of 

fatty acids   
لألحماض استرات السكروز 
  XS309R&348  كجم / مجم٥٠٠٠  473  الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   473a  348  كجم / مجم٥٠٠٠ &XS309R  

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   161  كجم / مجم٣٠٠ &XS309R  
Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  45  كجم / مجم٥٠٠٠,XS309R&450  

Tartrazine   كجم / مجم٣٠٠  102  الترترازین   
Tertiary 

butylhydroquinone   130 ,15  كجم / مجم٢٠٠  319 ثالثى بوتیل ھیدروكینون 
&XS309R  

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  15  كجم / مجم٥٠٠&XS309R   
Lutein   161  لیوتینb  ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠  

Azorbine carmosine   ٤٧٩ كجم / مجم٣٠٠  122 )كارموزین(أزوربین  

Vegetable carbon  ممارسات   153 الكربون النباتى
  ٤٧٩ التصنیع الجیدة

Anthocyanins  ممارسات   163 انثوسیانین
  ٤٧٩ التصنیع الجیدة

  الحلوى الجافة١- ٢-٥
Acesulfame 
potassium   ٤٧٨ ,١٥٦  كجم / مجم٥٠٠  950  البوتاسیوماسیسلفام & 

١٨٨ 
Annatto extracts, 

norbixin - based   
  مستخلص األناتو أساسھ

 ٤٤٠  ,١٨٥  كجم / مجم٣٠  160b(ii)  نوربیكسن

Aspartame   ١٤٨&٤٧٨  كجم / مجم٣٠٠٠  951  اسبرتام 
Azorbine   

(carmosine)   
  أزوربین

  )كارموزین(
 ٤٤١  كجم / مجم٥٠  122

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم / مجم٧٠٠   

Propylene glycol   كجم / مجم٥٣٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین   
Quinoline yellow   ٤٤٢  كجم / مجم١٠٠  104  أصفر الكینولین 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٩٤

Sorbitan esters of 
fatty   

استرات السوربیتان 
   كجم / مجم١٠٠٠٠  495- 491  لألحماض الدھنیة

   الحلوى الطریة٢- ٢-٥
Acesulfame 
potassium   

&157,478,188  كجم / مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم
XS309R  

Annatto extracts, 
norbixin-based   

  مستخلص األناتو أساسھ
  443&185,440  كجم / مجم٣٠  160b(ii)  نوربیكسن

Aspartame   كجم / مجم٣٠٠٠  951  اسبرتام  
148,478& 
XS309R   

Azorbine  
(carmosine)   

   كجم / مجم١٠٠  122  )كارموزین(أزوربین 

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم / مجم١٠٠  XS309R  

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  181  كجم / مجم١٧٠٠&XS309R  
Hydrogenated 

poly -1 -decenes  كجم / مجم٢٠٠٠  907  ھیدروجین عدید الدیسین  XS309R  

Propylene glycol   كجم / مجم٤٥٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین  XS309R  
Quinoline yellow   كجم / مجم١٠٠  104  لینأصفر الكینو   
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 
  XS309R  كجم / مجم١٠٠٠٠  495- 491  لألحماض الدھنیة 

   النوجات و المرزبان٣- ٢-٥
Acesulfame 
potassium  

 ١٨٨& ٤٧٨  كجم / مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Annatto extracts, 
norbixin-based   

  األناتو أساسھمستخلص 
 ١٨٥  كجم / مجم٣٠  160b(ii)  نوربیكسن

Aspartame   ١٩١&٤٧٨  كجم / مجم٣٠٠٠  951  اسبرتام 
Azorbine(carmosine)    كجم / مجم٥٠  122  )كارموزین(أزوربین   

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم / مجم١٠٠   

Propylene glycol   كجم / مجم١٠٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین   
Quinoline yellow   كجم / مجم١٠٠  104  أصفر الكینولین   

Sorbitan esters 
of fatty   

استرات السوربیتان 
   كجم / مجم١٠٠٠٠  495- 491  لألحماض الدھنیة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٩٥

Sulphur dioxide - 
sulphites   

 أكسید الكبریت ثانى
  كجم / مجم١٠٠  228- 220  والكبریتیت

فقط لحلویات 
الخضر والفاكھة 

 ٤٧٩ الملمعة
Ammonium 
phosphatides   لحلویات الكاكاو   كجم / مجم١٠٠٠٠  442  فوسفات االمونیوم

 ٤٧٩فقط 

Aspartame-
Acesulfame salt   

   اسیسلفام-اسبرتام ملح 
  

  كجم / مجم٥٠٠  962

فقط لحلویات 
الفاكھة غیر 
المضاف لھا 

سكر أومنخفضة 
 ٤٧٩الطاقة 

Advantame   كجم / مجم٢٠  969  ادفانتام  

فقط لحلویات 
الفاكھة غیر 
المضاف لھا 

سكر أومنخفضة 
 ٤٧٩الطاقة 

Neohesperidine DC   نیوھیسبیردین DC  959  كجم / مجم٥٠  

فقط لحلویات 
اللبن أو الفاكھة 

أو الكاكاو 
منخفضة الطاقة 

المضاف وغیر 
  ٤٧٩لھا سكر 

   لبان المضغ٣-٥
Acesulfame 
potassium   ١٨٨&٤٧٨  كجم / مجم٥٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Alitame   ١٦١  كجم / مجم٣٠٠  956  لیتامأ 
Allura red AC   أحمر االلورا AC  129  كجم / مجم٣٠٠   

Amaranth   كجم / مجم١٠٠  123  أمرانت   
Annatto extracts, 

bixin-based   
أساسھ -مستخلص األناتو 
 ٨  كجم / مجم٣٠٠  160b(i)  البكسین

Annatto extracts, 
norbixin-based   

  مستخلص األناتو أساسھ
 ١٨٥  كجم / مجم٥٠  160b(ii)  نوربیكسن

Aspartame   ١٩١&٤٧٨  كجم / مجم١٠٠٠٠  951  اسبرتام 
Azorbine  

(carmosine)     كجم /م مج١٠٠  122  )كارموزین(أزوربین   

Beeswax   ممارسات   901  شمع العسل
   التصنیع الجیدة

Benzoates   ١٣  كجم / مجم١٥٠٠  213 - 210  البنزوات 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

١٩٦

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

   كجم / مجم٣٠٠  151

Brilliant blue FCF   األزرق الالمع FCF  133   كجم / مجم٣٠٠   
Brown HT   بنى HT    155  كجم / مجم٣٠٠   
Butylated 

hydroxyanisole    ١٣٠  كجم / مجم٤٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول 

Butylated 
hydroxytoluene  ١٣٠  كجم / مجم٤٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین 

Candelilla wax   902  شمع الكاندیلال  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Caramel II - sulfite 
caramel   

II كبریتات  كارامیل ،
   كجم / مجم٢٠٠٠٠   150b  الكرامیل

Caramel III - 
Ammonia caramel    

   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 
  

150c  كجم / مجم٢٠٠٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
   كجم / مجم٢٠٠٠٠  150d  میلاكار

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم٥٠٠  120  كارمیناتال 
Carnauba wax   ٣  كجم / مجم١٢٠٠  903  شمع الكارنوبا 

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم / مجم٥٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم / مجم١٠٠   
Castor oil   كجم / مجم٢١٠٠  1503  زیت الخروع   

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم / مجم٧٠٠   

Curcumin   100  الكركمین(i)  ٤٤٤  كجم / مجم٣٠٠ 
Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ٤٧٧&١٧  كجم / مجم٣٠٠٠ 

Cyclodextrin, beta-   كجم / مجم٢٠٠٠٠  459 بیتا سیكلو دیكسترین   
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e  كجم / مجم٥٠٠٠٠   

Erythrosine   كجم / مجم٥٠  127  ایرثروسین   
Ethyl maltol   كجم / مجم١٠٠٠  637  ایثیل مالتول   

Fast green FCF   األخضر الثابت FCF    143  كجم / مجم٣٠٠   
Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم / مجم٥٠٠ 
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١٩٧

Guaiac resin   كجم / مجم١٥٠٠  314  جوایاك راتنج   
Hydroxybenzoates, 

para   
 ٢٧  كجم / مجم١٥٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم / مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)  - (iii)  ١٦١  كجم / مجم١٠٠٠٠ 
Lauric arginate 

ethyl ester   
   كجم / مجم٢٢٥  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Maltol   كجم / مجم٢٠٠  636  مالتول   
Microcrystalline wax    905  ینمیكروكرستالالشمعc(i)  ٣  كجم / مجم٢٠٠٠٠ 

Mineral oil, high 
viscosity   

   كجم / مجم٢٠٠٠٠  905d  زیت معدنى عالى اللزوجة

Neotame   ٤٧٨  كجم / مجم١٠٠٠  961  نیوتامال 
Paprika extract   160  مستخلص البابریكاc(ii)  ٣٩  كجم / مجم١٥٠ 

Phosphates   فوسفاتال  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم / مجم٤٤٠٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa  كجم / مجم١٠٠   
Polyethylene glycol   كجم / مجم٢٠٠٠٠  1521  د االثیلین جلیكول عدی   
Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  لألحماض الدھنیة
   كجم / مجم٥٠٠٠  475

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
   كجم / مجم٥٠٠  476

Polyoxyethylene 
stearates   

إستیارات عدید األوكسى 
  ایثلین 

   كجم / مجم٢٠٠  431 ,430

Polysorbates   كجم / مجم٥٠٠٠  436- 432  عدید السوربات   
Polyvinylpyrrolidone    كجم / مجم١٠٠٠٠  1201  بیرولیدون عدید الفینیل   
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١٩٨

Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
  4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
   كجم / مجم٣٠٠  124

Propyl gallate    ١٣٠  كجم / مجم١٠٠٠  310  بروبیلالجاالت 

Propylene glycol   كجم / مجم٢٠٠٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین   

Propylene glycol 

alginate   
   كجم / مجم٥٠٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول

Propylene glycol 

esters of fatty acids   
ت البروبیلین جلیكول استرا

  لألحماض الدھنیة
   كجم / مجم٢٠٠٠٠  477

Quinoline yellow   ٤٤٥  كجم / مجم٣٠  104  أصفر الكینولین 

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم / مجم١٠٠٠   

Saccharins   954  السكارینات(i) -(iv)  ٤٧٧  كجم / مجم٢٥٠٠ 

Shellac, bleached   904   المبیضالكالشی   
مماراسات 

   التصنیع الجیدة 
٣ 

Sodium alumino 

silicate   
 ١٧٤ &٦  كجم / مجم١٠٠  554  سلیكات االمونیوم والصودیوم

Sorbates   ٤٢  كجم / مجم١٥٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 
  لألحماض الدھنیة 

   كجم / مجم٥٠٠٠  495- 491

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم / مجم٢٠٠٠   

Stearyl citrate   كجم / مجم١٥٠٠٠  484  سترات االستیاریل   

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم / مجم٣٥٠٠ 

Sucralose 

(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٨  كجم / مجم٥٠٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم / مجم١٢٠٠٠  474  الجلسریدات السكروز 

Sucrose esters of 

fatty acids   
  استرات السكروز

  لألحماض الدھنیة 
 ٣٤٨  كجم / مجم١٢٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 

type I and type II   
  روزاسترات أولیجو سك

   IIع  و النو Iالنوع 
473a  ٣٤٨  كجم / مجم١٢٠٠٠ 

Sunset yellow FCF   كجم / مجم٣٠٠  110  أصفر غروب الشمس   

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم / مجم٣٠٠٠٠ 

Tartrazine   كجم / مجم٣٠٠  102  الترترازین   
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١٩٩

Tertiary 

butylhydroquinone   
 ١٣٠  كجم / مجم٤٠٠  319  نثالثى بوتیل ھیدروكینو

Tocopherols   307  التوكوفیروتa, b, c  كجم / مجم١٥٠٠   
Extracts of rosemary   ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠  392  مستخلص الحصالبان 

Zinc acetate   ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠٠  650  خالت الزنك 
Hydrogenated 
poly -1 -decene  فقط كمادة  كجم / مجم٢٠٠٠  907  ھیدروجین عدید الدیسین  

 ٤٧٩تلمیع 

Carbamide   927  كاربامیدb  فقط فى الخالیة   كجم / مجم٣٠٠٠
 ٤٧٩من السكر 

Advantame   كمحسن نكھة   كجم / مجم٢٠٠  969  ادفانتام
 ٤٧٩مع السكر 

  والصوصات الحلوة) عدا الفاكھة(، مواد التغطیة )مثل المستخدمة للمخبوزات الفاخرة(مواد التزیین  ٤-٥
Acesulfame 
potassium   ١٨٨&٤٧٨  كجم / مجم٥٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Alitame   ١٦١  كجم / مجم٣٠٠  956  لیتامأ 
Allura red AC   أحمر االلورا AC  129  كجم / مجم٣٠٠   

Amaranth   كجم / مجم١٠٠  123  أمرانت   
Annatto extracts, 

bixin-based   
أساسھ ، مستخلص األناتو
 ٨  كجم / مجم٨٠  160b(i)  البكسین

Annatto extracts, 
norbixin-based   

  مستخلص األناتو أساسھ
 ٤٤٦&١٨٥  كجم / مجم٢٥  160b(ii)  نوربیكسن

Aspartame   ١٩١&٤٧٨  كجم / مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Azorbine   

(carmosine)   
  أزوربین

  )كارموزین(
 ٤٤٧  كجم / مجم٣٠٠  122

Beeswax   راسات مما  901  شمع العسل
    التصنیع الجیدة 

Benzoates   ١٣  كجم / مجم١٥٠٠  213- 210  البنزوات 
Brilliant black BN   

(black PN)   
   BN األسود الالمع

  ) PNأسود (
   كجم / مجم٥٠٠  151

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133  كجم / مجم٥٠٠   
Brown ht    بنى HT   155  كجم / مجم٥٠   
Butylated 

hydroxyanisole   ١٣٠ &١٥  كجم / مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول 

Butylated 
hydroxytoluene  ١٣٠ &١٥  كجم / مجم٢٠٠   321  بوتیل ھیدروكسى التولوین 
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٢٠٠

Candelilla wax   902  شمع الكاندیلال  
مماراسات 

  التصنیع الجیدة
 

Caramel II - sulfite 

caramel   
  - II كارامیل  

  كبریتات الكرامیل
150b   كجم / مجم٥٠٠٠٠   

Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم / مجم٥٠٠٠٠  150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
  -  IVكارامیل 

  میلاكبریتات أمونیا كار
150d  كجم / مجم٥٠٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم٥٠٠  120  الكارمینات 

Carnauba wax   كجم / مجم٤٠٠٠  903  شمع الكارنوبا   
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم / مجم٢٠٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم / مجم١٠٠   

Chlorophylls and 

chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،كلوروفیالتال
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم / مجم١٠٠   

Curcumin   100  الكركمین(i)  كجم / مجم٥٠٠   

Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ٤٧٧ & ١٧  كجم / مجم٥٠٠ 

Diacetyltartaric and 

fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
ات الحمض الدھنى واستر

  للجلیسرول
472e   كجم / مجم١٠٠٠٠   

Erythrosine   كجم / مجم١٠٠  127  ریثروسیناال   

Fast green FCF   األخضر الثابت FCF    143  كجم / مجم١٠٠   

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم / مجم٥٠٠ 

Hydroxybenzoates, 

para-    
 ٢٧  كجم / مجم٣٠٠  218 ,214  واتباراھیدروكسى بنز

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم / مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i) -(iii)  كجم / مجم١٠٠   

Mineral oil, high 

viscosity   
 ٣  كجم / مجم٢٠٠٠  905d  زیت معدنى عالى اللزوجة

Neotame   ٤٧٨  كجم / مجم١٠٠   961  امنیوتال 
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٢٠١

Paprika extract   160  مستخلص البابریكاc(ii)  ٣٩  كجم / مجم١٠٠ 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم / مجم١٥٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  لألحماض الدھنیة

 ٣٦٨  كجم / مجم٢٠٠٠  475

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
   كجم / مجم٥٠٠٠  476

Polysorbates   كجم / مجم٣٠٠٠  436- 432  عدید السوربات   
Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
   كجم / مجم٥٠  124

Propyl gallate   ١٣٠ &١٥  كجم / مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل 
Propylene glycol 

alginate   
   كجم / مجم٥٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات 

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
   كجم / مجم٤٠٠٠٠  477  لألحماض الدھنیة

Quinoline yellow   ٤٤٥  كجم / مجم٥٠  104  أصفر الكینولین 
Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم / مجم١٠٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i) -(iv)  ٤٧٧  كجم / مجم٥٠٠ 

Shellac, bleached   مماراسات    904   المبیضالشیالك
    التصنیع الجیدة 

Sorbates   ٤٢  كجم / مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 
   كجم / مجم١٠٠٠٠  495- 491  لألحماض الدھنیة 

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم / مجم٢٠٠٠   
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٨  كجم / مجم١٠٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم / مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
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٢٠٢

Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
 ٣٤٨  كجم / مجم٥٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 

type I and type II   
استرات أولیجو سكروز النوع 

I ع  و النوII   
473a  ٣٨٧ &٣٤٨  كجم / مجم٥٠٠٠ 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم / مجم٣٠٠   

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم / مجم٨٠٠٠ 

Tartrazine   كجم / مجم٥٠٠  102  الترترازین   

Tertiary 

butylhydroquinone   
 ١٣٠ &١٥  كجم / مجم٢٠٠   319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ١٥  كجم / مجم٥٠٠ 

Lycopene   160  لیكوبینd   كجم / مجم٢٠٠  

فقط لحلوى 
السكر الحمراء 

المغطاه 
 بالشیكوالتھ

٤٧٩  

Sulphur dioxide - 

sulphites   
 -ثانى أكسید الكبریت

  والكبرتیت
 ٤٧٩  كجم / مجم٤٠  228- 220

Extracts of rosemary   كجم / مجم١٠٠  392  مستخلص الحصالبان  
  للصوصات

 ٤٧٩فقط 

Soybean 

hemicellulose   
  كجم / مجم١٠٠٠٠  426  ھیموسلیلوز الصویا

فقط لحلویات 
 ٤٧٩لى یالج

Ammonium 

phosphatides   
  كجم / مجم١٠٠٠٠  442  ألمونیومفوسفاتید ا

لحلویات 
 الشیكوالتھ فقط

٤٧٩  

Sorbitan tristearate   كجم / مجم١٠٠٠٠  492  ثالثى استیرات السوربیتان  
لحلویات 

 الشیكوالتھ فقط

٤٧٩  

Dimethyl 

polysiloxane   
 ٤٧٩  كجم / مجم١٠  900  ثنائى میثیل عدید السیلوكزان

Hydrogenated 

poly -1 -decene  
  كجم / مجم٢٠٠٠  907  یدروجین عدید الدیسینھ

كمادة تلمیع فقط 
٤٧٩ 
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٢٠٣

Aspartame-
Acesulfame salt   

  كجم / مجم٥٠٠   962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

فقط للحلویات 
المعتمده على 
النشا منخفضة 
الطاقة أو غیر 
المضاف لھا 

 ٤٧٩سكر 

Advantame   كجم / مجم٢٠  969  ادفانتام  

فقط للحلویات 
تمده على المع

النشا منخفضة 
الطاقة أو غیر 
المضاف لھا 

 ٤٧٩سكر 

Neohesperidine DC   نیوھیسبیردین DC  959  كجم / مجم١٠٠  

فقط للحلویات 
غیر المضاف 

 لھا سكر
٤٧٩  

Steviol glycosides   كجم / مجم٢٧٠  960  جلیكوسیتددات األستیفیول  
فقط للحلویات 
غیر المضاف 

 ٤٧٩لھا سكر 

  الكاملة، المكسورة، أو رقائق، متضمنة األرز الحبوب ١-٦
Mineral oil, high 

viscosity   
   XS202&98  كجم /مجم  ٨٠٠  905d  زیت معدنى عالى اللزوجة

Propyl gallate   15  كجم /مجم ١٠٠  310  جاالت البروبیل&XS202  

  )متضمنة مسحوق فول الصویا( الدقیق والنشا بأنواعھما ٢-٦
Alpha-amylase from 
aspergillus oryzae 

var.  

الفا امیالز من بكتریا 
   فار- اسبارجلس أوریزا

1100(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Alpha-amylase from 
bacillus subtilis   

الفا امیالز من بكتریا باسلس 
  سبتلس

1100(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
XS152  

Carbohydrase from 
bacillus 

licheniformis   

انزیم كربوھیدریز من بكتریا 
  (vi)1100  باسیلس لیكینیفورمیس

ممارسات 
  XS152  التصنیع الجیدة

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e  186  كجم / مجم٣٠٠٠ &XS152  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٠٤

   الدقیق بأنواعھ١- ٢-٦
Ascorbic acid, L-  ٤٧٢  كجم / مجم٣٠٠  300 حمض االسكوربیك 

Azodicarbonamide    927  كاربونامایدثنائى ازوa  ٤٦٧  كجم / مجم٤٥ 
Benzoyl peroxide   ٤٦٨  كجم / مجم٧٥  928  البنزویل  بیروكسید 

Calcium sulfate   516  كبریتات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٥٧ 

Chlorine   ٤٧١  ,٨٧  كجم / مجم٢٥٠٠  925  رینكلو 

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٨ &٢٥ 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

  كجم / مجم٢٥٠٠
٢٢٥ ,٣٣, 

٤٦٩ 

Protease from 
aspergillus 
oryzae var   

انزیمات محللة للبروتین 
من االسبرجیلس ) بروتیز(

  أوریزى فار
1101(i)  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

 

Pullulan   1204  بولوالن  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
25&XS152  

Sodium aluminium 

phosphates   
  كجم / مجم١٦٠٠  (ii),(i)541  مونیوملفوسفات صودیوم األ

6, 252 

&XS152  
Sodium ascorbate   كجم / مجم٣٠٠  301  سكوربات الصودیومأ   
Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  186  كجم / مجم٥٠٠٠& XS152  

Sulfites   470&44  كجم / مجم٢٠٠  539 ,225-220  الكبریتات  

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  كجم / مجم٥٠٠٠  
45, 186, 

XS152  

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم / مجم٥٠٠٠  
15, 186& 

XS152  

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
25&XS152  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٠٥

   النشا بأنواعھ٢- ٢-٦

Sodium carbonate  500  مكربونات الصودیو(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sulfites   ٤٤ كجم / مجم٥٠  225,539-220  الكبریتات 

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم / مجم٢٠٠٠ 

L-cysteine    سیستینL  920  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

   حبوب اإلفطار، متضمنة لفائف الشوفان٣-٦

Acesulfame 

potassium   
 ١٨٨&٤٧٨  كجم / مجم١٢٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Allura red AC    االلورا أحمرAC  129  كجم / مجم٣٠٠   

Ascorbyl esters   ١٠  كجم / مجم٢٠٠   305 ,304  االسكوربیل  استرات 

Aspartame   ١٩١&٤٧٨  كجم / مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  كجم / مجم٢٠٠   

Butylated 

hydroxyanisole   
 ١٩٦ &١٥  كجم / مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول

Butylated 

hydroxytoluene  

  
 ١٩٦ &١٥  كجم / مجم١٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

Caramel III - 

Ammonia caramel   
   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

  
150c  ١٨٩  كجم / مجم٥٠٠٠٠ 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 

  میلاكارال
150d  كجم / مجم٢٥٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم٢٠٠  120  الكارمینات 

Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم / مجم٤٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم / مجم٢٠٠   

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  كجم / مجم٢٠٠   

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)  - (iii)  كجم / مجم٧٥   

Neotame   ٤٧٨  كجم / مجم١٦٠  961  مانیوتال 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢٠٦

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-

(iii);340(i)-

(iii);341(i)-

(iii);342(i)-

(ii);343(i)-

(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 

(ix);451(i),(ii); 

452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم / مجم٢٢٠٠

Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  لألحماض الدھنیة
 ٣٦٩  كجم / مجم١٠٠٠٠  475

Propyl gallate   ١٩٦ &١٥  كجم / مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل 

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم / مجم٣٠٠   

Saccharins   954  السكارینات(i) -(iv)  ٤٧٧  كجم / مجم١٠٠ 

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم / مجم٥٠٠٠   

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم / مجم٣٥٠ 

Sucralose 

(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٨  كجم / مجم١٠٠٠  955

Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
   كجم / مجم١٠٠٠٠  473

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110  ١٦١  كجم / مجم٣٠٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم / مجم٢٠٠   

Annatto, Norbixin   160  بیكسین، نوراناتوb(ii)   كجم / مجم٢٠  
فقط لمنتجات 

اإلفطار  
 ٤٧٩المبثوقة 

Paprika extract, 

capsanthin, 

capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

 فقط لمنتجات
اإلفطار  

 ٤٧٩المبثوقة 

Anthocyanins   كجم / مجم٢٠٠  163  انثوسیانین  
فقط لمنتجات 

اإلفطار  
 ٤٧٩المبثوقة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢٠٧

Aspartame-
Acesulfame salt   

   اسیسلفام-اسبرتام ملح 
  

  كجم / مجم١٠٠٠  962

فقط لمنتجات 
حبوب اإلفطار  

المبثوقة التى 
تحتوى على 

الیاف %١٥
وعلى األقل 

ردة % ٢٠
ضة ومنخف

الطاقة أوغیر 
مضاف لھا 

 ٤٧٩سكر 

Advantame   كجم / مجم١٠  969  ادفانتام  

فقط لمنتجات 
حبوب اإلفطار  

المبثوقة التى 
تحتوى على 

الیاف %١٥
وعلى االقل 

ردة % ٢٠
ومنخفضة 

الطاقة أوغیر 
مضاف لھا 

 ٤٧٩سكر 

   المعجنات الطازجة و النودلز والمنتجات المشابھة١-٤ -٦
Acetic and fatty acid 

esters of glycerol   
استرات حمض الخلیك 

  واألحماض الدھنیة للجلسرول
472a  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٢١١ 

Agar   406  اآلجار  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢١١ 

Alginic acid   400  حمض األلجینیك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢١١ 

Aluminium 
ammonium sulfate   

 ٢٤٧ &٦  كجم / مجم٣٠٠  523  م وامونیومكبریتات الومنیو

Ascorbic acid, L   كجم / مجم٢٠٠  300  حمض االسكوربیك   

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Carbon dioxide   290  ثانى أكسید الكربون  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢١١ &٥٩ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢٠٨

Carob bean gum   ممارسات   410   الخروبصمغ قرون
 ٢١١  التصنیع الجیدة

Carrageenan   ممارسات   407  الكاراجینان
 ٢١١  التصنیع الجیدة

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
  التصنیع الجیدة

 

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
ممارسات   472c  واألحماض الدھنیة للجلسرول

 ٢١١  لتصنیع الجیدةا

Curdlan   ممارسات   424  الكوردالن
 ٢١١  التصنیع الجیدة

Distarch phosphate   ممارسات   1412  فوسفات ثنائى النشا
  التصنیع الجیدة

٢١١ 

Fumaric acid   كجم / مجم٧٠٠  297  حمض الفیوماریك   

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
  التصنیع الجیدة

٢١١ 

Glucono delta - 
lactone   ممارسات   575  جلوكونو دلتا الكتون

   التصنیع الجیدة

Glycerol   ممارسات   422  الجلیسرول
  التصنیع الجیدة

٢١١ 

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
  التصنیع الجیدة

٢١١ 

Gum arabic  
(acacia gum)    ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى

 ٢١١  التصنیع الجیدة

Karaya gum   ممارسات   416  صمغ كاریا
 ٢١١  التصنیع الجیدة

Konjac flour   ممارسات   425  دقیق الكونجاك
 ٢١١  التصنیع الجیدة

Lactic acid, L,  
D,and DL    حمض الالكتك)L.D.DL (  270   ممارسات

   التصنیع الجیدة

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الالكتیك 
ممارسات   472b  ض الدھنى للجلسرولوالحم

 ٢١١  التصنیع الجیدة

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Microcrystalline 
cellulose (cellulose 

gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)   ممارسات
 ٢١١  التصنیع الجیدة
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٢٠٩

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

 
الجلسریدات احادیة وثنائیة 

  األحماض الدھنیة
  

ممارسات   471
   التصنیع الجیدة

Pectins   ممارسات   440  البكتینات
 ٢١١  التصنیع الجیدة

Phosphated distarch 
phosphate   ممارسات   1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة

 ٢١١  التصنیع الجیدة

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٢١١ &٣٣  كجم / مجم٢٥٠٠

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)  كجم / مجم١١٠٠٠   
Processed eucheuma 

seaweed (PES)   
بحریة أعشاب اوشیما ال
ممارسات تصنیع   407a  المصنعة

 ٢١١  جیدة

Propylene glycol   ٣٧٠  كجم / مجم٢٠٠٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین 
Propylene glycol 

alginate    ٣٧٠  كجم / مجم١٠٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات 

Pullulan   ممارسات   1204  بولوالن
 ٢١١  التصنیع الجیدة

Sodium acetate   262  ت الصودیومخال(i)  كجم / مجم٦٠٠٠   

Sodium alginate   ممارسات   401  ألجینات الصودیوم
 ٢١١  التصنیع الجیدة

Sodium ascorbate   ممارسات   301  صودیومالسكوربات أ
   التصنیع الجیدة

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)  كجم / مجم١٠٠٠٠   
Sodium 

carboxymethyl 
cellulose  

(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
مماراسات   466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

 ٢١١  التصنیع الجیدة

Sodium DL malate     ماالت الصودیوم DL  350(ii)   مماراسات
   التصنیع الجیدة
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٢١٠

Sodium hydrogen 
carbonate   

كربونات الصودیوم 
مماراسات   (ii)500  الھیدروجینیة

   لجیدةالتصنیع ا

Sodium lactate   مماراسات   325  الكتات الصودیوم
   التصنیع الجیدة

Sucroglycerides   ٣٧٠ &٣٤٨  كجم / مجم٢٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

 ٣٧٠ &٣٤٨  كجم / مجم٢٠٠٠  473  الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   473a  ٣٧٠ &٣٤٨  كجم / مجم٢٠٠٠ 

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ١٢٨ &٤٥  كجم / مجم٥٠٠٠ 

Tragacanth gum   ممارسات   413  كانثصمغ التراجا
 ٢١١  التصنیع الجیدة

Xanthan gum   ممارسات   415  صمغ الزانثان
 ٢١١   الجیدةالتصنیع

   المعجنات الجافة والنودلز والمنتجات المشابھة٢- ٤-٦
Acetylated distarch 

adipate   ممارسات   1422  ادیبات ثنائى النشا االستیلیة
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
phosphate   ممارسات   1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Agar   ممارسات   406  اآلجار
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Alginic acid   ممارسات   400  حمض األلجینیك
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Ammonium alginate   ممارسات   403  ألجینات االمونیوم
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Ascorbic acid, l-   ممارسات   300  حمض االسكوربیك
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Calcium 5'- 
ribonucleotides   

 ریبونیوكلیوتیدات -٥
ممارسات   634  الكالسیوم

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Calcium alginate   ممارسات   404  ألجینات الكالسیوم
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Calcium ascorbate   ٢٥٦  كجم / مجم٢٠٠  302  أسكوربات الكالسیوم 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم(i)  ممارسات 
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Calcium sulfate   ممارسات   516  كبریتات الكالسیوم
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة
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٢١١

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  ٢١١  كجم / مجم١٥ 
Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
 ٢١١  كجم / مجم٥٠٠٠٠  150d  میلاكار

Carob bean gum   ممارسات   410  مغ قرون الخروبص
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  ٢١١  كجم / مجم١٠٠٠ 

Carrageenan   ممارسات   407  الكاراجینان
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Dextrins, roasted 
starch   ممارسات   1400   النشا المحمصة-دكسترینات

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e   كجم / مجم٥٠٠٠   

Disodium 5' -
guanylate   

جیوانیالت ثنائى  -٥
ممارسات   627  الصودیوم

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Disodium 5'-
inosinate   ممارسات   631  انیوسینات ثنائى الصودیوم -٥

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Disodium 5' -
ribonucleotides   

ریبو نیوكلوتیدات ثنائى  -٥
ممارسات   635  الصودیوم

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Distarch phosphate   ممارسات   1412  نشا فوسفات ثنائى
  التصنیع الجیدة

٢٥٦ 

Fumaric acid   ممارسات   297  حمض الفیوماریك
  التصنیع الجیدة

٢٥٦ 

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجالن
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
  التصنیع الجیدة

٢٥٦ 

Gum arabic (acacia 
gum)   

 ممارسات  414  )اكاسیا(صمغ عربى 
  التصنیع الجیدة

٢٥٦ 

Karaya gum   ممارسات   416  صمغ كاریا
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Konjac flour   ممارسات   425  دقیق الكونجاك
  التصنیع الجیدة

٢٥٦ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢١٢

Lactic acid, L-, D- 
and DL   

  L.D.DL (  270(حمض الالكتك 
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٦ 

Lecithin   322  اللیسیثین(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٦ 

Malic acid, DL-     مالیك ال حمضDL  296  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٦ 

Mannitol   421  مانیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٦ 

Microcrystalline 
cellulose (cellulose 

gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)  
ممارسات 

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  471  األحماض الدھنیة

ممارسات 
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Monosodium L-
glutamate    جلوتامات احادى الصودیومL   621  

ممارسات 
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Nitrous oxide   942  أكاسید النیتروز  
ممارسات 
  ةالتصنیع الجید

٢٥٦ 

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٦ 

Phosphated distarch 
phosphate   

  1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٦ 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٢١١ &٣٣  كجم / مجم٩٠٠

Polysorbates   كجم / مجم٥٠٠٠  436- 432  عدید السوربات   

Potassium alginate   402  ألجینات البوتاسیوم  
ممارسات 

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)  
ممارسات 

  ع الجیدةالتصنی
٢٥٦ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢١٣

Potassium chloride    508  بوتاسیومالكلورید  
ممارسات 

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
  407a  المصنعة

ممارسات 
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Propylene glycol 
alginate    ٢١١  كجم / مجم٥٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات 

Pullulan   1204  بولوالن  
ممارسات 

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Salts of myristic, 
palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

أمالح أحماض المیرستیك 
والبالمتیك واالستیاریك مع 

األمونیا والكالسیون 
  والبوتاسیوم والصودیم

470(i)  
ممارسات 

 ٢٥٦  نیع الجیدةالتص

Sodium acetate   262  خالت الصودیوم(i)  
ممارسات 

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Sodium ascorbate   ٢٥٦  كجم / مجم٢٠٠  301  سكوربات الصودیومأ 

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)  
ات ممارس

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose 
(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

ممارسات 
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Sodium gluconate   576  جلوكونات الصودیوم  
ممارسات 

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Sodium hydrogen 
carbonate   

ودیوم كربونات الص
  (ii)500  الھیدروجینیة

ممارسات 
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Sodium lactate   325  الكتات الصودیوم  
ممارسات 

 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Sorbitan esters of 
fatty   

استرات السوربیتان 
 ٢١١ & ١١  كجم / مجم٥٠٠٠  495- 491  لألحماض الدھنیة 

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  ٢١١  كجم / مجم٥٠٠٠ 
Sucroglycerides   ٣٤٨ & ٢١١  كجم / مجم٤٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات األحماض الدھنیة 

 ٣٤٨ & ٢١١  كجم / مجم٤٠٠٠  473  للسكروز



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢١٤

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

نوع استرات أولیجو سكروز ال
I ع  و النوII   473a  ٣٤٨ & ٢١١  كجم / مجم٤٠٠٠ 

Tara gum   ممارسات   417  صمغ التارا
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ٢١١  كجم / مجم٥٠٠ 

Tragacanth gum   ممارسات   413  صمغ التراجاكانث
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

Xanthan gum   ممارسات   415  صمغ الزانثان
 ٢٥٦  التصنیع الجیدة

   الطھى والنودلز والمنتجات المشابھةة المعجنات سابق٣- ٤-٦
Amaranth   ١٩٤  كجم / مجم١٠٠  123  امارنت 

Ascorbyl esters   ٢١١ &١٠  كجم / مجم٥٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 

Benzoates   كجم / مجم١٠٠٠  213- 210  البنزوات  
13 

 XS249 &  
Butylated 

hydroxyanisole   ١٣٠ &١٥  كجم / مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول 

Butylated 
hydroxytoluene  ١٣٠ &١٥  كجم / مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین 

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم / مجم١٥  
153 

& XS249  
Caramel 

II- sulfite caramel  
II كبریتات كارامیل ، 

 ١٩٤  كجم / مجم٥٠٠٠٠   150b  الكرامیل

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   ١٧٣ &١٥٣  كجم / مجم٥٠٠٠٠ 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  ١٥٣  كجم / مجم٥٠٠٠٠ 

Carmines   ١٧٨ &١٥٣  كجم / مجم١٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
 ١٥٣  كجم / مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ٤٧٤، ١٥٣  كجم / مجم١٢٠٠ 
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ١٥٣  كجم / مجم١٠٠ 

Curcumin   100  الكركمین(i)  ١٩٤  كجم / مجم٥٠٠ 
Cyclodextrin, beta-  ١٥٣  كجم / مجم١٠٠٠  459  بیتا سیكلو دیكسترین 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢١٥

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  سرولللجلی
472e  كجم / مجم١٠٠٠٠   

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  ١٩٤  كجم / مجم٢٩٠ 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

  كجم / مجم٢٥٠٠
٢١١ ,٣٣, 

٤٧٥ 

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان  میثیلثنائى   عدیدa  ١٥٣  كجم / مجم٥٠ 
Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

 ١٩٤  كجم / مجم٢٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
حمض الریسینولیك ل

  المستحلب
 ١٩٤  كجم / مجم٥٠٠  476

Polyoxyethylene 
stearates   

إستیارات عدید األوكسى 
  ایثلین 

 ١٩٤ &٢  كجم / مجم٥٠٠٠  431 ,430

Polysorbates   ١٥٣  كجم / مجم٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات 

Propyl gallate   كجم / مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل  
١٣٠  ,١٥ 
&٢١١ 

Propylene glycol   ١٩٤  كجم / مجم١٠٠٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین 
Propylene glycol 

alginate   
 ٣٧١ & ١٩٤  كجم / مجم٥٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلین  ألجینات 

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
  لألحماض الدھنیة

 ١٥٣ & ٢  كجم / مجم٥٠٠٠  477

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  ٤٧٣، ١٥٣  كجم / مجم٣٠٠ 
Sorbates   ٢١١ & ٤٢  كجم / مجم٢٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Sorbitan esters of 
fatty   

استرات السوربیتان 
  لألحماض الدھنیة 

 ١٩٤ & ٢  كجم / مجم٥٠٠٠  491-495

Stearoyl lactylates   481  ستیرولالكتیالت اال(i), 482(i)  ٣٧١ & ١٩٤  كجم / مجم٥٠٠٠ 
Sucroglycerides   ٣٤٨ & ١٩٤  كجم / مجم٢٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢١٦

Sucrose esters of 
fatty acids   

استرات األحماض الدھنیة 
 ٣٤٨ & ١٩٤  كجم / مجم٢٠٠٠  473  للسكروز

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

لیجو سكروز النوع استرات أو
I ع  و النوII   473a  ٣٤٨ & ١٩٤  كجم / مجم٢٠٠٠ 

Sulfites   ٤٧٦، ٤٤  كجم / مجم٢٠  539 ,225-220  الكبریتات 
Sunset yellow FCF   ١٥٣  كجم / مجم٣٠٠  110  أصفر غروب الشمس 

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ١٢٨ & ٤٥  كجم / مجم٧٥٠٠ 
Tartrazine   ١٩٤  كجم / مجم٣٠٠  102  رازینالترت 
Tertiary 

butylhydroquinone   ١٣٠ & ١٥  كجم / مجم٢٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ٢١١  كجم / مجم٢٠٠ 

  )مثل بودنج األرز، بودنج التابیوكا( حلو أساسھ الحبوب والنشا ٥ -٦
Acesulfame 
potassium   ١٨٨ &١٦١  كجم / مجم٣٥٠  950  لفام البوتاسیوماسیس 

Allura red AC    أحمر االلوراAC  129  كجم / مجم٣٠٠   
Ascorbyl esters   ١٠ & ٢  كجم / مجم٥٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 

Aspartame   ١٩١ &١٦١  كجم / مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم / مجم١٠٠٠  213- 210  البنزوات 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  كجم / مجم١٥٠   
Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم / مجم١٥   
Caramel III - 

Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   كجم / مجم٥٠٠٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا-  IVكارامیل 
   كجم / مجم٢٥٠٠  150d  میلاكار

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم١٥٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم / مجم١٠٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم / مجم١٥٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم / مجم٧٥   

Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ١٦١ &١٧  كجم / مجم٢٥٠ 
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e  كجم / مجم٥٠٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢١٧

Ethylene diamine 

tetra acetates   
ایثیلین ثنائى األمین رباعى 

  االسیتات
 ٢١  كجم / مجم٣١٥   386 ,385

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF  143  ١٦١  كجم / مجم١٠٠ 

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم / مجم٢٠٠ 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم / مجم١٥٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i) -(iii)  كجم / مجم٧٥   

Lauric arginate ethyl 

ester   
   كجم / مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Neotame   ١٦١  كجم / مجم٣٣  961  نیوتامال 

Nisin   جمك / مجم٣  234  نیاسین   

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-

(iii);340(i)-

(iii);341(i)-

(iii);342(i)-

(ii);343(i)-

(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 

(ix);451(i),(ii); 

452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم / مجم٧٠٠٠

Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلیسرول 

  لألحماض الدھنیة
   كجم /م مج٩٠٠٠  475

Polyglycerol esters 

of interesterified 

ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
   كجم / مجم٥٠٠٠  476

Polysorbates   كجم / مجم٣٠٠٠  436- 432  عدید السوربات   

Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
   كجم /م مج٥٠  124

Propyl gallate   ١٥ & ٢  كجم / مجم٩٠  310  جاالت البروبیل 

Propylene glycol 

esters of fatty acids   
استرات البروبیلین جلیكول 

  لألحماض الدھنیة
   كجم / مجم٤٠٠٠٠  477

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم / مجم٣٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢١٨

Saccharins   954  السكارینات(i) -(iv)  ١٦١  كجم / مجم١٠٠ 

Sorbates   ٤٢  كجم / مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Sorbitan esters 
of fatty   

استرات السوربیتان 
 لألحماض الدھنیة 

   كجم / مجم٥٠٠٠  495- 491

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم / مجم٦٠٠٠   

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم / مجم١٦٥ 

Sucralose 

(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز

ثالثى كلورو جالكتو ( 
  )سكروز

 ١٦١  كجم / مجم٤٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم / مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 

Sucrose esters of 

fatty acids   
كروز لألحماض استرات الس

  الدھنیة
 ٣٤٨  كجم / مجم٥٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 

type I and type II   
استرات أولیجو سكروز النوع 

I ع  و النوII   
473a  ٣٤٨  كجم / مجم٥٠٠٠ 

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF  110  كجم / مجم٥٠   

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم /م مج٢٨٦٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ١٥  كجم / مجم٥٠٠ 

  )على سبیل المثال لتغطیة األسماك أو الطیور الداجنة( خلطات ٦-٦

Caramel III - 

Ammonia caramel    
   كجم / مجم٥٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
كبریتات أمونیا -  IVیل كارام

  میلاكار
150d  كجم / مجم٢٥٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم٥٠٠  120  كارمیناتال 

Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم / مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم / مجم٥٠٠   

Diacetyltartaric and 

fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e   كجم / مجم٥٠٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢١٩

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم / مجم٥٦٠٠

Polydimethylsiloxane   900  السیلوكزان   میثیلثنائى   عدیدa  كجم / مجم١٠   
Polysorbates   ٢  كجم / مجم٥٠٠٠  436- 432  عدید السوربات 
Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم / مجم٣٠٠   

Sodium aluminium 
phosphates   

 ٦  كجم / مجم١٠٠٠  (ii),(i)541  لمونیومفوسفات صودیوم األ

Sorbates   ٤٢  كجم / مجم٢٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم / مجم١٠٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
 ٣٤٨  كجم / مجم١٠٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   

473a  ٣٤٨  كجم / مجم١٠٠٠٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم / مجم١٠٠   
Quinoline Yellow   ٤٧٩  كجم / مجم٥٠  104  أصفر كینولین 

Sunset Yellow 
FCF/Orange 

Yellow S   
 ٤٧٩  كجم / مجم٣٥  CFC  110أصفر غروب الشمس

Ponceau 4R 
(cochineal red  A)   

   4Rبونسو 
  )Aأحمر الكوشنیل (

 ٤٧٩  كجم / مجم٥٥  124

Annatto, Bixin, 
Norbixin   

  ٤٧٩  كجم / مجم٥٠  160b(i),(ii)  نوربیكسین، بیكسین ، اناتو 

  )قطالنوع الشرقى ف( منتجات األرز المجھزة أو سابقة الطھى، متضمنة كیك األرز ٧-٦
Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم / مجم٥٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  كجم / مجم٢٥٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٢٠

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٧٢  كجم / مجم٢٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم / مجم١٠٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

 ٣٤٨  كجم / مجم١٠٠٠٠  473  الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   473a  ٣٤٨  كجم / مجم١٠٠٠٠ 

Propyl 
gallate,Tertiary 

butylhydroquinone  
and Butylated 
hydroxyanisole    

ثالثى  جاالت البروبیل، 
، وبیوتیل بوتیل ھیدروكینون

  ھیدروكسى االنیسول
 كجم / مجم٢٠٠ 310-320

فقط للحبوب 
 السابق طبخھا

٤٧٩  

Acetic acid esters of 
mono and 

diglycerides of fatty 
acids   

استرات حمض الخلیك 
والجلسریدات االحادیة 

  والثنائیة لألحماض الدھنیة
472a  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

فقط لألرز 
ًالمطبوخ سریعا 

٤٧٩ 

Sodium and calsium 
Stearoyl lactylates  

 الكتیالت االستیرول
  كجم / مجم٤٠٠٠  482- 481  للصودیوم والكالسیوم

فقط لألرز 
ًمطبوخ سریعا ال

٤٧٩ 

   مشروبات أساسھا فول الصویا١- ٨-٦
Caramel III - 

Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   كجم / مجم١٥٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم١٠٠  120  كارمیناتال 
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
ات الحمض الدھنى واستر

  للجلیسرول
472e  ٣٤٧  كجم / مجم٢٠٠٠ 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم / مجم١٣٠٠

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم / مجم٥٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٢١

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم / مجم٢٠٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
   كجم / مجم٤٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم / مجم٢٠٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

 ٣٤٨  كجم / مجم٢٠٠٠٠  473  الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   473a  ٣٤٨  كجم / مجم٢٠٠٠٠ 

  )توفو(  خثرة فول الصویا ٣- ٨-٦

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم / مجم١٠٠

   منتجات بروتین فول الصویا األخرى٨- ٨-٦
Caramel III - 

Ammonia caramel   
   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

  
150c  كجم / مجم٢٠٠٠٠  XS175  

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  XS175  كجم / مجم٢٠٠٠٠  150d  میلاكار

   المخبوزات٠  -٧
Ascorbyl esters  ١٥&١٠  كجم / مجم١٠٠٠  305 ,304  استرات االسكوربیل 

Benzoates   ١٣  كجم / مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 
Butylated 

hydroxyanisole    ١٨٠ & ١٥  كجم / مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول 

Butylated 
hydroxytoluene  

  بوتیل ھیدروكسى التولوین
  

 ١٨٠ & ١٥  كجم / مجم٢٠٠  321

Carnauba wax   ممارسات   903  شمع الكارنوبا
 ٣  التصنیع الجیدة

Fast green FCF   األخضر الثابت FCF  143   ١٦١  كجم / مجم١٠٠ 
Mineral oil, high 

viscosity   
 ١٢٥  كجم / مجم٣٠٠٠  905d  زیت معدنى عالى اللزوجة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٢٢

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
  لألحماض الدھنیة

 ٧٢ & ١١  كجم / مجم١٥٠٠٠  477

Sorbates   ٤٢  كجم / مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات  
Annatto, Norbixin   160 نوربیكسین، ناتو اb   ٤٧٩ كجم /مجم  ١٠  

   الخبز بأنواعھ ومنتجات المخابز العادیة ومخالطیھا١-٧
Acesulfame 
potassium   

 ١٨٨ & ١٦١  كجم / مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Aspartame   ١٩١& ١٦١  كجم / مجم٤٠٠٠  951  اسبرتام 
Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  ١٦١  كجم / مجم١٠٠ 

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e  كجم / مجم٦٠٠٠   

Neotame   ١٦١  كجم / مجم٧٠  961  نیوتامال 
Polyoxyethylene 

stearates   
إستیارات عدید األوكسى 

  ایثلین 
   كجم / مجم٣٠٠٠  431 ,430

Propylene glycol   كجم / مجم١٥٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین   
Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  كجم / مجم٤٠٠٠   

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم / مجم٦٥٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم / مجم٣٠٠٠  474  ت السكریةالجلسریدا 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
 ٣٤٨  كجم / مجم٣٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   

473a  ٣٤٨  كجم / مجم٣٠٠٠ 

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٣٨٨ & ٤٥  كجم / مجم٤٠٠٠ 

   الخبز والملفوفات١- ١-٧
Mineral oil, medium 

viscosity   
 ١٢٦ & ٣٦  كجم / مجم٣٠٠٠  905e  زیت معدنى متوسط اللزوجة

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  لألحماض الدھنیة

 ٣٧٢  كجم / مجم١٠٠٠٠  475

Polysorbates   كجم / مجم٣٠٠٠  436- 432  دید السورباتع   
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 
  لألحماض الدھنیة 

   كجم / مجم٣٠٠٠  495- 491



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٢٣

Tertiary 

butylhydroquinone   
 ١٩٥ & ١٥  كجم / مجم٢٠٠   319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون

  ع بطرق خاصة الخبز المتخمر باستخدام الخمیرة والخبز المصن١- ١- ١-٧

Propylene glycol 

alginate   
   جلیكولالبروبیلینألجینات 

  
   كجم / مجم٤٠٠٠  405

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)   ٣٨٨  كجم / مجم٣٠٠٠ 

   خبز الصودا٢- ١- ١-٧

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-(iii); 

340(i)-(iii); 

341(i)-(iii); 

342(i)-(ii); 

343(i)-(iii); 

450(i)-(iii),(v)-

(vii), 

(ix);451(i),(ii); 

452(i)-(v); 542  

 ٢٢٩ & ٣٣  كجم / مجم٩٣٠٠

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم / مجم٣٠٠٠   

   المقرمشات، ما عدا المقرمشات الحلوة٢- ١-٧

Allura red AC   أحمر االلورا AC    129  ١٦١  كجم / مجم٣٠٠ 

Aluminium 

ammonium sulfate   
كبریتات االلمونیوم 

  واالمونیوم
 ٢٤٦ & ٦  كجم / مجم١٠٠  523

Caramel III - 

Ammonia caramel   
 ١٦١  كجم / مجم٥٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
یا كبریتات أمون  -  IVكارامیل 

  میلاكار
150d  ١٦١  كجم / مجم٥٠٠٠٠ 

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم٢٠٠  120  الكارمینات 

Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم / مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  كاروتینویداتالa(i),a(iii),e,f  كجم / مجم١٠٠٠   

Grape skin extract   163   العنبمستخلص قشر(ii)  ١٨١  كجم / مجم٢٠٠ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٢٤

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-(iii); 
340(i)-(iii); 341(i)-

(iii); 342(i)-(ii); 
343(i)-(iii); 450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v); 542  

 ٢٢٩ & ٣٣  كجم / مجم٩٣٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

الجلسرول دید عاسترات 
   كجم / مجم٦٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polysorbates   ١١  كجم / مجم٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Propylene glycol 

alginate    كجم / مجم٢٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات   

Sodium aluminium 
phosphates   541  فوسفات صودیوم األلمونیوم(i),(ii)  ٢٤٦ & ٦  كجم / مجم١٠٠ 

Sorbitan esters of 
fatty   

استرات السوربیتان 
 ١١  كجم / مجم١٠٠٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم / مجم٣٠٠٠   
Tertiary 

butylhydroquinone   ١٩٥&١٥  كجم / مجم٢٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم / مجم٢٠٠   

  )مثل البجل، خبز البیتا، المفن اإلنجلیزي( منتجات المخبوزات العادیة األخرى ٣- ١-٧
Allura red AC   أحمر االلورا AC    129  ١٦١  كجم / مجم٣٠٠ 

Aluminium 
ammonium sulfate   

كبریتات االلمونیوم 
  كجم / مجم١٠٠  523  واالمونیوم

٢٤٤  , ٦ 
&٢٤٦ 

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   ١٦١  كجم / مجم٥٠٠٠٠ 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
 ١٦١  كجم / مجم٥٠٠٠٠  150d  میلاكار

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم / مجم١٠٠   

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-(iii); 
340(i)-(iii); 341(i)-

(iii); 342(i)-(ii); 
343(i)-(iii); 450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v); 542  

 ٢٢٩ & ٣٣  كجم / مجم٩٣٠٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٢٥

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
   كجم / مجم٦٠٠٠  475  الدھنیةلألحماض 

Polysorbates   ١١  كجم / مجم٣٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Propyl gallate   ١٣٠ & ١٥  كجم / مجم١٠٠  310  جاالت البروبیل 

Sodium aluminium 
phosphates   541  فوسفات صودیوم المونیوم(i),(ii)  ٢٤٤  ,٦  كجم / مجم١٠٠ 

& ٢٤٦ 
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 

  لألحماض الدھنیة
 ١١  كجم / مجم١٠٠٠٠  491-495

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم / مجم٥٠٠٠   
Tertiary 

butylhydroquinone   
 ١٣٠  & ١٥  كجم / مجم٢٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون

  بة الخبز منتجات الخبز، متضمنة حشو و لبا٤- ١-٧

Caramel III - 
Ammonia caramel   

 ١٦١  كجم / مجم٥٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم٥٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم / مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ١١٦  كجم / مجم٢٠٠ 
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ١٦١ &٦٢  كجم / مجم٦,٤ 

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم / مجم٢٠٠ 

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-(iii); 
340(i)-(iii); 341(i)-

(iii); 342(i)-(ii); 
343(i)-(iii); 450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v); 542  

 ٢٢٩ & ٣٣  كجم / مجم٩٣٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  لألحماض الدھنیة

   كجم / مجم١٠٠٠٠  475

Polysorbates   ١١  كجم / مجم٣٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 

 ١١  كجم / مجم١٠٠٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم / مجم٥٠٠٠   
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٢٢٦

Tertiary 
butylhydroquinone   ١٩٥ &١٥  كجم / مجم٢٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون 

   أنواع الخبز والمخبوزات المسواة بالبخار٥- ١-٧
Aluminium 

ammonium sulfate   
كبریتات االلمونیوم 

  &٢٤٦ ,٦  كجم / مجم٤٠  523  واالمونیوم
٢٤٨ 

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc  ١٦١  كجم / مجم٥٠٠٠٠ 

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ٢١٦  كجم / مجم١٠٠ 

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-(iii); 
340(i)-(iii); 341(i)-

(iii); 342(i)-(ii); 
343(i)-(iii); 450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v); 542  

 ٢٢٩ & ٣٣  كجم / مجم٩٣٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
   كجم / مجم١٠٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polysorbates   ١١  كجم / مجم٣٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Propylene glycol 

alginate    كجم / مجم٥٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات   

Sodium aluminium 
phosphates   541  فوسفات صودیوم المونیوم(i),(ii)  ٢٤٦ ,٦  كجم / مجم٤٠&  

٢٤٨ 
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 

 ١١  كجم / مجم١٠٠٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم / مجم٣٠٠٠   

   الخلطات المستخدمة فى الخبز والمخبوزات العادیة٦- ١-٧
Aluminium 

ammonium sulfate  
كبریتات االلمونیوم 

 ٢٤٦  ,٦  كجم / مجم٤٠  523  واالمونیوم
& ٢٤٩ 

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   ١٦١  كجم / مجم٥٠٠٠٠ 

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-(iii); 
340(i)-(iii); 341(i)-

(iii); 342(i)-(ii); 
343(i)-(iii); 450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v); 542  

 ٢٢٩ & ٣٣  كجم / مجم٩٣٠٠
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٢٢٧

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  لألحماض الدھنیة

 ١١  كجم / مجم١٥٠٠٠  475

Polysorbates   ١١  كجم / مجم٣٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Propylene glycol 

alginate   
 ١١  كجم / مجم٢٠٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات 

Sodium aluminium 
phosphates   

 ٢٤٦  ,٦  كجم / مجم٤٠  (ii),(i)541  فوسفات صودیوم المونیوم
& ٢٤٩ 

Sorbitan esters of 
fatty   

استرات السوربیتان 
  لألحماض الدھنیة

 ١١  كجم / مجم١٠٠٠٠  491-495

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم / مجم٥٠٠٠   
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم / مجم١٠٠   

Caramels   150  الكارامیالتa-d   ممارسات
  التصنیع الجیدة

فقط لخبز 
 المولت
٤٧٩  

Calcium acetate    ممارسات   263  كالسیومالخالت
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Acetic acid esters of 
mono- and 

diglycerides of fatty 
acids   

استرات حمض الخلیك 
للجلسریدات االحادیة والثنائیة 

  لألحماض الدھنیة
472a  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Tartaric acid esters 
of mono- and 

diglycerides of fatty 
acids   

استرات حمض الترتریك 
دیة وثنائیة للجلسریدات احا

  األحماض الدھنیة
472d  

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Mixed acetic and 
tartaric acid esters of 

mono- and 
diglycerides of fatty 

acids   

خلیط استرات حمض الخلیك 
وحمض الترتریك لجلسریدات 

احادیة وثنائیة األحماض 
  الدھنیة

472f  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

  ومخالیطھم) الحلوة، المالحة، المشھیة( المخبوزات الفاخرة ٢-٧
Acesulfame 
potassium   

 ١٨٨  & ١٦٥  كجم / مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  ١٦١  كجم / مجم٣٠٠ 
Annatto norbixin   160  أناتو نوربكسنb  ٤٧٩  كجم / مجم١٠ 

Aspartame   ١٩١  & ١٦٥  كجم / مجم١٧٠٠  951  تاماسبر 
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٢٢٨

Aspartame-
Acesulfame salt    ١١٣  & ٧٧  كجم / مجم١٠٠٠   962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Beeswax    901  عسلالشمع  
ممارسات 

 ٣  التصنیع الجیدة

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  ١٦١  كجم / مجم٢٠٠ 

Candelilla wax   902  شمع الكاندیلال  
ممارسات 

 ٣  التصنیع الجیدة

Caramel III - 
Ammonia caramel   

   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 
  

150c  ١٦١  كجم / مجم٥٠٠٠٠ 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
   كجم / مجم١٢٠٠  150d  میلاكار

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم٢٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)   كجم / مجم١٠٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم / مجم١٠٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم / مجم٧٥   

Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ١٦٥& ١٧  كجم / مجم١٦٠٠ 
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e  كجم / مجم٢٠٠٠٠   

Hydroxybenzoates, 
para-  ٢٧  كجم / مجم٣٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١  كجم / مجم٢٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم / مجم١٠٠   
Neotame   ١٦٥ & ١٦١  كجم / مجم٨٠  961  نیوتامال 

Nisin   ٢٣٣  كجم / مجم٦.٢٥  234  نیاسین 

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-(iii); 
340(i)-(iii); 341(i)-

(iii); 342(i)-(ii); 
343(i)-(iii); 450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v); 542  

 ٢٢٩ & ٣٣  كجم / مجم٩٣٠٠
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٢٢٩

Polyoxyethylene 

stearates   
إستیارات عدید األوكسى 

   كجم / مجم٣٠٠٠  431 ,430  ایثلین 

Polysorbates   كجم / مجم٣٠٠٠  436-432  عدید السوربات   
Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
  4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
   كجم / مجم٥٠  124

Propylene glycol   كجم / مجم١٥٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین   
Riboflavins   101  ریبوفالفیناتال(i),(ii), (iii)  كجم / مجم٣٠٠   
Saccharins   954  سكاریناتال(i)-(iv)  ١٦٥  كجم / مجم١٧٠ 

Shellac, bleached   904  الشیالك، المبیض  
  مماراست

  التصنیع الجیدة
٣ 

Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 

  لألحماض الدھنیة
   كجم / مجم١٠٠٠٠  491-495

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم /جم م٥٠٠٠   

Sucralose 

(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦٥ & ١٦١  كجم / مجم٧٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم / مجم١٠٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
  ١اولیجو سكروز النوع 

   IIوالنوع 
 ٣٤٨  كجم / مجم١٠٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 

type I and type II   
  استرات أولیجو سكروز

   IIع  و النو Iالنوع 
473a  ٣٤٨  كجم / مجم١٠٠٠٠ 

Sulfites   ٤٤  كجم / مجم٥٠   539 ,225-220  الكبریتات 
Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم / مجم٥٠   

Paprika extract, 

capsanthin, 

capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

  )مثل المحشوة بالفاكھة أو أنواع الكاسترد( الكیك، الكوكیز و الفطائر ١- ٢-٧
Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استر عدید الجلیسرول 

  لألحماض الدھنیة
   كجم / مجم١٠٠٠٠  475

Propylene glycol 

alginate   
   كجم / مجم٣٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات 

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم / مجم٥٠٠٠ 
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ٣٨٩  كجم / مجم٢٠٠ 
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٢٣٠

  )مثل الدونات، السویت رول، السكون، والمافن( المخبوزات الفاخرة األخرى ٢- ٢-٧

Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  لألحماض الدھنیة
   كجم / مجم١٠٠٠٠  475

Propylene glycol 

alginate   
   كجم / مجم٢٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات 

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم / مجم٥٠٠ 
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم / مجم٢٠٠   

  )مثل الكیك، البان كیك( مخالیط المخبوزات الفاخرة ٣- ٢-٧

Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  لألحماض الدھنیة
 ٤٥١  كجم / مجم١٦٠٠٠  475

Propyl gallate   ١٩٦ & ١٥  كجم / مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل 

Propylene glycol 

alginate   
 ١١  كجم / مجم١٠٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلینألجینات 

Tartrates    335 ,334  الترتریك(ii), 337  ٤٥ & ١١  كجم / مجم٨٠٠٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ١١  كجم /مجم٢٠٠  
Tertiary 

butylhydroquinone, 

Butylated 

hydroxyanisole    

، ثالثى بوتیل ھیدروكینون
  ولس ھیدروكسى االنیوبیوتیل

  كجم / مجم٢٠٠  311-320
فقط فى مخالیط 

 الكیك
٤٧٩  

Extracts of rosemary   ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠  392  مستخلص الحصالبان 
Propylene glycol 

esters of fatty acids   
استرات البروبیلین جلیكول 

  لألحماض الدھنیة
 ٤٧٩  كجم / مجم٥٠٠٠  477

Stearyl tartrate   ٤٧٩  كجم / مجم٤٠٠٠  483  ت الستیریل ترترا 

Carnauba wax   كجم / مجم٢٠٠  903  شمع الكارنوبا  

  فقط كمادة
تلمیع لمنتجات 
المخبوزات 

الفاخرة المغطاة 
 ٤٧٩بالشیكوالتھ 

Neohesperidine DC    نیوھیسبیبیردینDC  959  كجم / مجم٥٠  

فقط فى اقماع 
بسكویت، 

المثلوجات الخالیة 
 ٤٧٩من السكر 
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٢٣١

   اللحوم ومنتجات اللحوم، متضمنة اللحوم الداجنة ولحوم حیوانات الصید٠ -٨

Brilliant blue FCF   األزرق الالمع FCF  133   كجم/مجم١٠٠  
4,16,XS88,XS

89, XS96, 
XS97&XS98  

Caramel III - 
Ammonia caramel   

   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 
  

150c   ممارسات
  التصنیع الجیدة

3 , 4, 16, 
XS88,XS89, 
XS96, XS97 

& XS98  

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
ممارسات   150d  میلاكار

  التصنیع الجیدة

3 ،4, 16, 
XS88,XS89, 
XS96, XS97 

& XS98  

   اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حیوانات الصید الطازجة١-٨
Disodium 5'-

guanylate  
 جیوانیالت ثنائى -٥

ممارسات   627  الصودیوم
 ١٦  التصنیع الجیدة

Disodium 5'-
inosinate   ممارسات   631   انیوسینات ثانى الصودیوم-٥

 ١٦  التصنیع الجیدة

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  ١٦ & ٣,٤  كجم/مجم١٠٠ 
Monoammonium l-

glutamate    یوم جلوتامات احادى االمون L  624   ممارسات
 ١٦  التصنیع الجیدة

Monosodium l-
glutamate   

  جلوتامات احادى الصودیوم 
L  621   ممارسات

 ١٦  التصنیع الجیدة

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسCFC  110  ١٦ &٤  كجم/مجم٣٠٠ 

Allura Red AC   أحمر االلورا AC   129   ممارسات
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Brilliant Blue FCF   زرق الالمع األFCF   133   ممارسات
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Brown HT   بنى HT    155   ممارسات
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

   اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حیوانات الصید الطازجة، كاملة أو مقطعة١- ١-٨
Acetic and fatty acid 

esters of glycerol   
استرات حمض الخلیك 

ممارسات   472a  حماض الدھنیة للجلسرولواأل
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
phosphate   ممارسات   1414  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Agar   ممارسات   406  آجار
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة
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٢٣٢

Bromelain   1101  برومیلیان(iii)   ممارسات
 ٣٢٦ & ١٦  ع الجیدةالتصنی

Calcium carbonate    170  كالسیومالكربونات(i)   ممارسات
 ٣٢٦ & ١٦ ,٤  التصنیع الجیدة

Calcium chloride   ممارسات   509  كلورید الكالسیوم
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Carmines   ١٧٨  & ١٦ ,٤  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 

Carrageenan   ارسات مم  407  نالكاراجینا
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
ممارسات   472c  واألحماض الدھنیة للجلسرول

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Glycerol   ممارسات   422  جلیسرولال
 ٣٢٦ & ١٦  نیع الجیدةالتص

Gum arabic (acacia 
gum)    ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
cellulose   ممارسات   463  ھیدروكسید بروبیل السلیلوز

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

ھیدروكسى بروبیل میثیل 
ممارسات   464  السلیلوز

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
starch   ممارسات   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Karaya gum   ممارسات   416  صمغ كاریا
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Konjac flour   ممارسات   425  دقیق الكونجاك
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الالكتیك 
ممارسات   472b  واألحماض الدھنیة للجلسرول

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   ممارسات
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Magnesium chloride   ممارسات   511  كلورید الماغنسیوم
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Mannitol   ممارسات   421  مانیتولال
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Methyl cellulose   ممارسات   461  میثیل السلیلوز
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٣٣

Methyl ethyl 
cellulose   465  میثیل ایثیل السلیلوز  

ممارسات 
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Microcrystalline 
cellulose 

(cellulose gel)   

لوز متناھى البلورة سلی
  (i)460  )سلیلوز جل(

ممارسات 
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  471  األحماض الدھنیة

ممارسات 
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Oxidized starch   1404  النشا المؤكسد  
ممارسات 

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Potassium chloride   508  كلورید البوتاسیوم  
ممارسات 

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Potassium 
dihydrogen citrate   

سترات بوتاسیوم ثنائیة 
  (i)332  الھیدروجین

ممارسات 
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)  
ممارسات 

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
  407a  المصنعة

ممارسات 
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Salts of myristic, 
palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

أمالح أحماض المیرستیك 
والبالمتیك واالستیاریك مع 

األمونیا، الكالسیوم 
  البوتاسیوم، الصودیوم

470(i)  
ممارسات 

 ٣٢٦ &٧١  ,١٦  التصنیع الجیدة

Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

أمالح حمض األولیك مع 
الكالسیوم البوتاسیوم 

  والصودیوم
470(ii)  

سات ممار
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose 
(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

ممارسات 
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
  (i)331  الھیدروجین

ممارسات 
 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٣٤

Tara gum   417  صمغ التارا  
ممارسات 

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Tragacanth gum   413  كانثصمغ التراجا  
ممارسات 

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Tripotassium citrate   332  ثالثى البوتاسیوم  سترات(ii)  
ممارسات 

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)  
ممارسات 

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

 ٣٢٦ & ١٦  التصنیع الجیدة

   اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حیوانات الصید الطازجة، المفرومة٢- ١-٨
Acetic and fatty acid 

esters of glycerol   
استرات حمض الخلیك 

  472a  واألحماض الدھنیة للجلسرول
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
phosphate   1414  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة  

ممارسات 
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Agar   406  اآلجار  
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Ascorbic acid, l-     حمض االسكوربیك L  300  
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Calcium ascorbate   302  سكوربات الكالسیومأ  
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم(i)  
ممارسات 

 ٢٨١ & ١٦  ,٤  التصنیع الجیدة

Calcium lactate   327  یومالكتات الكالس  
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Carmines   كجم/مجم١٠٠  120  الكارمینات  
١١٧ ,١٦ ,٤, 

١٧٨ 

Carob bean gum   410  صمغ قرون الخروب  
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  ١٦ &٤  كجم/مجم٢٠ 

Carotenoids   160  وتینویداتالكارa(i),a(iii),e,f  ١٦ &٤  كجم/مجم١٠٠ 

Carrageenan   407  الكاراجینان  
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Citric acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

 ٢٨١ &١٥  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٣٥

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
ممارسات   472c  واألحماض الدھنیة للجلسرول

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Erythorbic acid 
(isoascorbic acid)   

  حمض االریثروبیك
   )حمض االیزو اسكوربیك (

ممارسات   315
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Glycerol   ممارسات   422  الجلیسرول
   التصنیع الجیدة

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ٩٤ &١٦  ,٤  كجم/مجم١٠٠٠ 

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Gum arabic (acacia 
gum)    ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
cellulose   ممارسات  463  ھیدروكسید بروبیل السلیلوز 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

ھیدروكسى بروبیل میثیل 
ممارسات   464  السلیلوز

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
starch   ممارسات   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Isopropyl citrates   كجم/مجم٢٠٠  384  سترات االیزوبروبیل   

Karaya gum   ممارسات   416  صمغ كاریا
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Konjac flour   ممارسات   425  دقیق الكونجاك
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الالكتیك 
ممارسات   472b  واألحماض الدھنیة للجلسرول

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   ممارسات
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Magnesium chloride   ممارسات   511  كلورید الماغنسیوم
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Mannitol   ممارسات   421  مانیتولال
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Methyl cellulose   ممارسات   461  میثیل السلیلوز
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Methyl ethyl 
cellulose   ممارسات   465  ثیل السلیلوزمیثیل ای

 ٢٨١  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٣٦

Microcrystalline 
cellulose (cellulose 

gel)   

سلیلوز متناھى البلورة 
  (i)460  )سلیلوز جل(

ممارسات 
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  471  األحماض الدھنیة

ممارسات 
 ٢٨١  لتصنیع الجیدةا

Oxidized starch   1404  النشا المؤكسد  
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Potassium 
dihydrogen citrate   

سترات بوتاسیوم ثنائیة 
  (i)332  الھیدروجین

ممارسات 
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Powdered cellulose   460  سحوق السلیلوزم(ii)  
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
  407a  المصنعة

ممارسات 
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Salts of myristic, 
palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

البالمتیك أمالح المیرستیك و
واالستیاریك مع األمونیا 
والكالسیوم والبوتاسیوم 

  والصودیم

470(i)  
ممارسات 

 ٢٨١ &٧١  التصنیع الجیدة

Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

أمال حمض األولیك مع 
الكالسیوم والبوتاسیوم 

  والصودیوم
470(ii)  

ممارسات 
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Sodium ascorbate   301  سكوربات الصودیومأ  
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose (cellulose 
gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

ممارسات 
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
  (i)331  الھیدروجین

ممارسات 
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Tara gum   417  صمغ التارا  
ممارسات 

 ٢٨١  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٣٧

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ٢٨١ &١٥  كجم/مجم٣٠٠ 

Tragacanth gum   ممارسات   413  كانثصمغ التراجا
  لتصنیع الجیدةا

٢٨١ 

Tricalcium citrate   
  ثالثى الكالسیوم  سترات

  
333(iii)   ممارسات

 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Tripotassium citrate   332  ثالثى البوتاسیوم  سترات(ii)   ممارسات
 ٢٨١  التصنیع الجیدة

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)   ممارسات
  ةالتصنیع الجید

٢٨١ 

Xanthan gum   ممارسات   415  صمغ الزانثان
  التصنیع الجیدة

٢٨١ 

   المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصید كاملة أو قطع ألى منھم٢-٨
Butylated 

hydroxyanisole    
 XS96 ,130 ,15  كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول

&XS97  
Butylated 

hydroxytoluene  
  

  كجم/مجم١٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین
15, 130, 167, 
XS96 &XS97  

Carmines   16,178  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات,XS96 
&XS97  

Carotenes, beta-, 
vegetable   

 &XS96,16  كجم/مجم٥٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة
XS97  

Erythrosine   4,16  كجم/مجم٣٠  127  ایرثروسین,XS96 
&XS97  

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  3,4  كجم/مجم١٠٠, XS96 
&XS97  

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  16  كجم/مجم٥٠٠٠,XS96& 
XS97  

Polysorbates   كجم/مجم٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات  XS96 &XS97  

Propyl gallate   130 ,15  كجم/مجم٢٠٠  310  االت البروبیلج,XS96 
& XS97  

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  16  كجم/مجم١٠٠٠,XS96& 
XS97  

Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  كجم/مجم١٠٠٠  XS96 &XS97  

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمسCFC  110  16  كجم/مجم٣٠٠,XS96& 
XS97  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٣٨

Tertiary 
butylhydroquinone   

  كجم/مجم١٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون
15, 130, 167, 
XS96 &XS97  

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم/مجم٥٠٠  XS96 &XS97 

   المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصید١- ٢-٨
  ریا كاملة أو قطع ألى منھمغیر المعاملة حرا

Lauric arginate ethyl 
ester   

   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(iii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii)- 

(v)-(vii)-(ix); 451 
(i)-(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Curcumin   100  ینالكركم   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
  فقط للبسطرمة

٤٧٩  

Curcumin   كجم / مجم٢٠   100 الكركمین 
  فقط للسجق

٤٧٩  

Riboflavins   101  الریبوفالفینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 فقط للبسطرمة

٤٧٩  
Carminic acid, 

Carmine   
  120  حمض الكارمینك والكارمین

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

 فقط البسطرمھ
٤٧٩  

Carminic acid, 
Carmines   

  كجم / مجم١٠٠  120  حمض الكارمینك والكارمین
 فقط للسجق

٤٧٩  

Caramels   150  الكارامیالتa-d  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 فقط للسجق

٤٧٩  

Carotenes   160  الكاروتینویداتa  كجم / مجم٢٠  
 فقط للسجق

٤٧٩  

Paprika extract, 
capsanthin, 
capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  كجم / مجم١٠  

 فقط للسجق
٤٧٩  

Beetroot Red, 
betanin   

  162  أحمر جذور البنجر، بیتانین
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 فقط للسجق

٤٧٩  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٣٩

Natamycin    كجم / مجم١  235  )بیماریسین(نتامیسین  

  لمعاملة
السجق سطح 

المعامل 
 ٤٧٩بالتجفیف 

Nitrites   ٤٧٩  كجم / مجم١٥٠  250-249  النتریت  
Nitrates   ٤٧٩  كجم / مجم١٥٠  252-251  النترات 

Propyl gallate, 
Tertiary 

butylhydroquinone 
and Butylated 
hydroxyanisole    

ثالثى بوتیل جاالت البروبیل، 
وبیوتیل ھیدروكینون 

  ھیدروكسى االنیسول
  كجم / مجم٢٠٠  310-320

فقط اللحوم 
 الجافة
٤٧٩   

Erythorbic acid. 
Soduim erythrobate 

  ریثروبیكاالحمض 
  ارثیروبات الصودیوم

  كجم / مجم٥٠٠  315-316

فقط اللحوم 
المصنعھ 
 والمحفوظة

٤٧٩  

Extracts of rosemary   كجم / مجم١٥  392  مستخلص الحصالبان  

فقط للحوم التى 
من تحتوي اقل 

 دھن% ١٠
 ماعدا السجق

  المجفف 
٤٧٩  

Extracts of rosemary   كجم / مجم١٥٠  392  مستخلص الحصالبان  

فقط للحوم التى 
تحتوي على 

دھون اعلى من 
 دھن% ١٠

ماعدا السجق 
  .المجفف

وكذلك اللحم 
  المجفف
٤٧٩   

Extracts of rosemary   كجم / مجم١٠٠   392 مستخلص الحصالبان 
فقط السحق 

  فف المج
٤٧٩   

Talc   553  تلكالb   ممارسات
  التصنیع الجیدة

لمعاملة اسطح 
  السجق 

٤٧٩  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٤٠

Neohesperidine DC   نیوھیسبیبیردین DC  959  كجم / مجم٥  
كمحسن للنكھة 

  فقط 
٤٧٩  

  اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصید،  المنتجات المصنعة من اللحوم١- ١- ٢-٨
  لمعاملة حراریا كاملة أو قطعغیر ا) شاملھ المملحة(المعالجة 

Sorbates   ٤٢  & ٣  كجم/مجم٢٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

   المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصید٢- ١- ٢-٨
  والمجففة وغیر المعاملة حراریا كاملة أو قطع) شاملھ المملحة(المعالجة 

Benzoates   ١٣ &٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 
Isopropyl citrates    كجم/مجم٢٠٠  384  یزوبروبیلاالسترات   

Natamycin 
(pimaricin)   

   كجم/مجم٦  235  )بیماریسین(نتامیسین 

Sorbates   ٤٢& ٣  كجم/مجم٢٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

  د المتخمرة، المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصی٣- ١- ٢-٨
  وغیر المعاملة حراریا كاملة أو قطع

Sorbates   ٤٢& ٣  كجم/مجم٢٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

   المنتجات المصنعھ من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصید٢- ٢-٨
  المعاملة حراریا فى صورة كاملة أو قطع

Lauric arginate ethyl 
ester   

 ٣٩٦  كجم/مجم٢٠٠  243  ل استرأرجینات اللوریك ایثی

Nisin   كجم/مجم٢٥  234  نیاسین  
330,233 

XS96 &XS97  
Nitrites  ٢٨٨ & ٣٢  كجم/مجم٨٠  250 ,249  النترات 

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(iii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii)- 

(v)-(vii)-(ix); 451 
(i)-(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٢٨٩ & ٣٣  كجم/مجم١٣٢٠

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  161  كجم/مجم٥٠٠, 
XS96&XS97  

Sorbates   3,42  كجم/مجم٢٠٠  203 ,202 ,200  السوربات,XS96 
&XS97  
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٢٤١

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم/مجم٢٠٠٠  
373,XS96 

&XS97  

Sucroglycerides   كجم/مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریھ  
15,XS96& 

XS97  
Sucrose esters of 

fatty acids   
  استرات السكروز
  لألحماض الدھنیة

  كجم/مجم٥٠٠٠  473
15,XS96 
& XS97  

Curcumin   كجم / مجم٢٠  100  الكركمین  
فقط للسجق 

 ٤٧٩والباتیھ 

Carminic acid, 

Carmines   
  كجم / مجم١٠٠  120  كارمینك، الكارمینحمض ال

فقط للسجق 
 ٤٧٩والباتیھ 

Allura Red AC    أحمر األلوراAC    129  كجم / مجم٢٥  
فقط لالنشون 

 ٤٧٩اللحوم 

Caramels  150  الكارامیالتa-d  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
فقط للسجق 

  ٤٧٩والباتیھ 

Carotenes   160  الكاروتیناتa  كجم / مجم٢٠  
 للسجق فقط

  ٤٧٩والباتیھ 

Paprika extract, 

capsanthin, 

capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  كجم / مجم١٠  

فقط للسجق 
  ٤٧٩والباتیھ 

Beetroot Red, 

betanin   
   162  ، بیتانینالبنجرجذور أحمر 

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

فقط للسجق 
  ٤٧٩والباتیھ 

Natamycin   كجم / مجم١  235  )بیماریسین(تامیسین ن  
فقط معاملة 

اسطح السجق 
  ٤٧٩الجاف 

Erythorbic acid 

Sodium erythrobate  
حمض اریثروبیك، 
  ارثیروبات الصودیوم

  كجم / مجم٥٠٠  315-316

فقط اللحوم 
المعالجة 
 والمحفوظة

٤٧٩  
Propyl gallate, 

Tertiary 

butylhydroquinone 

and Butylated 

hydroxyanisole    

ثالثى بوتیل جاالت البروبیل، 
، وبیوتیل ھیدروكینون

  ھیدروكسى االنیسول
  كجم / مجم٢٠٠  310-320

فقط اللحوم 
  ٤٧٩الجافة 
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٢٤٢

Cassia gum   ٤٧٩  كجم / مجم١٥٠٠  427  صمغ كاسیا  

Talc   553  التلكb  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
لمعاملة أسطح 

   ٤٧٩السجق 

  لمصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصید المجمدة كاملة أو قطع المنتجات ا٣- ٢-٨
Lauric arginate ethyl 

ester   ٣٧٤ &٣  كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر 

Mineral oil, high 
viscosity   905  زیت معدنى عالى اللزوجةd  ٣  كجم/مجم٩٥٠ 

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(iii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii)- 

(v)-(vii)-(ix); 451 
(i)-(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Sorbates   ٤٢ &٣  كجم/مجم٢٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

  صید فى صورة مفرومة المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات ال٣-٨

Butylated 
hydroxyanisole    كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول  

15, 130, 
XS88, XS89 

&XS98  
Butylated 

hydroxytoluene  
  

  كجم/مجم١٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین
15, 130, 162, 
XS88, XS89 

&XS98  
Erythrosine   290 ,4  كجم/مجم٣٠  127  اریثروسین &XS88  

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  16  كجم/مجم٥٠٠٠, XS88, 
XS89 &XS98  

Nitrites   287& 286 ,32  كجم/مجم٨٠  250 ,249  النترات  

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(iii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii)- 

(v)-(vii)-(ix); 451 
(i)-(ii); 452(i)-

(v);542  

 302 ,33  كجم/مجم٢٢٠٠
&XS88  
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٢٤٣

Polysorbates   كجم/مجم٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات  XS88, XS89 
&XS98  

Propyl gallate   130 ,15  كجم/مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل,XS88, 
XS89&XS98  

Propylene glycol 
alginate   

  كجم/مجم٣٠٠٠  405   جلیكولنالبروبیلی ألجینات 
XS88, 

XS89&XS 98  

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم١٠٠٠  
16, XS88, 

XS89 &XS98  

Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  كجم/مجم١٠٠٠  
XS88,XS89 

&XS98  

Sorbates   كجم/مجم١٥٠٠  203 ,202 ,200  السوربات  
42,XS88,XS8

9&XS98  

Tertiary 
butylhydroquinone   كجم/مجم١٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون  

15, 130,162, 
XS88, 

XS89&XS98  

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم/مجم٥٠٠  
XS88,XS89 

&XS98  

   المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصید١- ٣-٨
   معاملة حراریا فى صورة مفرومةالغیر

Carotenes, beta-, 
vegetable  

 ١١٨  كجم/مجم٢٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Lauric arginate ethyl 
ester   

   كجم/مجم٣١٥  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم٥٠٠ 

) شاملھ المملحھ(المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصید المعالجة  المنتجات ١- ١- ٣-٨
  الغیر معاملة حراریا بالتسویة فى صورة مفرومة

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  ١١٨ & ١٦  ,٤  كجم/مجم١٠٠ 
Carmines   ١٧٨  & ١١٨  كجم/مجم٢٠٠  120  الكارمینات 

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ١٦  كجم/مجم١٠٠ 
Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس CFC  110  ١٦  كجم/مجم٣٠٠ 

Curcumin   كجم /مجم  ٢٠   100  ینالكركم  
 فقط للسجق

٤٧٩  

Curcumin   100 الكركمین   
ممارسات 

 التصنیع الجیدة
  للبسطرمةفقط 

٤٧٩  
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٢٤٤

Riboflavins   101  الریبوفالفینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 فقط للبسطرمھ

٤٧٩  

Caramels   150  الكارامیالتa-d  
ممارسات 

 التصنیع الجیدة
 فقط للسجق

٤٧٩  

Carotenes   160  الكاروتیناتa  كجم /مجم  ٢٠  
 فقط للسجق

٤٧٩  

Paprika extract, 
capsanthin, 
capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  كجم /مجم  ١٠  

 فقط للسجق
٤٧٩  

Beetroot Red, 
betanin   162  أحمر جذور البنجر، بیتانین  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

 فقط للسجق
٤٧٩  

Natamycin    كجم /مجم  ١  235  )بیماریسین(نتامیسین  
معاملة اسطح 
السجق المعالج 

 ٤٧٩بالتجفیف 
Nitrites   ٤٧٩ كجم /مجم  ١٥٠  250-249  النتریت 
Nitrates   ٤٧٩  كجم /مجم  ١٥٠  252-251  النترات 

Propyl gallate, 
Tertiary 

butylhydroquinone 
and Butylated 
hydroxyanisole    

ثالثى بوتیل جاالت البروبیل، 
یوتیل نون، وبھیدروكی

  ھیدروكسى االنیسول
فقط اللحوم   كجم /مجم  ٢٠٠  310-320

 ٤٧٩المجففة 

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

 and 343 ,341-338  الفوسفات
450-452  

  ٤٧٩  كجم /مجم ٥٠٠٠

Extracts of rosemary   كجم / مجم١٥  392  مستخلص الحصالبان  

فقط اللحوم 
المحتویة على 

% ١٠اقل من 
دھون ماعدا 
 السجق المجفف

٤٧٩  

Extracts of rosemary   كجم /جم م١٥٠  392  مستخلص الحصالبان  

فقط اللحوم 
المحتویة على 

% ١٠أعلى من 
دھون ماعدا 
 السجق المجفف

٤٧٩  
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٢٤٥

Extracts of rosemary   كجم / مجم١٥٠  392  مستخلص الحصالبان  
فقط اللحوم 

 ٤٧٩المجففة 

Extracts of rosemary   كجم / مجم١٠٠   392 مستخلص الحصالبان 
فقط السجق 

  ٤٧٩المجفف 

Talc   553  تلكالb  
ات ممارس

  التصنیع الجیدة
معاملة اسطح 

 ٤٧٩السجق 

Neohesperidine DC    نیوھیسبیردینDC  959  كجم / مجم٥  
 كمحسن للنكھھ

٤٧٩  

) شاملھ المملحة( المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصید المعالجة ٢- ١- ٣-٨
  ومةوالمجففة الغیر معاملة حراریا بالتسویھ فى صورة مفر

Benzoates   ١٣ &٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم١٠٠  120  الكارمینات 

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ١٦  كجم/مجم٢٠ 

Isopropyl citrates   كجم/مجم٢٠٠  384  سترات ایزوبروبیل   

Natamycin 

(pimaricin)   
 ٨١ &٣  كجم/مجم٢٠  235  )بیماریسین(نتامیسین 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم١٣٥   

   المنتجات المصنعة من اللحوم،اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصید المتخمرة٣- ١- ٣-٨
  الغیر معاملة حراریة فى صورة مفرومة

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم١٠٠  120  الكارمینات 

Carotenoids   160  تینویداتالكاروa(i),a(iii),e,f  ١٦  كجم/مجم٢٠ 

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF  110  ١٦  كجم/مجم٣٠٠ 

   المنتجات المصنعة من اللحوم، واللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصید٢- ٣-٨
  المعاملة حراریا فى صورة مفرومة

Allura red AC   أحمر األلورا AC  129  كجم/مجم٢٥  
161, XS88,  

XS89&XS98  

Carmines   كجم/مجم١٠٠  120  الكارمینات  
178  XS88,  

XS89& XS98  

Carotenes, beta-, 

vegetable   
  كجم/مجم٢٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

XS88  XS89, 

&XS98  
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٢٤٦

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم ٢٠  
  16, XS88 

XS89&XS98  

Ethylene diamine 

tetra acetates   
  ایثیلین ثنائى األمین
  رباعى االسیتات

  كجم/مجم٣٥  386 ,385
21,  XS88, 

XS89&XS98  

Lauric arginate 
ethyl ester   

 ٣٧٧  كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Nisin   377 &233  كجم/مجم٢٥  234  نیاسین  

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  161  كجم/مجم٥٠٠ ,XS88 , 
XS89 &XS98  

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم/مجم٢٠٠٠  XS88, XS89 
& XS98  

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  كجم/مجم١٠٠  
26,  202, 

XS88,XS89&
XS98  

Sucroglycerides   15  كجم/مجم٥٠٠٠  474  ت السكریةالجلسریدا, XS88  
XS89& XS98  

Sucrose esters of 
fatty acids   

  استرات السكروز
  ,373 ,15  كجم/مجم٥٠٠٠  473  لألحماض الدھنیة

XS96 & XS97  

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمسFCF   110  16,  كجم/مجم٣٠٠,  XS88  
XS89& XS98  

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  45  كجم/مجم٥٠٠,  XS88,  
XS89& XS98  

   المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حیوانات الصید المجمدة فى صورة مفرومة٣- ٣-٨
Carmines  ١٧٨ & ١٦  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  ١٦  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Lauric arginate ethyl 
ester   ٣٧٤ &٣  كجم/مجم٣١٥  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر 

Mineral oil, high 
viscosity   905  زیت معدنى عالى اللزوجةd  ٣  ٩٥٠ 

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسCFC  110  ١٦  كجم/مجم٣٠٠ 
Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم٥٠٠ 

  )مثل أغلفة السجق( أغلفة اللحوم وأغلفھ منتجات اللحوم الصالحة لألكل ٤-٨
Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  ١٦  كجم/مجم٣٠٠ 
Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٥٠٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 
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٢٤٧

Carmines   ١٧٨  &١٦  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم/ مجم٥٠٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم١٠٠   
Fast green FCF   األخضر الثابتFCF    143  ٤ &٣  كجم/ مجم١٠٠ 

Grape skin extract   163 مستخلص قشر العنب(ii)   كجم/مجم٥٠٠٠   
Hydroxybenzoates, 

para-   
 ٢٧  كجم/مجم٣٦  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  ٧٢  كجم/مجم١٠٠٠ 
Nisin   ٢٣٣  كجم/مجم٧  234  النیاسین 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-

(iii);340(i)-

(iii);341(i)-

(iii);342(i)-
(ii);343(i)-

(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 

(ix);451(i),(ii); 

452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١١٠٠

Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  لألحماض الدھنیة
 ٣٦٥  كجم/مجم٥٠٠٠  475

Polyglycerol esters 
of interesterified 

ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
 ٣٦٥  كجم/مجم٥٠٠٠  476

Polysorbates   كجم/مجم١٥٠٠  436-432  عدید السوربات   

Ponceau 4R 

(cochineal red  A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
 ١٦  كجم/مجم٥٠٠  124

Riboflavins   101  ریبوفالفیناتال(i),(ii), (iii)  ١٦  كجم/مجم١٠٠٠ 

Sorbates   كجم/مجم١٠٠٠٠  200,202,203  السوربات  
٢٢٢ ,٤٢ 
& ٣٦٥ 

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF  110  ١٦  كجم/مجم٣٠٠ 
Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٣٦٥ &٤٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ٣٦٥  كجم/مجم٥٠٠٠ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٤٨

Chlorophylls, 

Chlorophyllins , 
copper Complex 

 فیالت، الكلور
  الكلوروفیلینات

   ومركبات النحاس
140-141   

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

ما عدا الغالف 
الخارجى 
للبسطرمة 

 الصالح لألكل
٤٧٩  

caramels   150  تكارامیالالa ,b ,c , d  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

ما عدا الغالف 
الخارجى 
للبسطرمة 

 الصالح لألكل
٤٧٩  

Vegetable carbon   153  اتىكربون نب  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

ما عدا الغالف 
الخارجى 
للبسطرمة 

 الصالح لألكل
٤٧٩  

Paprika extract, 
capsanthin, 

capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

ما عدا الغالف 
الخارجى 
للبسطرمة 

 الصالح لألكل
٤٧٩  

Beetroot Red, 

betanin   
  162  أحمر جذور البنجر، بیتانین

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

ما عدا الغالف 
الخارجى 
للبسطرمة 

 الصالح لألكل
٤٧٩  

Anthocyanins   163  انثوسیانین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

ما عدا الغالف 
الخارجى 
للبسطرمة 

 الصالح لألكل
٤٧٩  

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم  
ت ممارسا

  التصنیع الجیدة

ما عدا الغالف 
الخارجى 
للبسطرمة 

 الصالح لألكل
٤٧٩  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٤٩

Curcumin   ممارسات   100  الكركمین
  التصنیع الجیدة

فقط للغالف 
الخارجى 

  الصالح لألكل
٤٧٩  

Tartrazine   
  الترترازین

  
ممارسات   102

  التصنیع الجیدة

فقط للغالف 
الخارجى 

 الصالح لألكل
٤٧٩  

Carminic acid, 
Carmines   

  120  الكارمینات
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للغالف 
الخارجى 

 الصالح لألكل
٤٧٩  

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
 )كارموزین(

122  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للغالف 
الخارجى 

 الصالح لألكل
٤٧٩  

Allura red AC    أحمر األلوراAC   129  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

للغالف فقط 
الخارجى 

الصالح لألكل 
٤٧٩ 

Patent Blue V    باتنت األزرقV  131  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للغالف 
الخارجى 

الصالح لألكل 
٤٧٩ 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

132  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للغالف 
الخارجى 

الصالح لألكل 
٤٧٩ 

Brilliant Blue FCF   الالمع ألزرق اFCF   133  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للغالف 
الخارجى 

الصالح لألكل 
٤٧٩ 

Green S    أخضرS  142  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للغالف 
الخارجى 

الصالح لألكل 
٤٧٩ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٥٠

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

151  
ممارسات 

  نیع الجیدةالتص

فقط للغالف 
الخارجى 

الصالح لألكل 
٤٧٩ 

Brown HT   بنى HT   155  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للغالف 
الخارجى 

الصالح لألكل 
٤٧٩ 

Beta-apo-8′-
carotenal (C 30)   160  كاروتینال ’ ٨-أبو-بیتاe  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

فقط للغالف 
الخارجى 

الصالح لألكل 
٤٧٩ 

Lutein   161  لیوتینb  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للغالف 
الخارجى 

الصالح لألكل 
٤٧٩ 

   األسماك الطازجة ومنتجات األسماك، متضمنة القشریات والرخویات والشوكیات١-٩

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc  كجم/مجم٣٠٠٠٠  

4, 16, XS292, 
XS312 

&XS315 

   األسماك الطازجة١- ١-٩
Brilliant blue FCF   األزرق الالمعFCF    133  ٥٠ & ١٦ ,٤  كجم/مجم٣٠٠  

Carmines   كجم/مجم٣٠٠  120  الكارمینات  
٥٠ ,١٦ ,٤ 

&١٧٨ 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  ٥٠ & ١٦ ,٤  كجم/مجم١٠٠  

Carotenoids   160  یداتكاروتینوالa(i),a(iii),e,f  ٤  كجم/مجم٣٠٠ 
Indigotine   

(indigo carmine)   
  اندیجوتین

  )اندیجو كارمین(
  ٥٠ & ١٦ ,٤  كجم/مجم٣٠٠  132

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمسCFC  110  ٥٠ & ١٦ ,٤  كجم/مجم٣٠٠  

Ascorbic acid   300  حمض االسكوربیك  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium ascorbate   301  صودیومالأسكوربات  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium ascorbate   302  أسكوربات الكالسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٥١

Citric acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium citrates   331  سترات الصودیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Potassium citrates   332  سترات البوتاسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium citrates   333  سترات الكالسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

   القشریات والرخویات والشوكیات الطازجة٢- ١-٩

Ascorbic acid, l-    حمض االسكوربیكL  300  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
390, XS312 

&XS315  

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  كجم/مجم٥٠٠  
4,16,XS292, 

XS312& 

XS315  

Sodium and calcium 

ascorbate   
أسكوربات الصودیوم 

  والكالسیوم
302  

الممارسات 
 التصنیع الجیدة

390,XS312&

XS315   

Carmines   كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات  

4, 16,178, 

XS292, 

XS312& 

XS315  

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم١٠٠  
4, 16, XS292, 

XS312& 

XS315  

Citric acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
390,XS312 

&XS315  

Citric and fatty acid 

esters of glycerol   
استرات حمض الستریك 

  لسرولجللواألحماض الدھنیة 
472c  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

390, 

XS312&XS315  

Erythorbic acid 

(isoascorbic acid)   
  حمض االریثروبیك

   )اسكوربیكحمض االیزو (
315  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

390, XS312& 

XS315  

Lecithin   322  اللیسیثین(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
390, XS312& 

XS315  

Nitrous oxide   942  أكسید النتروز  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
390, XS312& 

XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٥٢

Sodium  ascorbate 301 سكوربات الصودیومأ   
ممارسات 

 التصنیع الجیدة
390, XS312& 

XS315  

Sodium erythorbate 

(sodium 

isoascorbate)  

  اریثروبات الصودیوم
  )سكوربات الصودیومایزوأ(

316  
ممارسات 

  ع الجیدةالتصنی
390, XS312& 

XS315  

Sulfites   كجم/مجم١٠٠  539 ,225-220  الكبریتات  
44,390, 

XS312& 

XS315  

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم٣٠٠  
4, 16, XS292, 

XS312& 

XS315 

4-Hexylresorcinol   كجم  / مجم٢  586  ھكسیل ریزورسینول-٤  

فقط للقشریات 
الطازجة 

والمجمدة تجمید 
 ٤٧٩عمیق 

   األسماك المصنعة ومنتجات األسماك، متضمنة القشریات، الرخویات والشوكیات٢-٩

Acesulfame 

potassium   
  كجم/مجم٢٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

144, 188,XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, 
XS166,XS167,
XS189, XS190, 
XS191,XS222,
XS236,XS244, 
XS292, XS311, 

XS312& 

XS315  

Aspartame   كجم/مجم٣٠٠  951  اسبرتام  

144, 191, 
XS36, XS92, 

XS95, XS165, 
XS166,XS167,
XS189, XS190, 
XS191,XS222,
XS236,XS244, 
XS292, XS311, 

XS312&XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٥٣

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   كجم/مجم٣٠٠٠٠  

XS36,XS92, 
XS95,XS165, 
XS166,XS167,

XS189 
XS190,XS191,
XS222,XS236,
XS244, XS292, 
XS311,XS312

& XS315  

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  كجم/مجم٣٠٠٠٠  150d  میلاكار

95, XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, 
XS166,XS167,
XS189, XS190, 
XS191,XS222,
XS236,XS244, 
XS292, XS311, 

XS312& 
XS315  

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f   كجم/ مجم١٠٠  

95,304,XS36, 
XS92,XS95, 

XS165,XS167,
XS189,XS190,
XS191,XS222,
XS236,XS244,
XS292,XS311,
XS312&XS315 

Potassium 
dihydrogen citrate   

 ثنائیة -سترات بوتاسیوم 
ممارسات   (i)332  الھیدروجین

  التصنیع الجیدة

253,391,XS36, 
XS92,XS95, 

XS167, XS189, 
XS190, XS191, 

XS222, 
XS236,XS244, 
XS292,XS311,
XS312&XS315  

Sodium ascorbate   ممارسات   301  سكوربات الصودیومأ
  التصنیع الجیدة

437,307,392, 
XS92, XS167, 
XS189,XS191, 
XS222, XS236, 
XS244, XS312 

&XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٥٤

Sodium dihydrogen 

citrate   
الصودیوم ثنائى   سترات

  الھیدروجین
331(i)   

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

253,391,XS36, 

XS92, XS95, 

XS167, XS189, 

XS190, XS191, 

XS222, 

XS236,XS244, 

XS292,XS311,

XS312 

&XS315  

Sodium gluconate   576  جلوكونات الصودیوم  
ممارسات 

  تصنیع الجیدةال

XS36, XS92, 

XS95, 

XS165,XS166, 

XS167, XS189, 

XS190, XS191, 

XS222,XS236,

XS244,XS292, 

XS311, XS312 

&315  

Tricalcium citrate   333  ثالثى الكالسیوم  سترات(iii)   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 

XS95, 

XS165,XS166, 

XS167, XS189, 

XS190, 

XS191,XS222,

XS236,XS244, 

XS292, XS311, 

XS312 &315  

Tripotassium citrate   332  ثالثى البوتاسیوم  سترات(ii)   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

253,391,XS36, 

XS92, XS95, 

XS167, 

XS189,XS190, 

XS191, XS222, 

XS236,XS244, 

XS292,XS311,

XS312&XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٥٥

Trisodium citrate   331  مسترات ثالثى الصودیو(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

253,391,XS36, 
XS92, XS95, 

XS167, 
XS189,XS190, 
XS191, XS222, 
XS236,XS244, 
XS292,XS311,
XS312&XS315  

Riboflavins   101  الریبوفالفینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Chlorophylls, 
Chlorophyllins   

 تكلوروفیالال
  140  كلوروفیلیناتالو

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Copper complexes 
of chlorophylls and 

chlorophyllins   

مركبات النحاس 
 تللكلوروفیال

  اتوالكلوروفیللین
141  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 بدائل السردینو
٤٧٩  

Vegetable carbon   153  كربون نباتى  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Paprika extract, 
capsanthin, 
capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 السردینوبدائل 
٤٧٩  

Beetroot Red, 
betanin   162  أحمر جذور البنجر، بیتانین  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Anthocyanins   163  انثوسیانین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٥٦

Calcium carbonate    170  الكالسیومكربونات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Iron oxides and 
hydroxides   172  أكاسید الحدید  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Curcumin   كجم / مجم٥٠٠  100  الكركمین  

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 دائل السردینوب
٤٧٩  

Tartrazine   
  الترترازین

  
  كجم / مجم٥٠٠  102

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Carminic acid, 
Carmines   كجم / مجم٥٠٠  120   الكارمینات-حمض الكارمینك  

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

  كجم / مجم٥٠٠  122

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم / مجم٥٠٠  

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Patent Blue V    باتنت األزرقV  131  كجم / مجم٥٠٠  

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

  كجم / مجم٥٠٠  132

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٥٧

Brilliant Blue FCF   زرق الالمع األFCF    133  كجم / مجم٥٠٠  

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Green S    أخضرS  142  كجم / مجم٥٠٠  

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

  كجم / مجم٥٠٠  151

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Brown HT   بنى HT    155  كجم / مجم٥٠٠  

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Beta-apo-8′-

carotenal (C 30)   
  كجم / مجم٥٠٠  160e  كاروتینال ’ ٨-أبو-بیتا

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

  وبدائل السردین
٤٧٩  

Lutein   161  لوتینb  كجم / مجم٥٠٠  

فقط للسوریمى 
ومشابھاتھ 

 وبدائل السردین
٤٧٩  

Curcumin   كجم / مجم١٠٠  100  الكركمین  

فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات
واألسماك 

  المدخنھ
٤٧٩  

Curcumin   كجم / مجم٢٥٠   100 الكركمین 
القشریات قبل 

  الطھي
٤٧٩  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٥٨

Riboflavins   101  الریبوفالفینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات

والقشریات قبل 
الطھى واألسماك 

  المدخنھ
٤٧٩  

Tartrazine   كجم / مجم١٠٠   102  الترترازین  

فقط لعجینھ 
األسماك 
  والقشریات
واألسماك 

  المدخنھ
٤٧٩  

Tartrazine   كجم / مجم٢٥٠   102 الترترازین 
فقط القشریات 

  قبل الطھي
٤٧٩  

Sunset Yellow 
FCF/Orange Yellow S   فقط لبدائل   كجم / مجم٢٠٠  110  أصفر غروب الشمس

 ٤٧٩السالمون 

Cochineal, Carminic 
acid, Carmines   

  نیل حمض الكرمینكالكوش
  الكارمینات

  كجم / مجم١٠٠  120

فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات
واألسماك 

  ٤٧٩المدخنھ 
Cochineal, Carminic 

acid, Carmines   كجم / مجم٢٥٠   120 الكارمینات 
القشریات قبل 

  ٤٧٩الطھى 

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

  كجم / مجم١٠٠  122
فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات

Azorbine   
(carmosine)   

 أزوربین
  )كارموزین(

 كجم / مجم٢٥٠   122
القشریات قبل 

  ٤٧٩الطھى 
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
  4Rبونسو 

  كجم / مجم٢٠٠  A(  124أحمر الكوشنیل (
فقط بدائل 

 ٤٧٩السالمون 

Chlorophylls, 
Chlorophyllins   

الكلوروفیالت 
  140  والكلوروفیلینات

ممارسات 
  جیدةالتصنیع ال

فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات

والقشریات قبل 
  ٤٧٩الطھى 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٥٩

Copper complexes of 

chlorophylls and 

chlorophyllins   

مركبات النحاس 
للكلوروفیالت 
  والكلوروفیللینات

141  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات

والقشریات قبل 
الطھى 

واألسماك 
  ٤٧٩المدخنھ 

Green S    أخضرS  142  كجم / مجم١٠٠  

فقط لعجینھ 
األسماك 
  والقشریات

٤٧٩  

Green S    أخضرS 142   كجم / مجم٢٥٠ 
فقط القشریات 

  قبل الطھي
٤٧٩  

Caramels   150  الكارامیالتa,d  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات

والقشریات قبل 
  ٤٧٩الطھى 

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

  كجم  / مجم١٠٠  151

فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات
واألسماك 

  ٤٧٩المدخنھ 

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

 كجم  / مجم٢٥٠  151
فقط القشریات 

  قبل الطھي
٤٧٩  

Vegetable carbon   153  كربون نباتى  
ارسات مم

  التصنیع الجیدة

فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات

والقشریات قبل 
الطھى 

واألسماك 
  ٤٧٩المدخنھ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٦٠

Paprika extract, 
capsanthin, 
capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات

والقشریات قبل 
الطھى 

واألسماك 
  ٤٧٩المدخنھ 

Lutein   161  لیوتینb  كجم / مجم١٠٠  

فقط لعجینھ 
األسماك 

والقشریات 
٤٧٩  

Lutein   161 لیوتینb   كجم / مجم٢٥٠ 
فقط القشریات 

  قبل الطھي
٤٧٩  

Beetroot Red, 
betanin   

  162   البنجر، بیتانینجذور  أحمر
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات

یات قبل والقشر
  ٤٧٩الطھى 

Anthocyanins   163  انثوسیانین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات

والقشریات قبل 
الطھى 

واألسماك 
  ٤٧٩المدخنھ 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط لعجینھ 
األسماك 
 والقشریات

٤٧٩  

  المجمدة، األسماك الفیلیة، منتجات األسماك، متضمنة القشریات، الرخویات والشوكیات األسماك ١- ٢-٩

Acetic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الخلیك 
  واألحماض الدھنیة للجلسرول

472a  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 
XS95, XS165, 

XS190, XS191, 
XS292, XS312 

&XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٦١

Acetylated distarch 

phosphate   
  1414  فوسفات ثنائى النشا االسیتلیة

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 
XS95, XS165, 

XS190, XS191, 
XS292, XS312 

&XS315  

Agar   406  اآلجار  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

3,53,XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS292, 

XS312 & 

XS315  

Alginic acid   400  حمض األلجینیك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

16,XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS292, 

XS312 

&XS315  

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم٣٠٠  

95,XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS292, 

XS312 

&XS315  

Ammonium alginate   403  نات االمونیومألجی  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS36,  XS92, 
XS95, XS165, 

XS190, XS191, 
XS292, XS312  

&XS315  

Ascorbic acid, L-   حمض االسكوربیكL   300  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

307, 392, XS189, 
XS190, XS 191, 
XS 222, XS236, 
XS312& XS 315  

Ascorbyl esters   كجم/مجم١٠٠٠  304,305  االسكوربیل  استرات  

10,392,XS36,
XS92,XS95, 

XS190,XS191, 
XS312&XS315   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٦٢

Brilliant blue FCF   األزرق الالمع  FCF    133  كجم/مجم٥٠٠  

95,XS36, 

XS92, XS95, 

XS165, XS190, 

XS191, XS292, 

XS312 

&XS315  

Butylated 

hydroxyanisole    
  كجم/مجم٢٠٠   320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول

15, 180, 392, 

XS36,XS92, 
XS95, XS165, 

XS190, XS191, 

XS312& 

XS315  

Butylated 

hydroxytoluene  
  

  كجم/مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

15, 180, 392, 

XS36,XS92, 
XS95, XS165, 

XS190, XS191, 

XS312& 

XS315  

Calcium alginate    404  كالسیومالألجینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS36,  XS92, 

XS95, XS165, 

XS190, XS191, 

XS292, XS312  
&XS315  

Calcium ascorbate   302  أسكوربات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

308,392,XS36, 

XS92, XS95, 

XS165, XS190, 

XS191, XS292, 

XS312 

&XS315  

Calcium carbonate   170  یومكربونات الكالس(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

95, XS36, 

XS92, XS95, 

XS165, XS190, 

XS191, XS292, 

XS312& 

XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٦٣

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم٣٥  

95,XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS292, 

XS312 & 
XS315  

Carmines   كجم/مجم١٠٠  120  الكارمینات  

95, 178, XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS292, 

XS312 
&XS315 

Carob bean gum   410  صمغ قرون الخروب  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

391,XS36, 
XS92, XS95, 

XS190, XS191, 
XS292, XS312 

&XS315  

Carrageenan   
  

  الكاراجینان
  

407  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

332,391,XS36, 
XS92, XS95, 

XS190, XS191, 
XS292, XS312 

&XS315  

Citric acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

331,391,392, 
XS36, XS95, 

XS190, XS191, 
XS312 

&XS315  

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
  واألحماض الدھنیة للجلسرول

  
472c  

ممارسات 
  الجیدةالتصنیع 

392,XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS312 

&XS315  

Dextrins, roasted 
starch   ممارسات   1400   النشا المحمصة-دكسترینات

  التصنیع الجیدة

3,53,XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS292, 

XS312 
&XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٦٤

Disodium 5'-
guanylate   ممارسات   627  دیوم جوانیالت ثنائى الصو-٥

  التصنیع الجیدة

95,XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS292, 

XS312 
&XS315  

Disodium 5'-
inosinate   ممارسات   631  الصودیوم  اینوزینات ثنائى-٥

  التصنیع الجیدة

95,XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS292, 

XS312 
&XS315  

Disodium 5'-
ribonucleotides   

 ریبونیوكلیوتیدات ثنائى ٥
ممارسات   635  الصودیوم

  التصنیع الجیدة

95,XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS292, 

XS312 
&XS315  

Erythorbic acid 
(isoascorbic acid)   

  حمض اریثروبیك
  )حمض االیزو اسكوربیك(

ممارسات   315
  التصنیع الجیدة

308,392,XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS312 

&XS315  

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
  كجم/مجم٧٥   386 ,385  االسیتات

21,392,XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS312 

&XS315  

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
  التصنیع الجیدة

XS36,XS92, 
XS95,XS165, 
XS190,XS191,

XS292, 
XS312& 
XS315  

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
  التصنیع الجیدة

73, 391, XS36, 
XS92,XS95, 

XS190, XS191, 
XS292, XS312 

&XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٦٥

Gum arabic (acacia 

gum)   
  414  )اكاسیا(صمغ عربى 

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

16, XS36, 
XS92, XS95, 

XS165,XS190, 
XS191, XS292, 

XS312& 
XS315  

Hydroxypropyl 

cellulose   
  463  ھیدروكسى بروبیل السلیلوز

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

16, XS36, 
XS92, XS95, 

XS165,XS190, 
XS191, XS292, 

XS312& 
XS315  

Hydroxypropyl 

methyl cellulose   
ھیدروكسى بروبیل میثیل 

  السلیلوز
464  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

16, XS36, 
XS92, XS95, 

XS165,XS190, 
XS191, XS292, 

XS312& 
XS315  

Hydroxypropyl 

starch   
  1440  ھیدروكسى بروبیل النشا

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 
XS95, 

XS165,XS190, 
XS191, XS292, 

XS312& 
XS315  

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )یجو كارمیناند(

  كجم/مجم٣٠٠  132

95, XS36, 
XS92, XS95, 

XS165,XS190, 
XS191, XS292, 

XS312& 
XS315  

Karaya gum   416  صمغ كاریا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 
XS95, 

XS165,XS190, 
XS191, XS292, 

XS312& 
XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٦٦

Konjac flour   425  دقیق الكونجاك  
ممارسات 
  ةالتصنیع الجید

16, XS36, 

XS92, XS95, 
XS165,XS190, 

XS191, XS292, 

XS312& 

XS315  

Lactic and fatty acid 

esters of glycerol   
استرات حمض الالكتیك 

  ولألحماض الدھنیة للجلسرول
472b  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 

XS95, XS165, 
XS190, XS191, 

XS292, 

XS312& 

XS315  

Lecithin   322  لیسیثینال(i)   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

392,XS36, 

XS92, XS95, 
XS165, XS190, 

XS191, 

XS312& 

XS315  

Magnesium chloride   511  كلورید الماغنسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 

XS95, XS165, 
XS190, XS191, 

XS292, 

XS312& 

XS315  

Mannitol   421  مانیتولال  
 ممارسات

  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 

XS95, 
XS165,XS190, 

XS191, XS292, 

XS312& 

XS315  

Methyl cellulose    461  سلیلوزالمیثیل  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

332, 391, 

XS36, XS92, 
XS95, XS190, 

XS191, XS292, 

XS312 & 

XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٦٧

Methyl ethyl 

cellulose   
  465  میثیل ایثیل السلیلوز

سات ممار
  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 

XS95, 

XS165,XS190, 

XS191, XS292, 

XS312& 

XS315  

Microcrystalline 

cellulose 
(cellulose gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

16, XS36, 

XS92, XS95, 

XS165,XS190, 

XS191, XS292, 

XS312& 

XS315  

Monosodium l-

glutamate   
  621  جلوتامات احادى صودیوم

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

95, XS36, 

XS92, XS95, 

XS165,XS190, 

XS191, XS292, 

XS312& 

XS315  

Nitrous oxide   942  أكسید النتروز  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

308, 392, 

XS36, XS92, 

XS95,XS165, 

XS190, XS191, 

XS312&XS315  

Oxidized starch   1404  النشا المؤكسد  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 

XS95, 

XS165,XS190, 

XS191, XS292, 

XS312& 

XS315  

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

16, XS36, 

XS92, XS95, 

XS165,XS190, 

XS191, XS292, 

XS312& 

XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٦٨

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii)- 

(v)-(vii),(ix); 
451(i),(ii); 

452(i)-(v);542  

  كجم/مجم٢٢٠٠

33, 393, 394, 
XS36, XS191, 

XS292& 
XS312  

Polydextroses   ممارسات   1200  عدیدى الدكستروز
  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 
XS95, XS165, 

XS190, XS191, 
XS292, 

XS312& 
XS315  

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  ٢٤١  كجم/مجم٥٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

  4Rبونسو 
 ٣٩٥  كجم/مجم٣٠  A(  124أحمر الكوشنیل (

Potassium alginate   ممارسات   402  ألجینات البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 
XS95, XS165, 

XS190, XS191, 
XS292, 

XS312& 
XS315  

Potassium chloride   ممارسات   508  كلورید البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 
XS95, XS165, 

XS190, XS191, 
XS292, XS312 

& XS315  

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

16, XS36, 
XS92, XS95, 

XS165,XS190, 
XS191, XS292, 

XS312& 
XS315  

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
ممارسات    407a  المصنعة

  التصنیع الجیدة

332, 391, 
XS36, XS92, 

XS95, XS190, 
XS191, 

XS292,XS312
& XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٦٩

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم١٠٠٠  

95, XS36, 
XS92, XS165, 
XS190,XS191, 
XS292, XS312 

& XS315  

Salts of myristic, 
palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

أمالح أحماض المیرستیك 
والبالمتیك واالستیاریك مع 

، الكالسیوم األمونیا
  والبوتاسیوم والصودیوم

470(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

71, XS36, 
XS92, XS95, 

XS165,XS190, 
XS191, XS292, 

XS312& 

XS315  

Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

أمالح حمض األولیك مع 
الكالسیوم والبوتاسیوم 

  والصودیوم
470(ii)  

ممارسات 
  لتصنیع الجیدةا

XS36, XS92, 
XS95, XS165, 

XS190, XS191, 
XS292, XS312 

& XS315  

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 
XS95, XS191, 

XS292, 
XS312& 

XS315  

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose 
(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  )صمغ السلیلوز(سلیلوز ال

466  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

332,391, XS36, 
XS92, XS95, 

XS190, XS191, 
XS292, XS312 

& XS315  

Sodium erythorbate 
(sodium 

isoascorbate)   

  اریثروبات الصودیوم
  )سكوربات الصودیومایزو أ(

316  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

308, 392, 
XS36, XS92, 

XS95, XS165, 
XS190, XS191, 

XS312&XS315  

Sulfites   كجم/مجم١٠٠  539 ,225-220  الكبریتات  

19, 44, 139, 
392, XS36, 

XS165, XS190, 
XS191, XS312 

& XS315  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٧٠

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم٣٠٠  

95, XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS292, 

XS312& 
XS315  

Tara gum   417  صمغ التارا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

73, XS36, 
XS92, XS95, 

XS165, XS190, 
XS191, XS292, 

XS312& 
XS315  

Tragacanth gum   413  كانثصمغ التراجا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS36, XS92, 
XS95, 

XS165,XS190, 
XS191, XS292, 

XS312& 
XS315  

Xanthan gum    415  الزانثانصمغ  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

391, XS36, 
XS92, XS95, 

XS190, XS191, 
XS292, 

XS312& 
XS315  

   األسماك المجمدة، فلیھ السمك ومنتجات األسماك المغطاة بخلطة مناسبة،٢- ٢-٩
  متضمنة القشریات، الرخویات،والشوكیات

Acetic acid- glacial  260  حمض خلیك ثلجى  
ممارسات 

  تصنیع الجیدةال
41 &XS166  

Acetic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الخلیك 
  واألحماض الدھنیة للجلسرول

472a  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
16 &XS166  

Acetylated distarch 
adipate   

  1422  النشا االستیلیةثنائى ادیبات 
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Acetylated distarch 
phosphate   

  1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Acid treated starch   1401  النشا المعامل بالحمض  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٧١

Agar   406  اآلجار  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
XS166 

Alginic acid   400  حمض األلجنیك  
ممارسات 
  ةالتصنیع الجید

٣٣٢ &٤١ 

Alkaline treated 
starch   

  1402  نشا معامل بالقلوى
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Ammonium alginate   403  ألجینات االمونیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Ammonium 

carbonate   
  (i)503  كربونات االمونیوم

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤١ 

Ammonium 
hydrogen carbonate   

كربونات امونیوم 
  الھیدروجینیة

503(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Ascorbic acid   300  حمض االسكوربیك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣٠٧ &٣٠٦ 

Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم١٠٠٠   304,305  االسكوربیل  استرات 
Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133  16  كجم/مجم٥٠٠ &XS166  

Butylated 

hydroxyanisole    
  كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول

15,180& 

XS166  
Butylated 

hydroxytoluene  
  كجم/مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

15,180& 

XS166  

Calcium alginate    404  كالسیومالألجینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Calcium ascorbate   302  أسكوربات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
139 &XS166  

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
16 & XS166  

Calcium chloride   509  كلورید الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
41 &XS166  

Calcium lactate   327  الكتات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
41 &XS166  

Caramel I- plain 

carmel   
  150a   كرامیل ساده١كارامیل 

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤١  

Carmines   كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات  
16, 95, 178& 

XS166  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٧٢

Carob bean gum   ممارسات   410  صمغ قرون الخروب
  التصنیع الجیدة

١٧٧ 

Carotenes, beta-, 
vegetable   

 ٣٠٤  كجم/مجم١٠٠   160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carrageenan   ممارسات   407  الكاراجینان
  التصنیع الجیدة

٣٣٢& ١٧٧ 

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
  التصنیع الجیدة

٦١ 

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
  جلسرولللالدھنیة واألحماض 

472c   ممارسات
  التصنیع الجیدة

١٦ 

Dextrins, roasted 
starch   

ممارسات   1400   النشا المحمصة-دكسترینات
  التصنیع الجیدة

XS166  

Disodium 5- 
Guanylate   

ممارسات   627   جوانیالت ثنائى صودیوم-٥
  التصنیع الجیدة

309 & XS166  

Disodium 5- 
inosinate   

ممارسات   631  نوسینات ثنائى صودیوم ای-٥
  التصنیع الجیدة

309&XS166  

Disodium 5- 
ribonucleotides   

 ریبونیوكلیوتید ثنائى -٥
  صودیوم

ممارسات   635
  التصنیع الجیدة

309 &XS166  

Distarch phosphate   ممارسات   1412  فوسفات ثنائى النشا
  التصنیع الجیدة

٦٣  

Erythorbic acid 
(isoascrbic acid)   

  حمض اریثروبیك
  )حمض االزو اسكوربیك(

315  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
139 &XS166  

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
  االسیتات

  XS166&21  كجم/مجم٧٥  385,386

Fumaric acid   ممارسات   297  حمض الفیوماریك
  التصنیع الجیدة

41 &XS166  

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
  التصنیع الجیدة

XS166  

Glycerol   ممارسات   422  الجلسرول
  التصنیع الجیدة

41&XS166  

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  16  كجم/مجم٥٠٠ &XS166  

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
  التصنیع الجیدة

١٧٧ 

Gum arabic  
(Acacia Gum)   

ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى 
  التصنیع الجیدة

16 &XS166  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٧٣

Hydroxypropyl 
cellulose   

  463  ھیدروكسى بروبیل السلیلوز
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣٣٢ &٦٣ 

Hydroxypropyl 
distarch phosphate   

ھیدروكسى بروبیل فوسفات 
  ثنائى النشا

1442  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

ھیدروكسى بروبیل میثیل 
  السلیلوز

464  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣٣٢ &٦٣ 

Hydroxy propyl 
starch   

  1440  ھیدروكسى بروبیل النشا
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Karaya gum   416  صمغ كاریا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
XS166  

Konjac flour   425   الكونجاكدقیق  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
41 , 325, 332 

&XS166  
Lactic and fatty acids 

esters of glycerol   
استرات حمض الالكتیك 

  واألحماض الدھنیة للجلسرول
472b  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

16 &XS166  

Lecithin   322  اللیسیثین(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣  

Magnisium 
carbonate   

  (i)504  كربونات الماغنسیوم
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
16 & XS166  

Magnesium chloride   511  كلورید الماغنسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
XS166  

Magnisum hydroxide   528  ھیدروكسید الماغنسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
16 &XS166  

Magnisium 
hydroxide carbonate   

كربونات ھیدروكسید 
  الماغنسیوم

504(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
16 & XS166  

Malic acid, DL    حمض المالیكDL  296  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
41&XS166  

Mannitol   421  مانیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
XS166  

Methyl cellulose   461  میثیل السلیلوز  
ممارسات 

  یع الجیدةالتصن
٣٣٢ &١٧٧ 

Methyl ethyl 
cellulose   

  465  میثیل ایثیل السلیلوز
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Microcrystaline 
cellulose (cellulose 

Gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
41,325,332  

XS166 &   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٧٤

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

471  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١ 

Monopotassium L- 
Glutamate   

  622  جلوتامات احادى البوتاسیوم
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١ 

Monosodium L- 
Glutamate   

  621  جلوتامات احادى الصودیوم
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١ 

Monostarch 
phosphate   

  1410  فوسفات احادى النشا
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Oxidized starch   1404  النشا المؤكسد  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Pectin   440  البكتینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٧٧ 

Phospates distarch 
phosphate   

  1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة
سات ممار

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii), 

(v)-(vii),(ix); 451 
(i)-(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٢٩٩ & ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

   4Rبونسو 
  )A أحمر الكوشنیل(

  كجم/مجم٥٠٠  124
16,95 

&XS166  

Potassium alginate   402  ألجینات البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٣ 

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١ 

Potassium chloride   508  كلورید البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 41 

& XS161  
Potassium hydrogen 

carbonate   
كربونات البوتاسیوم 

  الھیدروجینیة
501(ii)  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤١ 

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
16 

&XS166  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٧٥

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
ممارسات   407a  المصنعة

 ٣٣٢ &١٧٧  تصنیع الجیدةال

Pullulan   ممارسات   1204  بولوالن
  XS166& 41  التصنیع الجیدة

Riboflavins   101  ریبوفالفیناتال(i),(ii),(iii)  16  كجم/مجم٣٠٠ &XS166  
Salts of myristic , 

palmitic and stearic 
acids with ammonia , 
calcium , potassium 

and sodium   

ض المیرستیك أمالح أحما
والبالمتیك واالستیاریك مع 

األمونیا والكالسیوم 
  والبوتاسیوم والصودیوم

470(i)    ممارسات
  التصنیع الجیدة

16, 71 
&XS166  

Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

أمالح حمض األولیك مع 
الكالسیوم والبوتاسیوم 

  والصودیوم
470(ii)    مماراسات

  تصنیع الجیدةال
16 &XS166 

  

Sodium acetate   262  خالت الصودیوم(i)   مماراسات
  التصنیع الجیدة

41 &XS166 
  

Sodium alginate   مماراسات   401  ألجینات الصودیوم
 ٣٣٢ &٢١٠  التصنیع الجیدة

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)   مماراسات
 ٤١  التصنیع الجیدة

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose 
(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
مماراسات   466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

 ٣٣٢ &١٧٧  التصنیع الجیدة

Sodium DL- malate   ماالت الصودیوم DL 350(ii)   ممارسات
  XS166& 41  التصنیع الجیدة

Sodium fumarates   ممارسات   365  فیومارات الصودیوم
  XS166&41  یع الجیدةالتصن

Sodium hydrogen 
carbonate   

كربونات الصودیوم 
ممارسات   (ii)500  الھیدروجینیة

  41  التصنیع الجیدة

Sodium lactate   ممارسات   325  الكتات الصودیوم
  التصنیع الجیدة

41 &XS166  

Sodium 
sesquicarbonate   

ممارسات   (iii)500  سیسكوى كربونات الصودیوم
  صنیع الجیدةالت

٤١ 

Starch acetate   ممارسات   1420  خالت النشا
 ٦٣  التصنیع الجیدة

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   16  كجم/مجم٣٠٠ &XS166  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٧٦

Tara gum   ممارسات   417  صمغ التارا
  XS166& 73  التصنیع الجیدة

Thiodipropionates   15,46  كجم/مجم٢٠٠  388,389  البروبیونات ثنائى ثیو&XS166  
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa,b,c  15  كجم/مجم٢٠٠& XS166  

Tragacanth gum   ممارسات   413  صمغ التراجاكانث
  XS166& 16  التصنیع الجیدة

  
Xanthan gum  

ممارسات   415  صمغ الزانثان
  التصنیع الجیدة

١٧٧ 

  صوص الكریمة، متضمنة القشریات والرخویات والشوكیات منتجات األسماك المفرومة المجمدة فى ٣- ٢-٩

Acetic acid, glacial   ممارسات   260  حمض الخلیك الثلجى
  التصنیع الجیدة

١٦ 

Acetic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الخلیك 
ممارسات   472a  واألحماض الدھنیة للجلسرول

 ١٦  التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
phosphate   

ممارسات   1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة
  التصنیع الجیدة

١٦ 

Agar   ممارسات   406  اآلجار
  التصنیع الجیدة

 

Alginic acid   ممارسات   400  حمض األلجینیك
   التصنیع الجیدة

Ascorbic acid, L   ممارسات   300  حمض االسكوربیك
  التصنیع الجیدة

١٦ 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  ١٦  كجم/مجم٥٠٠ 

Calcium carbonate    170  كالسیومالكربونات(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

١٦ 

Calcium chloride   ممارسات   509  كلورید الكالسیوم
   التصنیع الجیدة

Calcium lactate   ممارسات   327  الكتات الكاسیوم
  التصنیع الجیدة

١٦ 

Carmines   ١٧٨ & ١٦  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 

Carob bean gum   ممارسات   410  صمغ قرون الخروب
  التصنیع الجیدة

 

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)   ١٦  كجم/مجم١٠٠٠ 

Carrageenan   ممارسات   407  الكاراجینان
  التصنیع الجیدة

 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٧٧

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٩٥  كجم/مجم٤٠ 

Citric acid   330  حمض ستریك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
  واألحماض الدھنیة للجلسرول

472c  
رسات مما

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Dextrins, roasted 
starch   1400   النشا المحمصة-دكسترینات  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Disodium 5'-
guanylate   

  627   جوانیالت ثنائى صودیوم-٥
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣١١ 

Disodium 5'-
inosinate   

  631   اینوسینات ثنائى صودیوم-٥
ممارسات 

   الجیدةالتصنیع
٣١١ 

Disodium 5'-
ribonucleotides   

ریبونیوكلیوتید ثنائى  -٥
  صودیوم

635  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣١١ 

Fumaric acid   297  حمض الفیوماریك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Gellan gum   418  صمغ الجیالن  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Glycerol   422  الجلسرول  
ممارسات 

   صنیع الجیدةالت

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٩٥ &١٦ 

Guar gum   412  صمغ الجوار  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Gum arabic 
(acacia gum)   

  414  )اكاسیا(صمغ عربى 
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Hydroxypropyl 
cellulose   

  463  یل السلیلوزھیدروكسید بروب
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

ھیدروكسى بروبیل میثیل 
  السلیلوز

464  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Hydroxypropyl 
starch   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا  

ممارسات 
 ١٦  التصنیع الجیدة

Karaya gum   416  صمغ كاریا  
ممارسات 

  یع الجیدةالتصن
 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٧٨

Konjac flour   425  دقیق الكونجاك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الالكتیك 
  واألحماض الدھنیة للجلسرول

472b  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Magnesium 

carbonate   
  (i)504  كربونات الماغننسیوم

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

١٦ 

Magnesium chloride   511  كلورید الماغنسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Magnesium 
hydroxide   

  528  ھیدروكسید الماغنسیوم
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Magnesium 
hydroxide carbonate   

ید كربونات ھیدروكس
  الماغنسیوم

504(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Malic acid, DL-    حمض المالیكDL  296  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Mannitol   421  مانیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Methyl cellulose   461  میثیل السلیلوز  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Methyl ethyl 
cellulose   

  465  یل ایثیل السلیلوزمیث
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Microcrystalline 
cellulose (cellulose 

gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Mono- and di-

glycerides of fatty 
acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

471   
ت ممارسا

  التصنیع الجیدة
 

Monosodium l-
glutamate   

  621  صودیوم احادى جلوتامات
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣١١ 

Oxidized starch   1404  النشا المؤكسد  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٧٩

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii), 

(v)-(vii),(ix); 451 
(i)-(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

   4Rبونسو 
  )Aل أحمر الكوشنی(

 ٩٥ &١٦  كجم/مجم٥٠٠  124

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)  
رسات مما

   التصنیع الجیدة

Potassium chloride    508  بوتاسیومالكلورید  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)  
ممارسات 

 ١٦  التصنیع الجیدة

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
  407a  المصنعة

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Pullulan   1204  بولوالن  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  ١٦  كجم/مجم٣٠٠ 
Salts of myristic, 

palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

أمالح أحماض المیرستیك 
والبالمیك واالستیاریك مع 

ا والكالسیوم األمونی
  والبوتاسیوم والصودیوم

470(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

١٦ 

Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

أمالح حمض األولیك مع 
الكالسیوم والبوتاسیوم 

  والصودیم
470(ii)  

ممارسات 
 ١٦  التصنیع الجیدة

Sodium acetate   262  خالت الصودیوم(i)  
سات ممار

 ١٦  التصنیع الجیدة

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)  
ممارسات 

 ١٦  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٨٠

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose (cellulose 
gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  466  )صمغ السلیلوز(سلیلوز 

رسات مما
 ١٦  التصنیع الجیدة

Sodium DL- malate   ماالت الصودیوم DL  350(ii)  
ممارسات 

 ١٦  التصنیع الجیدة

Sodium fumarates   365  فیومارات الصودیوم  
ممارسات 

 ١٦  التصنیع الجیدة

Sodium lactate   325  الكتات الصودیوم  
ممارسات 

 ١٦  التصنیع الجیدة

Sunset yellow FCF   ب الشمسأصفر غروFCF   110  ١٩٥&١٦  كجم/مجم٣٠٠ 

Tara gum   417  صمغ التارا  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Tragacanth gum   413  كانثصمغ التراجا  
ممارسات 

 ١٦  التصنیع الجیدة

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

  منة القشریات، الرخویات والشوكیاتأو المقلیة ومنتجاتھا، متض/ األسماك المطھیة و٤- ٢-٩

Acetic acid, glacial   260  حمض خلیك ثلجى  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Ascorbic acid, l-    حمض االسكوربیكL  300  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم(i)  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Calcium lactate   327  تات الكالسیومالك  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Citric acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Disodium 5'-
guanylate   627   جوانیالت ثنائى صودیوم-٥  

ممارسات 
 ٣١٢  التصنیع الجیدة

Disodium 5'-
inosinate   631  اینوسینات ثنائى صودیوم-  ٥  

ممارسات 
 ٣١٢  التصنیع الجیدة

Disodium 5'-
ribonucleotides   

   ریبونیوكلیوتید-٥
  635  ثنائى صودیوم

ممارسات 
 ٣١٢  التصنیع الجیدة

Fumaric acid   297  حمض الفیوماریك  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٨١

Magnesium 
carbonate   504  كربونات الماغننسیوم(i)   ممارسات

   التصنیع الجیدة

Magnesium 
hydroxide   ممارسات   528  روكسید الماغنسیومھید

   التصنیع الجیدة

Magnesium 
hydroxide carbonate   

كربونات ھیدروكسید 
ممارسات   (ii)504  الماغنسیوم

   التصنیع الجیدة

Malic acid, DL-     مالیك ال حمضDL  296   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Monosodium L-
glutamate   ممارسات   621  جلوتامات أحادى الصودیوم

 ٣١٢  التصنیع الجیدة

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Sodium acetate   262  خالت الصودیوم(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Sodium DL- malate   االت الصودیومم DL  350(ii)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Sodium fumarates   ممارسات   365  فیومارات الصودیوم
   التصنیع الجیدة

Sodium lactate   ممارسات   325  الكتات الصودیوم
   التصنیع الجیدة

   األسماك المطھیة ومنتجاتھا١- ٤- ٢-٩
Acetic and fatty acid 

esters of glycerol   
استرات حمض الخلیك 

ممارسات   472a  واألحماض الدھنیة للجلسرول
 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
phosphate   ممارسات   1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة

 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Agar   ممارسات   406  اآلجار
 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Alginic acid   ات ممارس  400  حمض األلجینیك
 ٣٢٥  التصنیع الجیدة

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  ٩٥  كجم/مجم٣٠٠ 
Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133  ٩٥  كجم/مجم١٠٠ 

Calcium chloride    ممارسات   509  كالسیومالكلورید
  التصنیع الجیدة

٢٤١ 

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٨٢

Carob bean gum   ممارسات   410  صمغ قرون الخروب
  التصنیع الجیدة

٢٤١ 

Carotenes, beta-, 
vegetable   

 ٩٥  كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carrageenan   ممارسات   407  الكاراجینان
  التصنیع الجیدة

٣٢٥ &١٦ 

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،یالتالكلوروف
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٩٥ &٦٢  كجم/مجم٣٠ 

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
  واألحماض الدھنیة للجلسرول

472c   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٤١ 

Dextrins, roasted 
starch   

ممارسات   1400   النشا المحمصة-دكسترینات
  تصنیع الجیدةال

٢٤١ 

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
  االسیتات

 ٢١  كجم/مجم٥٠   386 ,385

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  كجم/مجم١٠٠   

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
  التصنیع الجیدة

٢٤١ 

Glycerol   ممارسات   422  جلسرولال
  صنیع الجیدةالت

٢٤١ 

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ٩٥  كجم/مجم٥٠٠ 

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
  التصنیع الجیدة

٢٤١ 

Gum arabic 
(acacia gum)   

ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى 
  التصنیع الجیدة

٣٢٥ &١٦ 

Hydroxypropyl 
cellulose   

ممارسات   463  لیلوزھیدروكسى بروبیل الس
  التصنیع الجیدة

٣٢٥ &١٦ 

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

ھیدروكسى بروبیل میثیل 
  السلیلوز

ممارسات   464
  التصنیع الجیدة

٣٢٥ &١٦ 

Hydroxypropyl 
starch   

ممارسات   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا
  التصنیع الجیدة

٢٤١ 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  وتیناندیج
  )اندیجو كارمین(

 ٩٥  كجم/مجم٣٠٠  132

Karaya gum   ممارسات   416  صمغ كاریا
 ٢٤١  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٨٣

Konjac flour   ممارسات   425  دقیق الكونجاك
 ٣٢٥ &١٦  التصنیع الجیدة

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الالكتیك 
مارسات م  472b  واألحماض الدھنیة للجلسرول

 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Lauric arginate ethyl 
ester   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر   

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   ممارسات
 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Magnesium chloride   ممارسات   511  كلورید الماغنسیوم
 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Mannitol   رسات مما  421  مانیتولال
 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Methyl cellulose   ممارسات   461  میثیل السلیلوز
 ٣٢٥ &١٦  التصنیع الجیدة

Methyl ethyl 
cellulose   ممارسات   465  میثیل ایثیل السلیلوز

 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Microcrystalline 
cellulose (cellulose 

gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)   ممارسات
 ٣٢٥ &١٦  التصنیع الجیدة

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
ممارسات   471  األحماض الدھنیة

 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Oxidized starch   ممارسات   1404  النشا المؤكسد
 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Pectins   ممارسات   440  البكتینات
 ٢٤١   الجیدةالتصنیع

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii)- 

(v)-(vii),(ix); 451 
(i),(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydextroses   ممارسات   1200  عدید الدكستروز
 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
 ٤١٢  كجم/مجم١٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٨٤

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
 ٤١٢  كجم/مجم١٠٠٠  476

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

   4Rبونسو 
  )A كوشنیلأحمر ال(

 ٩٥  كجم/مجم٥٠٠  124

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٣٢٥ &١٦ 

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
ممارسات   407a  المصنعة

 ٣٢٥ &١٦  التصنیع الجیدة

Pullulan   ممارسات   1204  بولوالن
  التصنیع الجیدة

٢٤١ 

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  ٩٥  كجم/مجم٣٠٠ 
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٦١  كجم/مجم٥٠٠ 

Salts of myristic, 
palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

امالح أحماض المیرستیك 
 والبالمتیك واالستیاریك مع

االمونیا، الكالسیوم، 
  البوتاسیوم والصودیوم

470(i)  
ممارسات 

 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

امالح حمض االولیك مع 
الكالسیوم، البوتاسیوم 

  والصودیوم
470(ii)  

ممارسات 
 ٢٤١  التصنیع الجیدة

Sodium alginate   ممارسات   401  ومألجینات الصودی
 ٣٢٥ &١٦  التصنیع الجیدة

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose (cellulose 
gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

ممارسات 
 ٣٢٥ &١٦  التصنیع الجیدة

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم٢٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Sucroglycerides   ٣٤٨  ,٢٤١  كجم/مجم٤٥٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
 ٣٤٨  , ٢٤١  كجم/مجم٤٥٠٠  473

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

  استرات أولیجو سكروز
 ٣٤٨  ,٢٤١  كجم/مجم٤٥٠٠  II   473aع  و النو Iالنوع 

Sunset yellow FCF   وب الشمس أصفر غرFCF  110  ٩٥  كجم/مجم٣٠٠ 
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٢٨٥

Tara gum   417  صمغ تارا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٤١ 

Tragacanth gum   413  كانثصمغ التراجا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٤١ 

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣٢٧& ٢٤١ 

  ھیة القشریات، الرخویات، والشوكیات المط٢- ٤- ٢-٩

Agar   406  اآلجار  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٤١ 

Alginic acid   400  لجینیكحمض األ  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم٢٥٠   
Aluminium 

ammonium sulfate   
كبریتات االلمونیوم 

  واالمونیوم
 ٢٥٠ &٦  كجم/مجم٢٠٠  523

Benzoates   ٨٢ &١٣  كجم/مجم٢٠٠٠  210:203  بنزواتال 
Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133  كجم/مجم١٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٢٥٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carrageenan   407  الكاراجینان  
ممارسات 

  صنیع الجیدةالت
٣٢٥ & ١٦ 

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  كجم/مجم١٠٠٠   
Gum arabic (acacia 

gum)   
  414  )اكاسیا(صمغ عربى 

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

١٦ 

Hydroxypropyl 
cellulose   

  463  ھیدروكسى بروبیل السلیلوز
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

  ھیدروكسى بروبیل
  میثیل السلیلوز

464  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦  كجم/مجم٢٥٠  132

Konjac flour   425  دقیق الكونجاك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦ 

Lauric arginate  
ethyl ester   

   كجم/مجم٢٠٠  243  یك ایثیل استرأرجینات اللور
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٢٨٦

Methyl cellulose   ممارسات   461  میثیل السلیلوز
 ١٦  التصنیع الجیدة

Microcrystalline 
cellulose  

(cellulose gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)   ممارسات
 ١٦  التصنیع الجیدة

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii), 

(v)-(vii),(ix); 451 
(i)-(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

   4Rبونسو 
 )Aأحمر الكوشنیل (

   كجم/مجم٢٥٠  124

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)   ممارسات
  یع الجیدةالتصن

١٦ 

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
ممارسات   407a  المصنعة

 ١٦  التصنیع الجیدة

Riboflavins   101  ریبوفالفیناتال(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٣٠٠   

Sodium alginate   ممارسات   401  ألجینات الصودیوم
  التصنیع الجیدة

٣٢٥ &١٦ 

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose 
(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

ممارسات 
 ٣٢٥ &١٦  التصنیع الجیدة

Sorbates   ٨٢ &٤٢  كجم/مجم٢٠٠٠  203 ,202 ,200  سورباتال 
Sulfites   ٤٤  كجم/مجم١٥٠  539 ,225-220  الكبریتات 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم٢٥٠   

   األسماك المقلیة ومنتجاتھا  متضمنة القشریات، الرخویات والشوكیات٣- ٤- ٢-٩
Acetic and fatty acid 

estersof glycerol   
استرات حمض الخلیك 

ممارسات   472a  واألحماض الدھنیة للجلسرول
 ٤١  التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
phosphate   

ممارسات   1414  نشا االستیلیةفوسفات ثنائى ال
  التصنیع الجیدة

٤١ 

Agar   ممارسات   406  اآلجار
 ٣٢٥ & ٤١  التصنیع الجیدة
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٢٨٧

Alginic acid   ممارسات   400  حمض األلجینیك
 ٣٣٢ &٤١  التصنیع الجیدة

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  ١٦  كجم/مجم٥٠٠ 

Calcium chloride   ممارسات   509  كلورید الكالسیوم
 ٤١  التصنیع الجیدة

Carmines   ١٧٨ &٩٥  ,١٦  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 

Carob bean gum   ممارسات   410  صمغ قرون الخروب
 ٤١  التصنیع الجیدة

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  ١٦  كجم/مجم١٠٠٠ 

Carrageenan   ممارسات   407  الكاراجینان
  التصنیع الجیدة

٣٢٥ ,٤١& 
٣٣٢ 

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٩٥  كجم/مجم٤٠ 

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
ممارسات   472c  واألحماض الدھنیة للجلسرول

 ٤١  التصنیع الجیدة

Dextrins, roasted 
starch   ممارسات   1400   النشا المحمصة-دكسترینات

 ٤١  التصنیع الجیدة

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
 ٤١  التصنیع الجیدة

Glycerol   ممارسات   422  الجلسرول
 ٤١  التصنیع الجیدة

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ٩٥ & ١٦  كجم/مجم١٠٠٠ 

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
 ٤١  التصنیع الجیدة

Gum arabic  
(acacia gum)    ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى

  التصنیع الجیدة
٣٢٥  ,٤١ 
& ٣٣٢ 

Hydroxypropyl 
cellulose   ممارسات   463  ھیدروكسى بروبیل السلیلوز

  التصنیع الجیدة
٣٢٥  ,٤١ 
& ٣٣٢ 

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

ھیدروكسى بروبیل میثیل 
ممارسات   464  السلیلوز

  التصنیع الجیدة
٣٢٥  ,٤١ 
& ٣٣٢ 

Hydroxypropyl 
starch   ممارسات   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا

 ٤١  التصنیع الجیدة

Karaya gum   ممارسات   416  صمغ كاریا
  التصنیع الجیدة

٤١ 
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٢٨٨

Konjac flour   ممارسات   425  دقیق الكونجاك
  التصنیع الجیدة

٣٢٥  ,٤١ 
& ٣٣٢ 

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الالكتیك 
ممارسات   472b  واألحماض الدھنیة للجلسرول

 ٤١  التصنیع الجیدة

Lauric arginate ethyl 
ester   

 ٤١٩  كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   ممارسات
 ٤١  التصنیع الجیدة

Magnesium chloride   ممارسات   511  غنسیوماكلورید الم
 ٤١  التصنیع الجیدة

Mannitol   ممارسات   421  مانیتولال
  التصنیع الجیدة

٤١ 

Methyl cellulose   ممارسات   461  میثیل السلیلوز
  التصنیع الجیدة

٣٢٥  ,٤١ 
& ٣٣٢ 

Methyl ethyl 
cellulose   ممارسات   465  میثیل ایثیل السلیلوز

 ٤١  التصنیع الجیدة

Microcrystalline 
cellulose (cellulose 

gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٣٢٥  ,٤١ 
& ٣٣٢ 

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

احادیة وثنائیة الجلسریدات 
  ألحماض الدھنیةا

ممارسات    471
  التصنیع الجیدة

٤١ 

Oxidized starch   ممارسات   1404  النشا المؤكسد
 ٤١  التصنیع الجیدة

Pectins   ممارسات   440  البكتینات
  التصنیع الجیدة

٤١ 

Polydextroses   ممارسات   1200  عدید الدكستروز
  التصنیع الجیدة

٤١ 

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
 ٤١  كجم/مجم٥٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٣٢٥  ,٤١ 
& ٣٣٢ 

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
  المصنعة

407a    ممارسات
  التصنیع الجیدة

٣٢٥  ,٤١ 
& ٣٣٢ 

Pullulan   1204  النبولو  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١ 
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٢٨٩

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  ١٦  كجم/مجم٣٠٠ 
Salts of myristic, 

palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

امالح أحماض المیرستیك 
تیاریك مع والبالمتیك والس

االمونیا والكالسیوم 
  والبوتاسیوم والصودیوم

470(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١ 

Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

امالح حمض االولیك مع 
الكالسیوم، البوتاسیوم 

  والصودیوم
470(ii)  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤١ 

Sodium alginate   401   الصودیومألجینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣٢٥  ,٤١ 
& ٣٣٢ 

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose (cellulose 
gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

466  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣٢٥  ,٤١ 
& ٣٣٢ 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   ١٦  كجم/مجم٣٠٠ 

Tara gum   417  صمغ التارا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١ 

Tragacanth gum   413  صمغ التراجاكانث  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١ 

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤١ 

ح منھا، أو المملحة ومنتجاتھا، متضمنة القشریات الممل/ األسماك المدخنة، المجففة، المتخمرة، و٥- ٢-٩
  الرخویات، والشوكیات

Acetic acid- glacial   260  حمض خلیك ثلجى  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

437, XS167, 
XS189,XS222, 
XS236&XS244  

Acetic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الخلیك 
  واألحماض الدھنیة للجلسرول

472a  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 

XS236, 
XS244&XS311  

Acetylated distarch 
phosphate   

  1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 

XS236, 
XS244&XS311  
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٢٩٠

Agar   406  اآلجار   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300,XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Alginic acid   400  لجینیكحمض األ  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, 332, 
XS167, XS189, 
XS222,XS236, 

XS244 
&XS311  

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم٣٠٠  
382,XS167, 

XS189,XS222,
XS236&XS244  

Annatto extracts, 
bixin-based   

ناتو، اساسھ مستخلص اال
  كسینالبی

160b(i)  كجم/مجم١٠  
8,382,XS167,X
S189,XS222,X
S236&XS244  

Ascorbic acid, l-   ممارسات   300  حمض االسكوربیك
  التصنیع الجیدة

XS167,XS189,
XS222,XS236

&XS311  

Benzoates   كجم/مجم٢٠٠  213-210  البنزوات  
13,121,333,XS1
67,XS189,XS22

2&XS236  

Butylated 
hydroxyanisole    كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول  

15, 196,XS167, 
XS189, XS222, 
XS236,XS244

&XS311  

Butylated 
hydroxytoluene  

  

  بوتیل ھیدروكسى التولوین
 
  

  كجم/مجم٢٠٠  321

15, 196,XS167, 
XS189, XS222, 
XS236,XS244

&XS311  

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS167, XS189, 
XS222, XS236, 

XS244 
&XS311  

Calcium chloride   ممارسات   509  كلورید الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

300,XS167, 
XS189,XS222,
XS236,XS244& 

XS311  
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٢٩١

Calcium lactate   ممارسات   327  الكتات الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

437, XS167, 
XS189, XS222, 

XS236 
&XS244  

Canthaxanthin   161  كانازانثینg  كجم/مجم١٥  

22, XS167, 
XS189, 

XS222,XS236, 
XS244&XS311  

Carbon dioxide   ممارسات   290  ثانى أكسید الكربون
  التصنیع الجیدة

59, 382, XS167, 
XS189, XS222, 

XS236 
&XS244  

Carmines   كجم/مجم٣٠٠  120  الكارمینات  

22, 178,XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Carotenes, beta-, 
vegetable   

  البیتا كاروتینات النباتیة
  

160a(ii)  كجم/مجم١٠٠٠  
XS167, XS189, 
XS222, XS236, 
XS244&XS311  

Carrageenan   
  

  الكاراجینان
  

ممارسات   407
  التصنیع الجیدة

300, 332, 
XS167, XS189, 
XS222, XS236, 

XS244 
&XS311  

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم٢٠٠  

XS167, XS189, 
XS222, XS236, 
XS244&XS311  

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
  التصنیع الجیدة

437,XS167, 
XS189, XS222 

&XS236  

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
ممارسات    472c  واألحماض الدھنیة للجلسرول

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Disodium 5- 
Guanylate   627   جوانیالت ثنائى صودیوم-٥  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

29, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236,XS244

&XS311  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٩٢

Disodium 5- 
inosinate   

 اینوزینات ثنائى -٥
  631  الصودیوم

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

29, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236,XS244

&XS311  

Disodium 5- 
ribonucleotides   

 ریبونیكلیوتیدات ثنائى -٥
  635  الصودیوم

ممارسات 
  ةالتصنیع الجید

29, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236,XS244

&XS311  

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  كجم/مجم١٠٠  

XS167,XS189, 
XS222, XS236, 

XS244 & 
XS311  

Fumaric acid   297  یوماریكفحمض ال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS167, XS189, 
XS222, XS236, 

XS244 
&XS311  

Glycerol   422  سرولالجلی  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  كجم/مجم١٠٠٠  

22, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Guar gum   412  صمغ الجوار  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Gum arabic  
(acacia gum)    414  )اكاسیا(صمغ عربى  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

300, 332, 
XS167, XS189, 
XS222, XS236, 

XS244 & 
XS311  

Hydroxypropyl 
cellulose   463  ھیدروكسى بروبیل السلیلوز  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

300, 332, 
XS167, XS189, 
XS222, XS236, 

XS244 & 
XS311  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٩٣

Hydroxypropyl 

methyl cellulose   
  ھیدروكسى بروبیل

  میثیل السلیلوز
464  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

300, 332, 

XS167, XS189, 
XS222, XS236, 

XS244 & 

XS311  

Hydroxypropyl 

starch   
  1440  ھیدروكسى بروبیل النشا

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

300, XS167, 

XS189, XS222, 

XS236,XS244

&XS311  

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم٢٥٠  

22, 
XS167,XS189, 

XS222, XS236, 

XS244 & 

XS311  

Konjac flour   425  دقیق الكونجاك   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, 332, 

XS167, XS189, 
XS222, XS236, 

XS244 & 

XS311  

Lactic acid L-D 
and DL   

  حمض الالكتیك
L.D. and DL  

270   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

382, XS167, 

XS189, XS222, 

XS236 & 

XS244  

Lactic and fatty acid 

esters of glycerol   
استرات حمض الالكتیك 

  واألحماض الدھنیة للجلسرول
472b  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 

XS236, XS244 

&XS311  

Lauric arginate 
ethyl ester   

  كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

XS167, XS189, 

XS222, XS236, 

XS244 & 

XS311  

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 

XS236, XS244 

&XS311  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٩٤

Magnesium 
carbonate   

  (i)504  ونات الماغنسیومكرب
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS167, XS189, 
XS222, XS236, 

XS244 & 
XS311  

Magnesium chloride   511  كلورید الماغنسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Magnesium 
hydroxide   

  528  ھیدروكسید الماغنسیوم
سات ممار

  التصنیع الجیدة

XS167, XS189, 
XS222, XS236, 

XS244 & 
XS311  

Magnesium 
hydroxide carbonate   

كربونات ھیدروكسید 
  الماغنسیوم

504(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS167, XS189, 
XS222, XS236, 

XS244 & 
XS311  

Malic acid, DL    حمض المالیكDL  296  
ممارسات 
  ةالتصنیع الجید

XS167, XS189, 
XS222, XS236, 

XS244 & 
XS311  

Mannitol   421  مانیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Methyl cellulose   461  میثیل السلیولوز  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300,332, 
XS167, XS189, 
XS222, XS236, 
XS244&XS311  

Methyl ethyl 
cellulose   

  465  میثیل ایثیل السلیلوز
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Microcristalline 
cellulose 

(cellulose gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300,332, 
XS167, XS189, 
XS222, XS236, 

XS244&XS311  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٩٥

Mono- and di-

glycerides 
of fatty acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

471   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 

XS189, XS222, 
XS236, 

XS244&XS311  

Monosodium 

glutamate   
  621  جلوتامات احادى الصودیوم

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

29, 313, 

XS167,XS189,

XS236,XS244

& XS311 

Nitrogen   941  النیتروجین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

59, 382, XS167, 

XS189, XS222, 

XS236,&XS244 

Oxidized starch   1404  النشا المؤكسد  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 

XS236,XS244

&XS311   

Pectins   440  ناتالبكتی  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 

XS189, XS222, 

XS236, 

XS244&XS311  

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 

342(i)-(ii);343(i)-

(iii);450(i)-(iii), 
(v)-(vii),(ix); 451 

(i),(ii); 452(i)-

(v);542  

  كجم/مجم٢٢٠٠

33,334, XS167, 
XS189, XS236, 

XS244,XS311, 

413, 420  

Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
  كجم/مجم١٠٠  124

22, XS167, 

XS189, XS222, 

XS236, XS244 

&XS311  

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

230,XS167, 
XS189,XS222, 

XS236, XS244 

&XS311  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٩٦

Potassium chloride   508  كلورید البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 

XS236, 
XS244&XS311  

Potassium lactate   326  الكتات البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

382, XS167, 
XS189, XS222, 

XS236& 
XS244  

powder Cellulose  460  مسحوق السلیلوز(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300,332, 
XS167, XS189, 
XS222, XS236, 
XS244&XS311  

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
   407a  المصنعة

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

300, 
332,XS167, 

XS189, XS222, 
XS236, 

XS244&XS311  

Propyl gallate   كجم/مجم١٠٠  310  جاالت البروبیل  

15, 196,XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Pullulan   1204  ولوالنب  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٣٠٠  

22, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  
Salts of myristic, 

palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

امالح أحماض المیرستیك 
والبالمتیك والستیاریك مع 

االمونیا والكالسیوم 
  والبوتاسیوم والصودیوم

470(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

امالح حمض االولیك مع 
الكالسیوم، البوتاسیوم 

  والصودیوم
470(ii)  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٩٧

Sodium acetate   262  خالت الصودیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS167, XS189, 

XS222, XS236, 

XS244 

&XS311  

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300,332, 

XS167,XS189, 

XS222,XS236, 

XS244 

&XS311  

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

XS167, XS189, 

XS222, XS236, 

XS244 

&XS311  

Sodium 

carboxymethyl 

cellulose (cellulose 

gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

466  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, 332, 

XS167,XS189, 

XS222, XS236, 

XS244& 

XS311  

Sodium DL- malate   ماالت الصودیوم DL  350(ii)   
مارسات م

  التصنیع الجیدة

XS167, XS189, 

XS222, XS236, 

XS244 

&XS311  
Sodium erythorbate 

(sodium 

isoascorbate)   
  316  سكوربات الصودیومایزوأ

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

382, XS167, 

XS189, XS222, 

XS236&XS244  

Sodium fumarates   365  فیومارات الصودیوم  
ممارسات 

  جیدةالتصنیع ال

XS167, XS189, 

XS222, XS236, 

XS244 

&XS311  

Sodium lactate   325  الكتات الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

437,XS167, 

XS189, XS222, 

XS236 &XS244  

Sorbates   كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات  
20,42,XS189, 

XS222&XS236  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٩٨

Sulfites   كجم/مجم٣٠  539 ,225-220  الكبریتات  

44, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم١٠٠  

382, XS167, 
XS189, XS222, 

XS236& 
XS244  

Tara gum   417  صمغ التارا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  كجم/مجم٢٠٠  

45,128,382, 
XS167,XS189,
XS222, XS236 

&XS244  

Tartrazine   
  الترترازین

  
  كجم/مجم١٠٠  102

382, XS167, 
XS189, XS222, 

XS236& 
XS244  

Tragacanth gum   413  كانثصمغ التراجا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

300, XS167, 
XS189, XS222, 
XS236, XS244 

&XS311  

   األسماك المحفوظة جزئیا ومنتجاتھا، متضمنة القشریات، الرخویات، والشوكیات٣-٩
Acesulfame 
potassium  

 188, 144  جمك/مجم٢٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم
&XS291  

Aspartame   191, 144  كجم/مجم٣٠٠  951  اسبرتام 
&XS291  

Aspartame-
Acesulfame salt    113  كجم/مجم٢٠٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح &XS291  

Benzoates   120, 13  كجم/مجم٢٠٠٠  213-210  البنزوات 
&XS291  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٢٩٩

Butylated 
hydroxyanisole   180, 15  كجم/مجم٢٠٠  320  یسولبوتیل ھیدروكسى األن 

&XS291  
Butylated 

hydroxytoluene  
  

 180, 15  كجم/مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین
&XS291  

Caramel III - 
Ammonia caramel   

   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 
  

150c  95  كجم/مجم٣٠٠٠٠ &XS291  

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

كبریتات أمونیا -  IVامیل كار
  XS291& 95  كجم/مجم٣٠٠٠٠  150d  میلاكار

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  95  كجم/مجم١٠٠ &XS291  
Hydroxybenzoates, 

para-   27  كجم/مجم١٠٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات &XS291  

Neotame   161  كجم/مجم١٠  961  نیوتامال &XS291  
Sorbates   42  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات &XS291  
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
  XS291& 144  كجم/مجم١٢٠  955

  أو فى جیلي/ األسماك ومنتجاتھا، متضمنة القشریات، الرخویات، والشوكیات، فى صورة متبلة و١- ٣-٩
Brilliant blue FCF   األزرق الالمعFCF   133  ١٦  كجم/مجم٥٠٠ 

Carmines   ١٧٨ & ١٦  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  ١٦  كجم/مجم١٠٠٠ 

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  روفیلیناتالكلو

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ١٦  كجم/مجم٤٠ 

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٦  كجم/مجم٥٠٠ 
Lauric arginate ethyl 

ester   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر   

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii), 

(v)-(vii),(ix); 451 
(i)-(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  لألحماض الدھنیة

 ٤١٤  كجم/مجم١٠٠٠  475



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٠٠

Riboflavins   101  ریبوفالفیناتال(i),(ii), (iii)  ١٦  كجم/مجم٣٠٠ 
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٤٤  كجم/مجم١٦٠ 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ١٤٤ &٢٦  كجم/مجم١٠٠ 
Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110  ١٦  كجم/مجم٣٠٠ 

أو فى محلول /ورة مخللة وفى ص  القشریات، الرخویات، والشوكیات، األسماك ومنتجاتھا، متضمنة٢- ٣-٩
  ملحي

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133  ١٦  كجم/مجم٥٠٠ 
Carmines   ١٧٨ &١٦  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات 

Carotenes, beta-, 
vegetable   

 ١٦  كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ١٦  كجم/مجم٤٠ 

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
  االسیتات

 ٢١  كجم/مجم٢٥٠  386 ,385

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٦  كجم/مجم١٥٠٠ 
Lauric arginate ethyl 

ester   
   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii), 

(v)-(vii),(ix); 451 
(i),(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  لألحماض الدھنیة

 ٤١٥  كجم/مجم١٠٠٠  475

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  ١٦  كجم/مجم٣٠٠ 
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٤٤  كجم/مجم١٦٠ 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم١٦٥ 
Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110  ١٦  كجم/مجم٣٠٠ 

   بدائل السالمون، الكافیار،ومنتجات بطارخ األسماك األخري٣- ٣-٩
Allura red AC   أحمر االلورا AC    129  كجم/مجم٣٠٠  XS291  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٠١

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133  كجم/مجم٥٠٠  XS291  
Canthaxanthin   161  زانثینكانثاg  كجم/مجم١٥  XS291  

Carmines   178  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات&XS291  
Carotenes, beta-, 

vegetable   
  XS291  كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 نحاسومركبات ال 
141(i),(ii)  كجم/مجم٢٠٠  XS291  

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  كجم/مجم١٠٠  XS291  
Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  كجم/مجم١٥٠٠  XS291  

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

  XS291  كجم/مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  كاسید الحدیدأ(i)-(iii)  كجم/مجم١٠٠  XS291  
Lauric arginate ethyl 

ester   
  XS291  كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Phosphates    الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii), 

(v)-(vii),(ix); 451 
(i),(ii); 452(i)-

(v);542  

  XS291&33  كجم/مجم٢٢٠٠

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

  4Rبونسو 
  )A أحمر الكوشنیل(

  XS291  كجم/مجم٥٠٠  124

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٣٠٠  XS291  
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  26  كجم/مجم١٠٠ &XS291  
Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم٣٠٠  XS291  

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

  كجم  / مجم٣٠٠  122
  ماعدا الكافیار

٤٧٩  

Patent Blue V    باتنت األزرقV  131  كجم  / مجم٣٠٠  
 ماعدا الكافیار

٤٧٩  

Green S    أخضرS  142  كجم  /جم م٣٠٠  
 ماعدا الكافیار

٤٧٩  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٠٢

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

  كجم  / مجم٣٠٠  151
 ماعدا الكافیار

٤٧٩  

Brown HT   بنى HT   155  كجم  / مجم٣٠٠  
 ماعدا الكافیار

٤٧٩  

Beta-apo-8′-

carotenal (C 30)   
  جمك  / مجم٣٠٠  160e  كاروتینال ’ ٨-أبو-بیتا

 ماعدا الكافیار
٤٧٩  

Lutein   161  لیوتینb  كجم  / مجم٣٠٠  
 ماعدا الكافیار

٤٧٩  

Quinoline Yellow   كجم  / مجم٢٠٠  104  أصفر الكینولین  
 ماعدا الكافیار

٤٧٩  

Amaranth   كجم  / مجم٣٠  123  امارانت  
 ماعدا الكافیار

٤٧٩  

Lycopene   160  اللیكوبینd  كجم  / مجم٣٠  
 یارماعدا الكاف
٤٧٩  

Sorbic acid – 

sorbate; Benzoic acid 

– benzoates   

 السوربات - حمض السوربیك 
  البنزوات-حمض البنزوك 

  كجم  / مجم٢٠٠٠  200-213

فقط منتجات 
األسماك نصف 

المحفوظة 
متضمنة 

منتجات بطارخ 
 األسماك

 ٤٧٩ 

Erythrobic acid  
Sodium erythrobate 

  حمض االریثروبیك
  لصودیومارثیروبات ا

  كجم  / مجم١٥٠٠  315,316

فقط منتجات 
األسماك 
المحفوظة 
ونصف 

 المحفوظة 
٤٧٩ 

   األسماك ومنتجاتھا المحفوظة جزئیا، متضمنة القشریات، الرخویات،٤- ٣-٩
  ٣- ٣- ٩ إلى ١- ٣-٩، عدا المجموعات الغذائیة من )مثل معجون السمك(والشوكیات 

Allura red AC   أحمر االلورا AC  129   كجم/مجم٣٠٠   
Carmines   ١٧٨  كجم/مجم١٠٠  120  الكارمینات 

Carotenes, beta-, 

vegetable   
 ١٦  كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٠٣

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٩٥  كجم/مجم٧٥ 

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٦  كجم/مجم١٥٠٠ 
Indigotine   

(indigo carmine)   
  اندیجوتین

  )اندیجو كارمین(
 ١٦١  كجم/مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  ٩٥  كجم/مجم٥٠ 
Lauric arginate  

ethyl ester   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر   

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii), 

(v)-(vii),(ix); 451 
(i),(ii); 452(i)-

(v);542  

 ١٩٣ &٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

  4Rبونسو 
  )Aأحمر الكوشنیل (

   جمك/مجم١٠٠  124

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٤٤  كجم/مجم١٦٠ 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم٣٠٠   

   األسماك المحفوظة كلیا، متضمنة المعلب أو المتخمر من األسماك ومنتجاتھا،٤-٩
  القشریات، الرخویات، والشوكیاتمتضمنة 

Acesulfame 
potassium   كجم/مجم٢٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم  

144 ,188, 
XS3, XS37, 
XS70, XS90, 

XS94 & 
XS119  

Amaranth   كجم/مجم٣٠  123  امرانت  

435,XS3, 
XS70,XS90, 

XS94 & 
XS119  

Aspartame   كجم/مجم٣٠٠  951  اسبرتام  

144, 191,XS3, 
XS37,XS70, 
XS90, XS94, 

XS119  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٠٤

Aspartame-
Acesulfame salt   

   اسیسلفام-اسبرتام ملح 
  

  كجم/مجم٢٠٠  962

113 , XS3, 
XS37, XS70, 
XS90, XS94 

&XS119  

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  كجم/ مجم٥٠٠  
XS3, XS37, 
XS70, XS90, 
XS94 -XS119  

Butylated 
hydroxyanisole   كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول  

15,180,XS3, 
XS37,XS70, 

XS90,XS94& 
XS119  

Butylated 
hydroxytoluene  

  
  كجم/مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

15,180,XS3, 
XS37,XS70,X
S90,XS94& 

XS119  

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم١٥  
XS3,XS37, 
XS70,XS90, 

XS94&XS119 

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   كجم/مجم٥٠٠  

50,XS3,XS37,
XS70,XS90, 

XS94&XS119  

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

  -  IVكارامیل 
  میلاكبریتات أمونیا كار

150d  كجم/مجم٣٠٠٠٠  
95,XS3,XS37,
XS70,XS90, 

XS94&XS119  

Carmines   كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات  

16,178,XS3, 
XS37,XS70, 
XS90, XS94 

&XS119  

Carotenes, beta-, 
vegetable   

  كجم/مجم٥٠٠   160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة
XS3,XS37, 
XS70,XS90, 

XS94&XS119  

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f   كجم/مجم١٠٠  
95,XS3,XS37,
XS70,XS90, 

XS94&XS119  
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم٥٠٠  

95,XS3,XS37,
XS70,XS90, 

XS94&XS119  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٠٥

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
  كجم/مجم٣٤٠   386 ,385  االسیتات

21,310,XS3, 
XS70,XS94& 

XS119  

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  كجم/مجم١٠٠  
95,XS3,XS37,
XS70,XS90, 

XS94&XS119  

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  كجم/مجم١٥٠٠  

16,XS3, 
XS37,XS70, 
XS90,XS94 

&XS119  

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

  كجم/مجم٣٠٠  132
XS3,XS37, 
XS70,XS90, 

XS94 &XS119  

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم٥٠  
95,XS3,XS37,
XS70,XS90, 

XS94&XS119  

Neotame   كجم/مجم١٠  961  نیوتامال  

161, 
XS3,XS37, 
XS70, XS90 

,XS94 & 
XS119  

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii), 

(v)-(vii),(ix); 451 
(i),(ii); 452(i)-

(v);542  

 ,XS3 ,436 ,33  كجم/مجم٢٢٠٠
XS94&XS119  

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

  
   4Rبونسو 

  )A أحمر الكوشنیل(
  كجم/مجم٥٠٠  124

435,XS3,XS70, 
XS90,XS94 & 

XS119  

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٥٠٠  
95,XS3,XS37,
XS70,XS90, 

XS94&XS119  

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)   كجم/مجم٢٠٠  

144, XS3- 
XS37, XS70, 
XS90, XS94, 

XS119  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٠٦

Steviol glycosides   960  لجلیكوسیدات االستیفیوa, 960b(i)  كجم/مجم١٠٠  
26,XS3,XS37,
XS70,XS90,X
S94 &XS119  

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
  كجم/مجم١٢٠  955

144,XS3, 
XS37, XS70, 
XS90, XS94 

&XS119  

Sulfites   كجم/مجم١٥٠  539 ,225-220  الكبریتات  

44, 140, XS3, 

XS37,XS70, 
XS90, XS94 

& XS119  

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF  110  كجم/مجم٣٠٠  

95,435,XS3, 
XS70,XS90, 

XS94 & 
XS119  

Tartrazine   
  الترترازین

  
  كجم/مجم٣٠  102

435,XS3, 
XS70,XS90, 

XS94 
&XS119 

   البیض الطازج١-١٠
Allura red AC   أحمر االلوراAC   129  ٤  كجم/ ممج١٠٠ 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133   ممارسات
 ٤  التصنیع الجیدة

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg   ممارسات
 ٤  التصنیع الجیدة

Caramel III - 
Ammonia caramel   

   -   IIIكارامیل 
 ٤  كجم/مجم٢٠٠٠٠   150c  أمونیا كارامیل

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

  -  IVكارامیل 
 ٤  كجم/مجم٢٠٠٠٠  150d  میلاكبریتات أمونیا كار

Carmines   ممارسات   120  الكارمینات
 ١٧٨& ٤  التصنیع الجیدة

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  ٤  كجم/مجم١٠٠٠ 

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ٤  كجم/مجم١٠٠٠ 

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143   ممارسات
 ٤  التصنیع الجیدة

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ٤  كجم/مجم١٥٠٠ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٠٧

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١ &٤  كجم/مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤ 

Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
  4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
 ٤  كجم/مجم٥٠٠  124

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  ٤  كجم/مجم٣٠٠ 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤ 

   منتجات البیض٢-١٠
Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 

  میلاكار
150d  ١٦١  كجم/مجم٢٠٠٠٠ 

Carotenes, beta-, 
vegetable   

   كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Lauric arginate 
ethyl ester   

   كجم/مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  لألحماض الدھنیة
   كجم/مجم١٠٠٠  475

Polyglycerol esters 
of interesterified 

ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
   كجم/مجم١٠٠٠  476

Sorbic acid - 
potassium sorbate  

(SA) 

  –حمض السوربیك 
  (SA)البوتاسیوم سوربات 

  كجم  / مجم١٠٠٠  200-202

فقط البیض 
المجفف 

والمركز المجمد 
ومنتجات 

البیض المجمده 
  تجمید عمیق

٤٧٩  

Sorbic acid- sorbate; 
Benzoic acid - 

benzoates   

 السوربات - حمض السوربیك 
   البنزوات-حمض البنزویك 

  كجم  /مجم ٥٠٠٠  200-213

فقط البیض 
ل السائ

البیاض، صفار (
أو البیض 

  )البیضھ الكاملة
٤٧٩  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٠٨

Nisin   كجم  / مجم٦,٢٥  234  نیاسین  

فقط البیض 
السائل المبستر 

بیاض، صفار (
أو البیضھ 

 )كاملة
٤٧٩  

Phosphoric acid — 
phosphates — di-, 

tri- and 
polyphosphates   

 and 343 ,341-338  الفوسفات
450-452  

 كجم  / مجم١٠٠٠٠

لبیض فقط ا
بیاض، (السائل 

صفار أو 
 )البیضھ كاملة

٤٧٩  
Extracts of rosemary   ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠  392  لبانامستخلص الحص  

Talc   553  تلكالb  كجم  / مجم٤٥٠٠  

فقط على سطح 
البیض غیر 

المقشر المسلوق 
 والملون
٤٧٩  

Carnauba wax   كجم  / مجم٣٦٠٠  903  شمع الكارنوبا  

فقط على سطح 
 غیر البیض

المقشر المسلوق 
 والملون
٤٧٩  

Shellac   ممارسات   904  الشیالك
  التصنیع الجیدة

فقط على سطح 
البیض غیر 

المقشر المسلوق 
 والملون
٤٧٩  

Triethyl citrate   1505  االیثیل ثالثى سترات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

فقط لبیاض 
 البیض المجفف

٤٧٩  

   منتجات البیض السائلة١-٢-١٠

Acetic acid, glacial   ممارسات   260  حمض خلیك ثلجى
  التصنیع الجیدة

 

Agar   ممارسات   406  اآلجار
  التصنیع الجیدة

 

Benzoates   ١٣  كجم/مجم٥٠٠٠  213-210  البنزوات 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٠٩

Calcium alginate   404  ألجینات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Calcium sulfate   516  كبریتات الكاسیوم  
مارسات م

  التصنیع الجیدة
 

Carob bean gum   410  صمغ قرون الخروب  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Carrageenan   407  الكاراجینان  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Citric acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Dextrins, roasted 
starch   

  1400   النشا المحمصة-دكسترینات
رسات مما

  التصنیع الجیدة
 

Gellan gum   418  صمغ الجیالن  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Guar gum   412  صمغ الجوار  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Gum Arabic  
(acacia gum)  

  414  )اكاسیا(صمغ عربى 
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Karaya gum   416  صمغ كاریا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Konjac flour   425  دقیق الكونجاك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Lactic acid, L-, D- 
and DL-   

  L.D.DL  270 حمض الالكتك 
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Lecithin   
  اللیسیثین

  
322(i)  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

 

Microcrystalline 
cellulose (cellulose 

gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

  
471  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

 

Nisin   ٢٣٣  كجم/مجم٦.٢٥  234  النیاسین 

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣١٠

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii), 

(v)-(vii),(ix); 451 
(i),(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٦٧ &٣٣  كجم/مجم٤٤٠٠

Polydextroses   1200  عدیدى الدكستروز  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
  407a  المصنعة

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Propylene glycol 
alginate    كجم/مجم١٠٠٠٠  405  بروبیلن جلیكول ألجینات   

Salts of myristic, 
palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

أمالح أحماض المیرسیتك 
واالسیتاریك مع والبالمیتك 

األمونیا والكالسیوم 
  والبوتاسیوم والصودیوم

470(i)  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Sodium acetate   262  خالت الصودیوم(i)  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose  
(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
  (i)331  الھیدروجین

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Sodium lactate   325  الكتات الصودیوم  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم٥٠٠٠  203 ,202 ,200  تالسوربا 
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربتیان 

   كجم/مجم٥٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة

Starch sodium 
octenyl succinate   

سكسینات أوكتیل الصودیوم 
  1450  للنشا

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم/مجم٥٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣١١

Tara gum   ممارسات   417  صمغ التارا
   التصنیع الجیدة

Triethyl citrate   ٤٧  كجم/مجم٢٥٠٠  1505  سترات ثالثى االیثیل 

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Xanthan gum   ممارسات   415  صمغ الزانثان
   لجیدةالتصنیع ا

   البیض المجمدة٢-٢-١٠

Acetic acid, glacial   ممارسات   260  حمض خلیك ثلجى
   التصنیع الجیدة

Agar   ممارسات   406  اآلجار
   التصنیع الجیدة

Calcium alginate   ممارسات   404  ألجینات الكالسیوم
   التصنیع الجیدة

Carob bean gum   ممارسات   410  صمغ قرون الخروب
   ع الجیدةالتصنی

Carrageenan   ممارسات   407  الكاراجینان
   التصنیع الجیدة

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
   التصنیع الجیدة

Dextrins, roasted 
starch   ممارسات   1400   النشا المحمصة-دكسترینات

   التصنیع الجیدة

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
   التصنیع الجیدة

Glycerol   ممارسات   422  الجلیسرول
   التصنیع الجیدة

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
   التصنیع الجیدة

Gum arabic (acacia 
gum)    ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى

   التصنیع الجیدة

Karaya gum   ممارسات   416  صمغ كاریا
   التصنیع الجیدة

Konjac flour   ممارسات   425  دقیق الكونجاك
   التصنیع الجیدة

Lactic acid, L-, D- 
and DL-    حمض الالكتیكL.D.DL   270   ممارسات

   التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣١٢

Lecithin   322  اللیسیثین(i)    ممارسات
   التصنیع الجیدة

Mannitol   ممارسات   421  مانیتولال
   التصنیع الجیدة

Microcrystalline 
cellulose (cellulose 

gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

 

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

  
471  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Pectins   ممارسات   440  البكتینات
  التصنیع الجیدة

 

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii), 

(v)-(vii),(ix); 451 
(i),(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٢٩٠

Polydextroses   ممارسات   1200  عدید الدكستروز
   التصنیع الجیدة

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

یة أعشاب اوشیما البحر
ممارسات   407a  المصنعة

   التصنیع الجیدة

Propylene glycol 
alginate   

 ١٠٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات 
  كجم/مجم

 

Pullulan   ممارسات   1204  بولوالن
   التصنیع الجیدة

Salts of myristic, 
palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

أمالح أحماض المیرستیك 
والبالمتیك واالستیاریك مع 

 الكالسیوم -األمونیا 
  البوتاسیوم والصودیوم

470(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Sodium acetate   262  خالت الصودیوم(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Sodium alginate   ممارسات   401  ألجینات الصودیوم
   التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣١٣

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose (cellulose 
gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

466  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
  الھیدروجین

331(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sodium lactate   325  الكتات الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 
  لألحماض الدھنیة 

   كجم/مجم٥٠٠  491-495

Starch sodium 
octenyl succinate   

سكسینات أوكتیل الصودیوم 
  للنشا

1450  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم/مجم٥٠٠   

Tara gum   417  صمغ التارا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

  أو المتخثر بالحرارة /یض المجفف و منتجات الب٣-٢-١٠
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e   كجم/مجم٥٠٠٠   

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
  االسیتات

 ٤٧ &٢١  كجم/مجم٢٠٠  386 ,385

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 
  لألحماض الدھنیة 

 ٤٥٢  كجم/مجم٥٠٠  491-495

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم/مجم٥٠٠٠   
Triethyl citrate   ٤٧  كجم/ممج٢٥٠٠  1505  سترات ثالثى االیثیل 

   البیض المحفوظ، یتضمن البیض المحفوظ عن طریق القلویات، التملیح، والتعلیب٣-١٠
Caramel III - 

Ammonia caramel   
 ٤  كجم/مجم٢٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣١٤

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

  -  IVكارامیل 
   كجم/جمم٢٠٠٠٠  150d  میلاكبریتات أمونیا كار

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii), 

(v)-(vii),(ix); 451 
(i),(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٠٠٠

  )مثل الكاسترد( حلو اساسھ البیض ٤-١٠
Acesulfame 
potassium   ١٨٨&٤٧٨  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 
Ascorbyl esters   ١٠ & ٢  كجم/مجم٥٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 

Aspartame   ١٩١ &٤٧٨  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 

Brilliant blue FCF   زرق الالمعاأل  FCF    133  كجم/مجم١٥٠   
Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم١٥   
Caramel III - 

Ammonia caramel   
  -  IIIكارامیل 

   كجم/مجم٢٠٠٠٠  150c  أمونیا كارامیل

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

  -  IVكارامیل 
   كجم/مجم٢٠٠٠٠  150d  میلاكبریتات أمونیا كار

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم١٥٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم/مجم١٥٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم١٥٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  یلیناتالكلوروف

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٢  كجم/مجم٣٠٠ 

Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ٤٧٧ &١٧  كجم/مجم٢٥٠ 
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e  كجم/مجم٥٠٠٠   

Fast green FCF   ضر الثابت األخFCF   143  كجم/مجم١٠٠   
Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم/مجم٢٠٠ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣١٥

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١  لتر/مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم١٥٠   
Lauric arginate ethyl 

ester   
   كجم/مجم٢٠٠  243  رجینات اللوریك ایثیل استرأ

Neotame   ٤٧٨  كجم/مجم١٠٠  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338; 339(i)-
(iii);340(i)-

(iii);341(i)-(iii); 
342(i)-(ii);343(i)-
(iii);450(i)-(iii), 

(v)-(vii)-(ix); 451 
(i),(ii); 452(i)-

(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٤٠٠

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

استرات عدید الجلسرول 
  لألحماض الدھنیة

   كجم/مجم٦٠٠٠  475

Polyglycerol esters 
of interesterified 

ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
   كجم/مجم١٠٠٠  476

Polysorbates   كجم/مجم٣٠٠٠  436-432  عدید السوربات   

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

   4Rبونسو 
  )Aأحمر الكوشنیل (

   كجم/مجم٥٠  124

Propyl gallate   ١٥& ٢  كجم/مجم٩٠  310  جاالت البروبیل 
Propylene glycol 

alginate   
   كجم/مجم٣٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات 

Propylene glycol 

esters of fatty acids   
بیلین جلیكول استرات البرو

  لألحماض الدھنیة
   كجم/مجم٤٠٠٠٠  477

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٤٤  كجم/مجم١٠٠ 

Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)   كجم/مجم٢٠٠٠   
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Sorbitan esters 

of fatty  
استرات السوربیتان 

  لألحماض الدھنیة
   كجم/مجم٥٠٠٠  491-495

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٣٠ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣١٦

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٨  كجم/مجم٤٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
 ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   

473a  ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم٥٠   
Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Tocopherol   307  التوكوفیروالتa, b, c  ٧٢  كجم/مجم٥٠٠ 

   سكر أبیض، دیكستروز المائي، دیكستروز أحادى الماء، سكر الفركتوز١-١-١١
Sulfites   ٤٤  كجم/مجم١٥  539 ,225-220  الكبریتات 

Silicon dioxide- 
silicates   

أكسید السلیكون  ثانى 
  كجم  /مجم١٠٠٠٠  553-551  السلیكات

فقط الطعام 
المسحوق 

  الجاف
٤٧٩  

  ، مسحوق الدكستروز)سكر بودرة( مسحوق السكر ٢-١-١١
Calcium silicate   ٤٦٥  ,٥٦  كجم/مجم١٥٠٠٠  552  سلیكات الكالسیوم 

Magnesium 
carbonate   

 ٤٦٥  ,٥٦  كجم/مجم١٥٠٠٠  (i)504  كربونات ماغنسیوم

Magnesium silicate 
synthetic   

 ٤٦٥  ,٥٦  كجم/مجم١٥٠٠٠  (i)553  سلیكات الماغنسیوم المحضرة

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 & ٥٦,٣٣  كجم/مجم٦٦٠٠
٤٦٥ 

Silicon dioxide- 
amorphous   

  أكسید السلیكون ثانى 
  غیر المتبلور

 ٤٦٥  , ٥٦  كجم/مجم١٥٠٠٠   551

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم١٥  539 ,225-220  الكبریتات 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣١٧

  اب الجلوكوز السائل، السكر األبیض المندى، السكر البنى المندى، شر٣-١-١١
  الجلوكوز المجفف، سكر القصب الخام

Sulfites   ١١١ &٤٤  كجم/مجم٢٠  539 ,225-220  الكبریتات 

   سكر أبیض مكرر مبللور أو سكر النبات٥-١-١١
Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٧٠  539 ,225-220  الكبریتات 

  ٣-١-١١ السكر البنى فیما عدا منتجات المجموعة الغذائیة رقم ٢-١١
Microcrystalline 

cellulose (cellulose 
gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٤٠  539 ,225-220  الكبریتات 

  ، متضمنة العسل األسود والموالس،ً)جزئیا( محالیل وأشربة السكر، أیضا المحولھ ٣-١١
  ٣-١-١١تجات المجموعة الغذائیة فیما عدا من

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i)-(ii)-(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٧٠  539 ,225-220  الكبریتات 

  )مثل الزیلوز، شراب المابل، سكریات التغطیة( سكریات وأشربة أخرى ٤-١١
Acesulfame 
potassium   

 ١٨٨ & ١٥٩  كجم/مجم١٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Acetic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات الجلسرول لحمض 
  الخلیك واألحماض الدھنیة

472a  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٨ 

Acetylated distarch 
adipate   

  1422  ادیبات ثنائى النشا االستیلیة
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٨ 

Acetylated distarch 
phosphate   

  1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٨ 

Acid-treated starch   1401  النشا المعامل بالحمض  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٨ 

Agar   406  اآلجار  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٨ 

Alginic acid   400  حمض األلجینیك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٨ 

Alitame   ١٥٩  كجم/مجم٢٠٠  956  لیتامأ 
Alkaline treated 

starch   
  1402  النشا المعامل بالقلوى

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  ١٦١  كجم/مجم٣٠٠  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣١٨

Ammonium alginate   ممارسات   403  ألجینات االمونیوم
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٢٠٠  304,305  االسكوربیل  استرات 
Aspartame   ١٩١ &١٥٩  كجم/مجم٣٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213- 210  البنزوات 

Bleached starch   ممارسات   1403  النشا المبیض
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Calcium acetate   ممارسات   263  خالت الكالسیوم
  یدةالتصنیع الج

٢٥٨ 

Calcium alginate   ممارسات   404  ألجینات الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم١٥   
Caramel III - 

Ammonia caramel   
  -  IIIكارامیل 

  أمونیا كارامیل
150c   ١٠٠  كجم/مجم٥٠٠٠٠ 

Carob bean gum   ممارسات   410  صمغ قرون الخروب
  صنیع الجیدةالت

٢٥٨ 

Carotenes, beta-, 
vegetable   

   كجم/مجم٥٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160 الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f   ٢١٧ كجم/مجم٥٠  

Carrageenan   ممارسات   407  الكارجینان
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i)-(ii)  ٦٢  كجم/مجم٦٤ 

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

 حمض الستریك استرات
  جلسرولواألحماض الدھنیة لل

472c   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Cyclamates   952  السیكلمات(i),(ii),(iv)  ١٥٩& ١٧  كجم/مجم٥٠٠ 

Distarch phosphate   ممارسات   1412  فوسفات ثنائى النشا
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Glycerol   ممارسات   422  الجلیسرول
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣١٩

Gum arabica 
(Accacia gum)    ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى

 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Hydroxybenzoates, 
para-   ٢٧  كجم/مجم١٠٠  218 -  214  باراھیدروكسى بنزوات 

Hydroxypropyl 
cellulose   ممارسات   463  ھیدروكسید بروبیل السلیلوز

 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
distarch phosphate   

یدروكسى بروبیل فوسفات ھ
  ثنائى النشا

ممارسات   1442
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

ھیدروكسى بروبیل میثیل 
ممارسات   464  السلیلوز

 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
starch   ممارسات   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا

 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

 ١٦١  كجم/مجم٣٠٠  132

Karaya gum   ممارسات   416  صمغ كاریا
 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Konjac flour   ممارسات   425  دقیق الكونجاك
 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Lactic and fatty acid 
esters of glycero   

استرات حمض الالكتیك 
ممارسات   472b   للجلسرولواألحماض الدھنیة

 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   ممارسات
 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Magnesium 
carbonate   

ممارسات   (i)504  كربونات الماغنسیوم
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Magnesium chloride   ممارسات   511  كلورید الماغنسیوم
 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Magnesium 
hydroxide   ممارسات   528  ھیدروكسید الماغنسیوم

 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Magnesium 
hydroxide carbonate   

كربونات ھیدروكسید 
ممارسات   (ii)504  الماغنسیوم

 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Mannitol   ممارسات   421  مانیتولال
 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Methyl cellulose    ارسات مم  461  سلیلوزالمیثیل
 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Methyl ethyl 
cellulose   

ممارسات   465  میثیل ایثیل السلیلوز
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٢٠

Microcrystalline 
cellulose 

(cellulose gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

ممارسات   471
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Monostarch 
phosphate   

ممارسات   1410  فوسفات احادى النشا
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Neotame   ١٥٩  كجم/مجم٧٠  961  نیوتامال 

Nitrous oxide   ممارسات   942  أكسید النیتروز
  التصنیع الجیدة

 

Oxidized starch   ممارسات   1404  النشا المؤكسد
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Pectins   ممارسات   440  البكتینات
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Phosphated distarch 
phosphate   

ممارسات   1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٣٢٠

Polydextroses   ممارسات   1200   الدكستروزعدید
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

  4Rبونسو 
  )Aأحمر الكوشنیل (

 ١٥٩  كجم/مجم٣٠٠  124

Potassium alginate   ممارسات   402  ألجینات البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Potassium 
dihydrogen citrate     

 ثنائیة سترات بوتاسیوم
  الھیدروجین

332(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Cellulose powder   460  مسحوق السلیلوز(ii)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٢١

Processed eucheuma 
seaweed (PES)   

أعشاب اوشیما البحریة 
ممارسات   407a  المصنعة

 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Propylene glycol 
alginate    ٢٥٨  كجم/مجم١٠٠٠٠   405  ن جلیكولیوبیلالبرألجینات 

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
  لألحماض الدھنیة

   جمك/مجم٥٠٠٠  477

Pullulan   ممارسات   1204  بولوالن
 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i)-(ii)-(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i),(iv)  ١٥٩  كجم/مجم٣٠٠ 

Salt of mysteric, 
palmatic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium, 

and sodium   

أمالح أحماض المیرستیك 
والبالمیتك واالستیاریك مع 

األومونیا والكالسیوم 
  والبوتاسیوم والصودیوم

470(i)  
ممارسات 

 ٢٥٨ &٧١  التصنیع الجیدة

Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

أمالح حمض األولیك مع 
الكالسیوم والبوتاسیوم 

  والصودیوم
470(ii)  

رسات مما
 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Sodium alginate   ممارسات   401  ألجینات الصودیوم
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose (cellulose 
gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

ممارسات 
 ٢٥٨  التصنیع الجیدة

Sodium dihydrogen 
citrate   

دیوم ثنائى الصو  سترات
  الھیدروجین

331(i)    ممارسات
  التصنیع الجیدة

٢٥٨ 

Sorbates   ٤٢ كجم /مجم١٠٠٠   200,202,203 السوربات  
Starches, enzyme 

treated   
ممارسات   1405  النشا بانواعھ المعامل أنزیمیا

  التصنیع الجیدة
٢٥٨ 

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
جالكتو ثالثى كلورو ( 

  )سكروز
 ١٦١ &١٥٩  كجم/مجم١٥٠٠  955

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٤٠  539 ,225-220  الكبریتات 

Tragacanth gum   ممارسات   413  كانثصمغ التراجا
 ٢٥٨  التصنیع الجیدة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٢٢

Tripotassium citrate   332  سترات ثالثى البوتاسیوم(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٨ 

Trisodium citrate   331  ترات ثالثى الصودیومس(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٨ 

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٥٨ 

   محلیات المائدة، متضمنة المحلیات شدیدة الحالوة٦-١١
Acesulfame 
potassium   

  950  اسیسلفام البوتاسیوم
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٨٨ 

Alitame   956  تاملیأ  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Aspartame   951  اسبرتام  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٩١ 

Aspartame-
Acesulfame salt   

   اسیسلفام-اسبرتام ملح 
  

962  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Benzoates   ١٣  كجم/مجم٢٠٠٠  213- 210  بنزواتال 
Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVیل كارام
  میلاكار

150d  ٢١٣  كجم/مجم١٢٠٠ 

Cyclamates   952  السیكلمات(i),(ii),(iv)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٧ 

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
 االسیتات

 ٩٦ & ٢١  كجم/مجم١٠٠٠   385,386

Neotame   961  نیوتامال  
ممارسات 

  نیع الجیدةالتص
 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٠٠٠

Polyethylene glycol    كجم/مجم١٠٠٠٠  1521  جلیكول عدید االثیلین   
Polyvinylpyrrolidone    كجم/مجم٣٠٠٠  1201  بیرولیدون عدید الفینیل   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٢٣

Saccharins   954  السكارینات(i),(iv)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Sorbates   ١٩٢ &٤٢  كجم/مجم١٠٠٠ 203 ,202 ,200  السوربات 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)   ممارسات
 ٢٦  التصنیع الجیدة

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
955  

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Tartrates   334,335  الترترات(ii) , 337  ٤٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Thaumatin   ممارسات   957  التوماتین
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Neohesperidine DC   یسبیریدین و ھنی DC  959  ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Advantame   الممارسات    969 ادفانتام
 التصنیعیھ الجیدة

٤٧٩  

   ملح الطعام١-١-١٢

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Calcium silicate   ممارسات   552  سلیكات الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

 

Magnesium 
carbonate   504  ونات الماغنسیومكرب(i)   ممارسات

   التصنیع الجیدة

Magnesium oxide   ممارسات   530  أكسید الماغنسیوم
   التصنیع الجیدة

Magnesium silicate, 
synthetic   

ممارسات   (i)553  سلیكات الماغنسیوم المحضرة
  التصنیع الجیدة

 

Phosphates    الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٨٨٠٠

Polysorbates   كجم/مجم١٠  436-432  عدید السوربات   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٢٤

Salts of myristic, 
palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

 أحماض المیرستیك أمالح
والبالمیتك واالستیاریك مع 

األمونیا والكالسیوم 
  والبوتاسیوم والصودیوم

470(i)  
ممارسات 

 ٧١  التصنیع الجیدة

Silicon dioxide- 
amorphous   

أكسید السلیكون غیر  ثانى 
  المتبلور

ممارسات   551
  التصنیع الجیدة

 

Sodium alumino 
silicate   

 ٢٥٤ & ٦  كجم/مجم١٠٠٠  554  ونیومسلیكات صودیوم األلم

   بدائل ملح الطعام٢-١-١٢

Acetic acid, glacial   ممارسات   260  حمض خلیك ثلجى
  التصنیع الجیدة

 

Acetic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الخلیك 
ممارسات   472a  واألحماض الدھنیة للجلسرول

   التصنیع الجیدة

Acetylated distarch 
phosphate   ممارسات   1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة

   التصنیع الجیدة

Agar   ممارسات   406  اآلجار
  التصنیع الجیدة

 

Alginic acid   ممارسات   400  حمض االلجینیك
   التصنیع الجیدة

Ascorbic acid, l-    حمض االسكوربیك  L  300   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Calcium 5'-guanylate   ممارسات   629   جوانیالت الكالسیوم-٥
  التصنیع الجیدة

 

Calcium 5'-inosinate   ممارسات   633   اینووزینات الكالسیوم-٥
   التصنیع الجیدة

Calcium 5'-
ribonucleotides   

ریبونیوكلیوتیدات  -٥
ممارسات   634  الكالسیوم

   التصنیع الجیدة

Calcium carbonate   170  السیومكربونات الك(i)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

 

Calcium chloride   ممارسات   509  كلورید الكالسیوم
 ٥٨  التصنیع الجیدة

Calcium di-l-
glutamate   ممارسات   623  ثنائى جلوتامات الكاسیوم

   التصنیع الجیدة

Calcium lactate   ممارسات   327  الكتات الكالسیوم
  التصنیع الجیدة
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Calcium silicate   ممارسات   552  سلیكات الكالسیوم
   التصنیع الجیدة

Carrageenan   ممارسات    407  الكاراجینان
   التصنیع الجیدة

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
   التصنیع الجیدة

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
ممارسات   472c  واألحماض الدھنیة للجلسرول

   التصنیع الجیدة

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e  كجم /مجم١٦٠٠٠    

Dipotassium 5'-
guanylate   

 جوانیالت ثنائى -٥
ممارسات   628  البوتاسیوم 

   التصنیع الجیدة

Disodium 5'-
guanylate   الممارسات   627   جوانیالت ثنائى الصودیوم-٥

   التصنیعیھ الجیدة

Disodium 5'-
inosinate   

 اینوزینات ثنائى -٥
ممارسات   631  الصودیوم

   التصنیع الجیدة

Disodium 5'-
ribonucleotides   

 ریبونیوكلیوتید ثنائى -٥
ممارسات   635  صودیوم

   التصنیع الجیدة

Fumaric acid   ممارسات   297  مض الفیوماریكح
   التصنیع الجیدة

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
   التصنیع الجیدة

Glutamic acid, l(+)-   ممارسات   620  حمض الجلوتامیك
   التصنیع الجیدة

Glycerol   ممارسات   422  الجلسرول
   التصنیع الجیدة

Guanylic acid, 5'-   ممارسات   626   حمض الجوانیلیك-٥
   التصنیع الجیدة

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
   التصنیع الجیدة

Gum arabic (acacia 
gum)    ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى

   التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
cellulose   ممارسات   463  ھیدروكسید بروبیل السلیلوز

   التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

ھیدروكسى بروبیل میثیل 
ممارسات   464  السلیلوز

   التصنیع الجیدة
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Hydroxypropyl 
starch   ممارسات   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا

   التصنیع الجیدة

Inosinic acid, 5'-   ممارسات   630  حمض االینوزینیك -٥
   التصنیع الجیدة

Karaya gum   ممارسات   416  صمغ كاریا
  لجیدةالتصنیع ا

 

Konjac flour   ممارسات   425  دقیق الكونجاك
   التصنیع الجیدة

Lactic acid, L-, 
D- and DL-   L.D.DL ممارسات   270   حمض الالكتك

   التصنیع الجیدة

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات الجلسرول لحمض 
  الالكتیك ولألحماض الدھنیة

472b   ممارسات
   الجیدةالتصنیع

 

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Magnesium 
carbonate   504  كربونات الماغنسیوم(i)   ممارسات

   التصنیع الجیدة

Magnesium chloride   ممارسات   511  كلورید الماغنسیوم
  التصنیع الجیدة

 

Magnesium di-l-
glutamate    ثنائى جلوتامات الماغنسیومL  625   ممارسات

   التصنیع الجیدة

Magnesium 
hydroxide   ممارسات   528  ھیدروكسید الماغنسیوم

   التصنیع الجیدة

Magnesium 
hydroxide carbonate   

كربونات ھیدروكسید 
  الماغنسیوم

504(ii)   ممارسات
  التصنیع الجیدة

 

Magnesium silicate, 
synthetic   553   المحضرةسلیكات الماغنسیوم(i)    ممارسات

   التصنیع الجیدة

Magnesium sulfate   ممارسات   518  كبریتات الماغنسیوم
   التصنیع الجیدة

Malic acid, DL    حمض المالیكDL  296   ممارسات
  التصنیع الجیدة

 

Mannitol   ممارسات   421  مانیتولال
   التصنیع الجیدة

Methyl cellulose   ممارسات  461  میثیل السلیلوز 
   التصنیع الجیدة

Methyl ethyl 
cellulose   

ممارسات   465  میثیل ایثیل السلیلوز
  التصنیع الجیدة
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Microcrystalline 
cellulose  

(cellulose gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

 احادیة وثنائیة الجلسریدات
ممارسات   471  األحماض الدھنیة

   التصنیع الجیدة

Monoammonium 
l-glutamate    جلوتامات احادى االمونیومl  624   ممارسات

   التصنیع الجیدة

Monopotassium 
l-glutamate   ممارسات   622  بوتاسیوم احادى الجلوتامات

   التصنیع الجیدة

Monosodium 
l-glutamate   ممارسات   621  امات احادى الصودیومجلوت

   التصنیع الجیدة

Oxidized starch   ممارسات   1404  النشا المؤكسد
   التصنیع الجیدة

Pectins   ممارسات   440  البكتینات
   التصنیع الجیدة

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٤٤٠٠

Potassium 
5'-inosinate   ممارسات   632   اینوزینات البوتاسیوم-٥

   التصنیع الجیدة

Potassium chloride   ممارسات   508  كلورید البوتاسیوم
   التصنیع الجیدة

Potassium 
dihydrogen citrate     

ثنائیة سیوم سترات بوتا
ممارسات   (i)332  الھیدروجین

   التصنیع الجیدة

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Salts of myristic, 
palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

أمالح أحماض المیرستیك 
اریك مع والبالمیتك واالستی

األمونیا والكالسیوم 
  والبوتاسیوم والصودیوم

470(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة
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Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

أمالح حمض األولیك مع 
الكالسیوم والبوتاسیوم 

  والصودیوم
470(ii)   ممارسات

   التصنیع الجیدة

Silicon dioxide- 
amorphous   

أكسید السلیكون غیر  نى ثا
ممارسات    551  المتبلور

   التصنیع الجیدة

Sodium acetate   262  خالت الصودیوم(i)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Sodium ascorbate   ممارسات   301  أسكوربات الصودیوم
 ٣١٤  التصنیع الجیدة

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)   ممارسات
   یدةالتصنیع الج

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose  
(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
ممارسات   466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

   التصنیع الجیدة

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
ممارسات   (i)331  الھیدروجین

   التصنیع الجیدة

Sodium fumarates   ممارسات   365  مفیومارات الصودیو
   التصنیع الجیدة

Sodium gluconate   ممارسات   576  جلوكونات الصودیوم
   التصنیع الجیدة

Talc   553  تلكال(iii)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Tragacanth gum   ممارسات   413  كانثصمغ التراجا
   التصنیع الجیدة

Tripotassium citrate   
  ثالثى البوتاسیوم  سترات

  
332(ii)   ممارسات

   التصنیع الجیدة

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Xanthan gum   ممارسات   415  صمغ الزانثان
   التصنیع الجیدة

Iron (III) meso 
tartrate    ترترات میزو الحدید(III)  534  ٤٧٩  كجم / مجم١١٠  

silicates   ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠٠٠ 553-552  تالسلیكا 

Ribonucleotides   مماراسات    635-626  اتریبونیوكلیوتید
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة
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   األعشاب، التوابل، البھارات، والمبتالت مثل متبالت النودلز سریعة التحضیر٢-١٢

Acesulfame 

potassium   
  ١٨٨ & ١٦١ كجم /مجم٢٠٠٠   950 اسیسلفام البوتاسیوم

Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٥٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 

Butylated 

hydroxyanisole   
 ١٣٠ &١٥  كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول

Butylated 

hydroxytoluene  
 ١٣٠ &١٥  كجم/مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
ریتات أمونیا كب-  IVكارامیل 

  میلاكار
150d  كجم/مجم١٠٠٠٠   

Ethylene diamine 

tetra acetates   
ایثیلین ثنائى األمین رباعى 

  االسیتات
 ٢١  كجم/مجم٧٠   386 ,385

Neotame   ١٦١  كجم/مجم٣٢  961  نیوتامال 

Propyl gallate   ١٣٠ &١٥  كجم/مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل 

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Tertiary 

butylhydroquinone   
 ١٣٠ &١٥  كجم/مجم٢٠٠   319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم/مجم٢٠٠٠  
421, 

XS326,XS327

& XS328 

   التوابل واألعشاب١-٢-١٢

Polysorbates  كجم/مجم٢٠٠٠  436-432  عدید السوربات   

Sucralose 

(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٤٠٠  955

Sucroglycerides   ٤٢٢  , ٣٤٨  كجم/مجم٢٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 

Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
 ٤٢٢  ,٣٤٨  كجم/مجم٢٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 

type I and type II   
  استرات أولیجو سكروز

   IIع  و النو Iالنوع 
473a  ٤٢٢  ,٣٤٨  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم١٥٠  539 ,225-220  الكبریتات 
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   المتبالت والبھارات٢-٢-١٢
Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم٣٠٠   

Aspartame   ١٩١ & ١٦١  كجم/مجم٢٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 

Brilliant blue FCF   األزرق الالمع FCF   133  كجم/مجم١٠٠   
Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم٢٠   
Caramel III - 

Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   كجم/مجم٥٠٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٥٠٠  120  لكارمیناتا 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم/مجم٥٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٥٠٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ات النحاسومركب 
141(i),(ii)  كجم/مجم٥٠٠   

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  كجم/مجم١٠٠   
Indigotine   

(indigo carmine)   
  اندیجوتین

  )اندیجو كارمین(
   لتر/مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم١٠٠٠   
Lauric arginate ethyl 

ester   
   كجم/مجم٢٠٠  243  للوریك ایثیل استرأرجینات ا

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٢٢٦ &٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polysorbates   كجم/مجم٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات   
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
  4Rبونسو 

 )A أحمر الكوشنیل(
   كجم/مجم٥٠٠  124

Riboflavins   101  ریبوفالفیناتال(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٣٥٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٦١  كجم/مجم١٥٠٠ 
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Sodium alumino 
silicate   ٢٥٥&٦  كجم/مجم١٠٠٠  554  سلیكات صودیوم األلومنیوم 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٧٠٠  955

Sucrose esters of 
fatty acids   

استرات السكروز لألحماض 
  الدھنیة

 ,٤٢٤ ,٤٢٣  كجم/مجم٢٠٠٠٠  473
٤٢٥ 

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

  استرات أولیجو سكروز
 ,٤٢٤ ,٤٢٣  كجم/مجم٢٠٠٠٠  II   473aع  و النو Iالنوع 

٤٢٥ 
Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٢٠٠  539 ,225-220  الكبریتات 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم٣٠٠   
Tartrates    335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم٧٥٠٠ 

Paprika extract, 
capsanthin, 
capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

مماراسات 
  التصنیع الجیدة

 المتبالتفقط 
مثل مسحوق 

  ٤٧٩ الكارى

Beetroot Red, 
betanin   مماراسات   162  أحمر جذور البنجر، بیتانین

  التصنیع الجیدة

المتبالت فقط 
مثل مسحوق 

  ٤٧٩ الكارى

Anthocyanins   مماراسات   163  انثوسیانین
  التصنیع الجیدة

المتبالت فقط 
مثل مسحوق 

  ٤٧٩ الكارى

Calcium carbonate   مماراسات   170  كربونات الكاسیوم
  التصنیع الجیدة

المتبالت فقط 
مثل مسحوق 

  ٤٧٩ الكارى

Curcumin   كجم / مجم٥٠٠  100  الكركمین  
المتبالت فقط 

مثل مسحوق 
  ٤٧٩ الكارى

Tartrazine   كجم / مجم٥٠٠   102  الترترازین  
المتبالت فقط 

مثل مسحوق 
  ٤٧٩ الكارى

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

  كجم / مجم٥٠٠  122
المتبالت فقط 

مثل مسحوق 
  ٤٧٩ الكارى

Lycopene   160  لیكوبینd  ٤٧٩  كجم / مجم٥٠ 
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٣٣٢

Sorbic acid - sorbate; 
Benzoic acid - 

benzoates   

 السوربات - حمض السوربیك 
 ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠٠  213-200   البنزوات-حمض البنزویك 

Extracts of rosemary   ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠  392  مستخلص الحصالبان 
Glutamic acid - 

glutamates   مماراسات   625-620  الجلوتامات
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Ribonucleotides   مماراسات   635-626  الریبونیكلیوتیدات
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

   الخل بأنواعھ٣-١٢
Acesulfame 
potassium   ١٨٨ & ١٦١  كجم/مجم٢٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Aspartame   ١٩١ & ١٦١  كجم/مجم٣٠٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   ٧٨  كجم/مجم١٠٠٠ 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
   كجم/مجم٥٠٠٠٠  150d  میلاكار

Hydroxybenzoates, 
para-   ٢٧  كجم/مجم١٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات 

Neotame   ١٦١  كجم/مجم١٢  961  نیوتاملا 
Polyvinylpyrrolidone    كجم/مجم٤٠  1201  بیرولیدون عدید الفینیل   

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  كجم/مجم٣٠٠   
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٤٠٠  955

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم١٠٠  539 ,225-220  الكبریتات 

Caramels   150  الكارامیل السادهa   الممارسات
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

   مسترده بأنواعھا٤-١٢
Acesulfame 
potassium   ١٨٨  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم٣٠٠   
Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٥٠٠  305 ,304  وربیلاالسك  أسترات 

Aspartame   ١٩١  كجم/مجم٣٥٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٣٣

Brilliant blue FCF   األزرق الالمع  FCF   133  كجم/مجم١٠٠   
Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم/مجم٥٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  كجم/مجم٥٠٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٣٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٣٠٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم٥٠٠   

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e   كجم/مجم١٠٠٠٠   

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
  االسیتات

 ٢١  كجم/مجم٧٥   386 ,385

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم/مجم٢٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para-   
 ٢٧  كجم/مجم٣٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم/مجم٣٠٠  132

Neotame   كجم/مجم١٢  961  نیوتامال   
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
  4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
   كجم/مجم٣٠٠  124

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  كجم/مجم٣٢٠   
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم١٣٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
   كجم/مجم١٤٠  955

Sulfites   ١٠٦ &٤٤  كجم/مجم٢٥٠  539 ,225-220  الكبریتات 
Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF  110  كجم/مجم٣٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٣٤

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم٥٠٠٠ 
Tertiary 

butylhydroquinone   
 ١٥  كجم/مجم٢٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم/جمم٢٠٠   

Vegetable carbon   153  كربون نباتى  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Paprika extract, 

capsanthin, 

capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Beetroot Red, 

betanin   
   162  ، بیتانینأحمر جذور البنجر

ممارسات 
  یدةالتصنیع الج

٤٧٩ 

Anthocyanins   163  انثوسیانین  
ممارسات 

  الجیدة التصنیع
٤٧٩ 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Iron oxides and 

hydroxides   
  172  أكاسید الحدید

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Curcumin   ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠   100  ینالكركم  

Tartrazine   ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠  102  الترترازین 

Green S    أخضرS  142  ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠ 
Brilliant black BN   

(black PN)   
   BN األسود الالمع

  ) PNأسود (
 ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠  151

Lutein   161  لیوتینb  ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠ 

Quinoline Yellow   ٤٧٩  كجم / مجم١٠  104  أصفر الكینولین 

   الشوربات والمرق٥ -١٢

Acesulfame 

potassium   
  كجم / مجم١١٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

478 

,188&XS117   

Alitame   161  كجم / مجم٤٠  956  لیتامأ &XS117  

Allura red AC   أحمر االلوراAC    129  337&161  كجم / مجم٣٠٠  

Ascorbyl esters   ١٠  كجم / مجم٢٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 

Aspartame   كجم / مجم١٢٠٠  951  اسبارتام  
478,188  
&XS117   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٣٥

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

 ٩٩  كجم / مجم٥٠  122

Benzoates   كجم / مجم٥٠٠  213-210  البنزوات  
٣٣٨ ,١٣ & 

٣٣٩ 
Brilliant blue FCF   الالمع ألزرق اFCF   133  كجم / مجم٥٠   

Butylated 

hydroxyanisole   
 ١٣٠ & ١٥  كجم / مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول

Butylated 

hydroxytoluene  
  كجم / مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

١٣٠ ,١٥ & 
٣٤٠ 

Caramel III - 

Ammonia caramel   
   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

  
150c  كجم / مجم٢٥٠٠٠   

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
كبریتات أمونیا  -  IVكارامیل 

  میلاكار
150d  ٢١٢  كجم / مجم٢٥٠٠٠ 

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم٥٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
 ٣٤١  كجم / مجم١٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  ٣٤١  كجم / مجم٣٠٠ 

Chlorophylls and 

chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٣٤٢  كجم / مجم٤٠٠ 

Curcumin   100  الكركمین(i)  ٩٩  كجم / مجم٥٠ 
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

یل ترتریك  است ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e   كجم / مجم٥٠٠٠  XS117  

Grape skin extract  163  مستخلص قشر العنب(ii)  كجم / مجم٥٠٠  
181& 

XS117  
Indigotine   

(indigo carmine)   
  اندیجوتین

  )اندیجو كارمین(
   كجم / مجم٥٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم / مجم١٠٠  XS117  
Lauric arginate ethyl 

ester   
  XS117  كجم / مجم٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Neotame   كجم / مجم٢٠  961  نیوتامال  
478 

&XS117  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٣٦

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٤٣  & ٣٣  كجم / مجم١٥٠٠

Polydimethylsiloxane   900  سیلوكزان  میثیلثنائى   عدیدa  كجم / مجم١٠   
Polysorbates   كجم / مجم١٠٠٠  436-432  عدید السوربات   

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

  4Rبونسو 
  )Aأحمر الكوشنیل (

   كجم / مجم٥٠  124

Propyl gallate   كجم / مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل  
١٢٧ ,١٥ &  

١٣٠ 
Quinoline yellow   ٩٩  كجم / مجم٥٠  104  أصفر كینولین 

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  ٣٤٤  كجم / مجم٢٠٠ 

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)   كجم / مجم١١٠  
477 

&XS117  
Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  كجم / مجم٥٠٠  XS117  

Sorbates   كجم / مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات  
٣٣٨ ,٤٢ &  

٣٣٩ 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  كجم / مجم٥٠  
26& 

XS117  

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  وزسكرال
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
  كجم / مجم٦٠٠  955

478 
&XS117  

Sucroglycerides   ٣٤٥  كجم / مجم٢٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
  استرات السكروز
  لألحماض الدھنیة

 ٣٤٥  كجم / مجم٢٠٠٠  473

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF  110  كجم /جم م٥٠   

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  كجم / مجم٥٠٠٠  
45 , 

XS117  
Tartrazine   ٩٩  كجم / مجم٥٠  102  الترترازین 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٣٧

Tertiary 

butylhydroquinone   
 ١٣٠  & ١٥  كجم / مجم٢٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ٣٤٦  كجم / مجم٥٠ 

Vegetable carbon   153  كربون نباتى  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Paprika extract, 
capsanthin, 

capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Beetroot Red, 

betanin   
  162  أحمر جذور البنجر، بیتانین

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Anthocyanins   163  انثوسیانین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم  
ممارسات 

  الجیدة التصنیع
٤٧٩ 

Succinic acid   ٤٧٩  كجم / مجم٥٠٠٠  363  حمض السكسنیك 
Extracts of rosemary   ٤٧٩  كجم / مجم٥٠  392  مستخلص الحصالبان 

Cassia gum   كجم /مجم٢٥٠٠  427   كاسیاصمغ  
فقط الشوربات 
 والمرق المجفف

٤٧٩  

  : الشوربات والمرق الجاھزة لألكل، متضمنة المعلب، المعبأ، والمجمد١-٥-١٢
Nisin   ٣٣٩ , ٢٣٣  كجم/مجم٥  234  النیاسین 

Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  لألحماض الدھنیة
  XS117  مكج/مجم٤٠٠  475

Propylene glycol 

alginate   
  XS117  كجم/مجم١٠٠٠٠  405  ن جلیكولیوبیل البرألجینات 

   مخالیط الشوربات والمرق٢-٥-١٢
Canthaxanthin  161  كانثازانثینg  كجم/مجم٣٠  XS117  

Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

  لألحماض الدھنیة
  كجم/ممج٣٠٠٠  475

,127 
XS117  

Sodium alumino 

silicate   
  كجم/مجم٥٧٠  554  سلیكات صودیوم الومنیوم

6 & 
XS117  

Sorbitan esters of 

fatty   
  استرات سوربیتان
  لألحماض الدھنیة

  كجم/مجم٢٥٠  491-495
127, 

XS117  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٣٨

   الصوصات والمنتجات المشابھة٦-١٢
Acesulfame 
potassium   188  كجم/مجم١٠٠٠  950  سیوماسیسلفام البوتا  

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم٣٠٠  XS302  
Aspartame   191  كجم/مجم٣٥٠  951  اسبرتام  
Benzoates   13  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات  

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133  كجم/مجم١٠٠  XS302  
Butylated 

hydroxyanisole    15  كجم/مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول , 
130&XS302  

Butylated 
hydroxytoluene  15  كجم/مجم١٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین , 

130&XS302  
Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم٣٠  XS302  
Caramel III - 

Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc  كجم/مجم٥٠٠٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

  -  IVكارامیل 
  XS302  كجم/مجم٣٠٠٠٠  150d  میلاكبریتات أمونیا كار

Carmines   178  كجم/مجم٥٠٠  120  الكارمینات&XS302  
Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٥٠٠  XS302  

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم/مجم١٠٠  XS302  

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e  كجم/مجم١٠٠٠٠  XS302  

Guaiac resin   15  كجم/مجم٦٠٠  314  جوایاك راتنج & XS302  
Hydroxybenzoates, 

para-   27  كجم/مجم١٠٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات & XS302  

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

  XS302  كجم/مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم/مجم٧٥  XS302  

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

  XS302 & 33  كجم/مجم٢٢٠٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٣٩

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

  4Rبونسو 
  )A أحمر الكوشنیل(

  XS302  كجم/ مجم٥٠  124

Propyl gallate   15  كجم/مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل 
,130&XS302  

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/مجم٣٥٠  XS302  
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  كجم/مجم١٦٠  XS302  
Sorbates   ١٢٧ & ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  سورباتال  
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
   ١٢٧  كجم/مجم٤٥٠  955

Sulfites   44  كجم/مجم٣٠٠  539 ,225-220  الكبریتات&XS302  
Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم٣٠٠  XS302  

Tertiary 
butylhydroquinone    15,130  كجم/مجم٢٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون&XS302  

Vegetable carbon   الممارسات   153  كربون نباتى
  التصنیعیھ الجیدة

باستثناء 
الصوصات 

 أساسھا الطماطم
٤٧٩  

Paprika extract, 
capsanthin, 
capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c   الممارسات

  التصنیعیھ الجیدة

باستثناء 
الصوصات 

 ساسھا الطماطمأ
٤٧٩  

Beetroot Red, 
betanin   الممارسات   162  أحمر جذور البنجر، بیتانین

  التصنیعیھ الجیدة

باستثناء 
الصوصات 

 أساسھا الطماطم
٤٧٩  

Anthocyanins   الممارسات   163  انثوسیانین
  التصنیعیھ الجیدة

باستثناء 
الصوصات 

 أساسھا الطماطم
٤٧٩  

Calcium carbonate   الممارسات   170  ت الكالسیومكربونا
  التصنیعیھ الجیدة

باستثناء 
الصوصات 

 أساسھا الطماطم
٤٧٩  

Curcumin   كجم / مجم٥٠٠  100  الكركمین  

تشمل جمیع 
المخلالت 
والشاطنى 
والبیكالیلى 

ماعدا صلصات 
  ٤٧٩الطماطم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٤٠

Tartrazine   كجم / مجم٥٠٠   102  الترترازین  

تشمل جمیع 
المخلالت 
والشاطنى 

یكالیلى والب
ماعدا صلصات 

 ٤٧٩الطماطم 

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

  كجم / مجم٥٠٠  122

تشمل جمیع 
المخلالت 
والشاطنى 
والبیكالیلى 

ماعدا صلصات 
 ٤٧٩الطماطم 

Green S    أخضرS  142  كجم / مجم٥٠٠  

تشمل جمیع 
المخلالت 
والشاطنى 
والبیكالیلى 

ماعدا صلصات 
 ٤٧٩الطماطم 

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

  كجم / مجم٥٠٠  151

تشمل جمیع 
المخلالت 
والشاطنى 
والبیكالیلى 

ماعدا صلصات 
 ٤٧٩الطماطم 

Brown HT   بنى HT    155  كجم / مجم٥٠٠  

تشمل جمیع 
المخلالت 
والشاطنى 
والبیكالیلى 

ماعدا صلصات 
 ٤٧٩الطماطم 

Lutein   161  یوتینلb  كجم / مجم٥٠٠  

تشمل جمیع 
المخلالت 
والشاطنى 
والبیكالیلى 

ماعدا صلصات 
 ٤٧٩الطماطم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٤١

Quinoline Yellow   كجم / مجم٢٠  104  أصفر الكینولین  

تشمل جمیع 
المخلالت 
والشاطنى 
والبیكالیلى 

ماعدا صلصات 
 ٤٧٩الطماطم 

Lycopene   160  لیكوبینd  ماعدا صلصات   كجم / مجم٥٠
 ٤٧٩ماطم الط

Extracts of rosemary   ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠  392  مستخلص الحصالبان 
Cassia gum   ٤٧٩  كجم / مجم٢٥٠٠  427  صمغ كاسیا 

Propylene glycol 
alginate   

  بروبیلن جلیكول ألجینات 
  

 ٤٧٩  كجم / مجم٨٠٠٠  405

Karaya gum   كجم /مجم١٠٠٠٠  416  صمغ كارایا  

فقط فى 
مستحلبات 

 وصاتالص
٤٧٩  

Sucrose esters of 
fatty acids - sucrogly 

cerides   

استرات السكروز لألحماض 
 ٤٧٩  كجم /مجم١٠٠٠٠  474-473  الدھنیة الجلسدیات السكریة

Polyglycerol 
polyricinoleate   

عدید جلسرول عدید 
  كجم / مجم٤٠٠٠  476  الریسینوالت

فقط فى 
مستحلبات 
 الصوصات

٤٧٩  

Sorbitan esters   كجم / مجم٥٠٠٠  495-491  استرات السوربیتان  

فقط فى 
مستحلبات 
 الصوصات

٤٧٩  

Steviol glycosides   كجم / مجم١٢٠  960  جلیكوسیدات االستیفیول  

ماعدا صوص 
الصویا المتخمر 

 وغیر المتخمر
٤٧٩  

Steviol glycosides   كجم / مجم١٧٥  960  جلیكوسیدات االستیفیول  

فقط فى صوص 
 متخمر الصویا

 وغیر متخمر
٤٧٩  

Neotame   ٤٧٩ كجم / مجم١٢   961 نیوتامال  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٤٢

Neotame   كجم / مجم٢  961  نیوتامال  
 كمحسن نكھھ

٤٧٩  
Advantame   ٤٧٩  كجم / مجم٤  969  ادفانتام 

  مثل المایونیز، الصوصات تغطیھ السالطة،( الصوصات المستحلبة وصوصات الغمس ١-٦-١٢
  )مسصوصات البصل المستخدمة للغ

Ascorbyl esters   ١٥ , ١٠  كجم /مجم ٥٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم /مجم ٢٠٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ١٦١ , ١٧  كجم /مجم ٥٠٠ 
Ethylene diamine 

tetra acetates   
لین ثنائى األمین رباعى ایثی

  االسیتات
 ٢١  كجم /مجم ١٠٠  386 ,385

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  كجم /مجم ١٠٠   
Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم /مجم ٣٠٠ 

Lauric arginate ethyl 
ester   

   كجم /مجم ٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Neotame   كجم /مجم ٦٥  961  نیوتامال   
Polyglycerol esters 

of fatty acids   
 عدید الجلسرول اتاستر

  لألحماض الدھنیة
   كجم /مجم ٥٠٠٠  475

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

استرات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
   كجم /مجم ٥٠٠٠  476

Polysorbates   كجم /مجم ٣٠٠٠  436-432  عدید السوربات   
Propylene glycol   ٤٢٦  كجم /مجم ١٠٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین 
Propylene glycol 

alginate   
   كجم /مجم ٨٠٠٠   405   جلیكولالبروبیلینألجینات 

Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  كجم /مجم ٢٥٠٠   
Sorbitan esters of 

fatty acids   
استرات السوربیتان 

  األحماض الدھنیة
   كجم /مجم ٥٠٠٠  491-495

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  ٤٢٧  كجم /مجم ٢٥٠٠ 
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم /مجم ٣٥٠ 
Sucroglycerides   ٤٢٦ ,٣٤٨  كجم /مجم ٢٠٠٠  474  دات السكریةالجلسری 
Sucrose esters of 

fatty acids   
  استرات السكروز
  لألحماض الدھنیة

 ٤٢٦ ,٣٤٨  كجم /مجم ٢٠٠٠  473



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٤٣

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

  استرات أولیجو سكروز
 ٤٢٦ ,٣٤٨  كجم /مجم ٢٠٠٠  II   473aع  و النو Iالنوع 

Tartrates   335 ,334  لترتراتا(ii), 337  ٤٥  كجم /مجم ٢٠٠٠ 
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم /مجم ٦٠٠   

  مثل الكاتشب، صوص الجبنة، صوص الكریمة،( الصوصات غیر المستحلبة ٢-٦-١٢
  )الصوص البنى لمرق اللحم

Ascorbyl esters   ١٠  كجم /مجم ٥٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم /مجم ٢٠٠٠   

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
 ٢١  كجم /مجم ٧٥  386 ,385  االسیتات

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم /مجم ٣٠٠ 
Lauric arginate ethyl 

ester   كجم /مجم ٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر   

Neotame   كجم /مجم ٧٠  961  نیوتامال   
Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلیسرول 

  XS306R  كجم /مجم ٥٠٠٠  475  الدھنیة  لألحماض

Polysorbates   كجم /مجم ٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات   
Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  كجم /مجم ٢٥٠٠  XS306R  
Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم /مجم ٢٥٠٠  XS306R  
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم /مجم ٣٥٠ 
Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم /مجم ١٠٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
  استرات السكروز
 ٣٤٨  كجم /مجم ١٠٠٠٠  473  لألحماض الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   473a  ٣٤٨  كجم /مجم ١٠٠٠٠ 

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  45  كجم /مجم ٥٠٠٠, XS306R  
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم /مجم ٦٠٠   

   مخالیط الصوصات وصوص مرق اللحم٣-٦-١٢
Ascorbyl esters   ١٠  كجم /مجم ٢٠٠   305 ,304  االسكوربیل  استرات 

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)   كجم /ممج ٢٠٠٠   

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم /مجم ٣٠٠ 
Neotame   كجم /مجم ١٢  961  نیوتامال   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٤٤

Polyglycerol esters 
of fatty acids   

  استرات عدید الجلسرول
 ١٢٧  كجم /مجم ٥٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polyglycerol esters 
of interesterified 
ricinoleic acid   

أسترات عدید الجلسرول 
لحمض الریسینولیك 

  المستحلب
 ١٢٧  كجم /مجم ٥٠٠٠  476

Polysorbates   ١٢٧  كجم /مجم ٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات 
Propylene glycol 

alginate    ١٢٧  كجم /مجم ٨٠٠٠   405  بروبیلن جلیكول ألجینات 

Sodium alumino 
silicate   ٦  كجم /مجم ٥٧٠  554  ومسلیكات صودیوم االمومین 

Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  ١٢٧  كجم /مجم ٢٥٠٠ 
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 

 ١٢٧  كجم /مجم ٥٠  495-491  لألحماض الدھنیة

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ١٢٧  & ٢٦  كجم /مجم ٣٥٠ 
Sucroglycerides   ٣٤٨  & ١٢٧  كجم /مجم ١٠٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

 ٣٤٨  & ١٢٧  كجم /مجم ١٠٠٠٠  473  الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   473a  ٣٤٨  & ١٢٧  كجم /مجم ١٠٠٠٠ 

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ١٢٧ ,٤٥  كجم /مجم ٥٠٠٠ 
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  ١٢٧  كجم /مجم ٣٠٠ 

  )مثل صوص السمك( الصوصات الرائقة ٤-٦-١٢
Ascorbyl esters   10  كجم /مجم ٢٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات&XS302  

Neotame   كجم /مجم ١٢  961  نیوتامال  XS302  
Polysorbates   كجم /مجم ٥٠٠٠  436-432  عدید السوربات  XS302  

Sodium  diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  كجم /مجم ٢٥٠٠  XS302  
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  كجم /مجم ٣٥٠  XS302&26  
Sucroglycerides   348  كجم /مجم ١٠٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة&XS302  
Sucrose esters of 

fatty acids   
  استرات السكروز
  XS302&348  كجم /مجم ١٠٠٠٠  473  لألحماض الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

  استرات أولیجو سكروز
  XS302&348  كجم /مجم ١٠٠٠٠  II   473aع  و النو Iالنوع 

  وما یفرد بالسندویتش فیما عدا) مثل سلطة المكرونة، سلطة البطاطس( السلطات ٧-١٢
  ٣-١- ٥ و ٥-٢- ٢-٤التابعة لمجموعات األغذیة ) المكسرات(المنتجات التى أساسھا الكاكاو والنقل 

Acesulfame 
potassium  ١٨٨  & ١٦١  كجم /مجم ٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٤٥

Ascorbyl esters   ١٠  كجم /مجم ٢٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 
Aspartame   ١٦٦  & ١٦١  كجم /مجم ٣٥٠  951  اسبارتام 
Benzoates   ١٣  كجم /مجم ١٥٠٠  213-210  البنزوات 

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   ٨٩  كجم /مجم ٥٠٠٠٠ 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
   كجم /مجم ٥٠٠٠٠  150d  میلاكار

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم /مجم ١٠٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم /مجم ٥٠   
Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ١٦١  & ١٧  كجم /مجم ٥٠٠ 

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك   ثنائى 
واسترات الحمض الدھنى 

  للجلیسرول
472e   كجم /مجم ٥٠٠٠   

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
 ٢١  كجم /مجم ١٠٠  386 ,385  االسیتات

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  كجم /مجم ١٥٠٠   
Lauric arginate ethyl 

ester   كجم /مجم ٢٠٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر   

Neotame   ١٦٦ &١٦١  كجم /مجم ٣٣  961  نیوتامال 
Polysorbates   كجم /مجم ٢٠٠٠   436-432  عدید السوربات   
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
  4Rبونسو 

  )A أحمر الكوشنیل(
   كجم /مجم ٢٠٠  124

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم /مجم ٣٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٦٦ &١٦١  كجم /مجم ٢٠٠ 
Sorbates   ٤٢  كجم /مجم ١٥٠٠  200,202,203  السوربات 

Steviol glycosides   960  دات االستیفیولجلیكوسیa, 960b(i)  ٢٦  كجم /مجم ١١٥ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦٩ &١٦١   كجم/مجم١٢٥٠  955

Chlorophylls, 
Chlorophyllins   

   تكلوروفیال
  ات وكلوروفیلین

ممارسات  140-141
  ٤٧٩ ةالتصنیع الجید

Paprika extract, 
capsanthin, 
capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c   ممارسات

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة
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٣٤٦

Beetroot Red, 
betanin   ممارسات   162  أحمر جذور البنجر، بیتانین

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Anthocyanins   ممارسات   163  انثوسیانین
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium carbonate   ممارسات   170  ربونات الكالسیومك
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Iron oxides and 
hydroxides   ممارسات   172  أكاسید الحدید

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Advantame   كجم/ مجم٤  969  ادفانتام  
فقط فى 

الشوربات 
 ٤٧٩الفاخرة 

   الخمیرة والمنتجات المشابھھ٨ -١٢
Butylated 

hydroxyanisole   ١٥  كجم /مجم ٢٠٠  320  یدروكسى األنیسولبوتیل ھ 

Sorbitan esters of 
fatty   

  استرات السوربیتان
   كجم /مجم ١٥٠٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة

   متبالت وبھارات أساسھا فول الصویا٩-١٢

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٢٠٠

  )مثل میزو(  معجون فول الصویا المتخمرة ١-٩-١٢
Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم/ مجم٣٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  كجم/ مجم٢٠٠    
Sorbates   ٤٢  كجم/ مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 

   صوص فول الصویا المتخمر١- ٢-٩-١٢
Caramel III - 

Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc  ٢٠٧  كجم/مجم٢٠٠٠٠ 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
   كجم/مجم٦٠٠٠٠  150d  میلاكار

Saccharins   954  ناتالسكاری(i)-(iv)  كجم/مجم٥٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٤٧

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٠ 

   صوص فول الصویا غیر المتخمر٢- ٢-٩-١٢
Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم/مجم١٥٠٠  150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم١٦٥ 

   صوصات فول الصویا األخري٣- ٢-٩-١٢
Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم/مجم٢٠٠٠٠  150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم١٦٥ 

   تركیبات األطفال الرضع، تركیبات المتابعة، وتركیبات الرضع ألغراض طبیة خاصة١-١٣
Citric and fatty acid 

esters of glycerol   
استرات حمض الستریك 

  واألحماض الدھنیة للجلسرول
472c  ٣٨١&٣٨٠  كجم/مجم٩٠٠٠ 

   تركیبات األطفال الرضع١-١-١٣
Acetylated distarch 

phosphate   
  كجم/مجم٥٠٠٠  1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة

٢٨٤ ,١٥٠ ,٧٢ 
& ٢٩٢ 

Ascorbyl esters   ١٨٧&٧٢  كجم/مجم١٠  304,305  االسكوربیل  استرات 
Calcium hydroxide   ٧٢ &٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠  526  ھیدروكسید الكالسیوم 

Carbon dioxide   290  ثانى أكسید الكربون  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٥٩ 

Carob bean gum   ٧٢  كجم/ مجم١٠٠٠  410  صمغ قرون الخروب 
Carrageenan   ٣٨١&٣٧٨  كجم/مجم٣٠٠  407  الكاراجینان 

Citric acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٧٢ 

Distarch phosphate   كجم/مجم٥٠٠٠  1412  ت ثنائى النشافوسفا  
١٥٠  ,٧٢,  
٢٩٢ & ٢٨٤ 

Guar gum   ٧٢ & ١٤  كجم/مجم١٠٠٠  412  صمغ الجوار 
Hydroxypropyl 

starch   
  كجم/مجم٥٠٠٠  1440  ھیدروكسى بروبیل النشا

١٥٠  ,٧٢,  
٢٩٢ & ٢٨٤ 

Lactic acid L, D, and 
DL   

  L-D.DL (  270(حمض الالكتیك 
ممارسات 

  لجیدةالتصنیع ا
٨٣ &٧٢ 

Lecithin   322  اللیسیثین(i)  ٧٢  كجم/مجم٥٠٠٠ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٤٨

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

 ٧٢  كجم/مجم٤٠٠٠  471

Nitrogen   941  النیتروجین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٥٩ 

Phosphated distarch 
phosphate   

  كجم/مجم٥٠٠٠  1413  ى النشا الفوسفاتیةفوسفات ثنائ
١٥٠  ,٧٢,  
٢٩٢ & ٢٨٤ 

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)  ٧٢ & ٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 
Potassium 

dihydrogen citrate     
سترات بوتاسیوم ثنائیة 

  الھیدروجین
332(i)  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٧٢ & ٥٥ 

Potassium hydrogen 
carbonate   

كربونات البوتاسیوم 
  الھیدروجینیة

501(ii)  ٧٢ & ٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Potassium hydroxide   ٧٢ & ٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠  525  ھیدروكسید البوتاسیوم 
Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)  ٧٢ & ٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
  روجینالھید

331(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٧٢ & ٥٥ 

Sodium hydrogen 
carbonate   

كربونات الصودیوم 
  الھیدروجینیة

500(ii)  ٧٢ & ٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Soduim hydroxide   ٧٢ & ٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠  524  ھیدروكسید الصودیوم 
Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  ٤١٦  &٧٢  كجم/مجم١٠ 

Tripotassium citrate   332  ثالثى البوتاسیوم  سترات(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٧٢ & ٥٥ 

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٧٢ & ٥٥ 

Tocopherol-rich 
extract   

  ٤٧٩  كجم / مجم١٠  306  مستخلص غني بالتوكوفیرول 

Gamma-tocopherol   ٤٧٩  كجم / مجم١٠  308  جاما التوكوفیرول 
Delta-tocopherol   ٤٧٩  كجم / مجم١٠  309  دلتا التوكوفیرول 
Phosphoric acid   ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠٠  338  حمض الفوسفوریك 

Sodium phosphates   ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠٠  339  فوسفات الصودیوم 
Citric acid esters of 

mono- and 
diglycerides of fatty 

acids   

الستریك حمض استرات 
للجلسریدات االحادیة والثنائیة 

  لألحماض الدھنیة
472c  كجم / مجم٧٥٠٠ 

فى صورة 
 ٤٧٩مسحوق 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٤٩

Sucrose esters of 
fatty acids   

استرات السكروز لألحماض 
  كجم / مجم١٢٠  473  الدھنیة

فقط المنتجات 
التى تحتوى 
على بروتین 
محلل ببتیدات 

ض أو أحما
 ٤٧٩أمینیة 

   تركیبات المتابعة٢-١-١٣
Acetylated distarch 

adipate   ١٥٠  ,٧٢  كجم/مجم٥٠٠٠  1422  ادیبات ثنائى النشا االستیلیة,  
٢٩٢ & ٢٨٥ 

Acetylated distarch 
phosphate   ١٥٠  ,٧٢  كجم/مجم٥٠٠٠  1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة,  

٢٩٢ & ٢٨٥ 

Ascorbic acid L   ض االسكوربیك حمL   300  ٢٤٢  ,٧٢  كجم/مجم٥٠ 
& ٣١٥ 

Ascorbyl esters   ٧٢  كجم/مجم٥٠  304,305  االسكوربیل  استرات,  
٣١٥ &١٨٧ 

Calcium ascorbate   ٧٢  ,٧٠  كجم/مجم٥٠  302  أسكوربات الكالسیوم 
& ٣١٥ 

Calcium hydroxide   ممارسات   526  ھیدروكسید الكالسیوم
 ٧٢  التصنیع الجیدة

Carob bean gum   ٧٢  كجم/ مجم١٠٠٠  410  صمغ قرون الخروب 

Carrageenan   كجم/مجم٣٠٠   407  الكاراجینان  
٧٢,  

٣٢٨ ,١٥١& 
٣٢٩ 

Citric Acid   ممارسات   330  حمض الستریك
 ٧٢  التصنیع الجیدة

Distarch phosphate   ١٥٠  ,٧٢  كجم/مجم٥٠٠٠  1412  فوسفات ثنائى النشا,  
٢٩٢ & ٢٨٥ 

Guar gum   ٧٢  كجم/مجم١٠٠٠  412  صمغ الجوار 
Lactic acid L, 

D, and DL    حمض الكتیك)L-D.DL (  270   ممارسات
 ٨٣ &٧٢  التصنیع الجیدة

Lecithin   322  اللیسیثین(i)  ٧٢  كجم/مجم٥٠٠٠ 
Mono- and di-

glycerides of fatty 
acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
 ٧٢  كجم/جمم٤٠٠٠  471  األحماض الدھنیة

Pectins   ٧٢  كجم/مجم١٠٠٠٠  440  البكتینات 
Phosphated distarch 

phosphate   ١٥٠  ,٧٢  كجم/مجم٥٠٠٠  1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة,  
٢٩٢ & ٢٨٥ 
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٣٥٠

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٧٢ 

Potassium 

dihydrogen citrate     
ثنائیة سترات بوتاسیوم 
  الھیدروجین

332(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٧٢ 

Potassium hydrogen 

carbonate   
كربونات البوتاسیوم 

  الھیدروجینیة
501(ii)  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٧٢ 

Potassium hydroxide   525  ھیدروكسید البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٧٢ 

Sodium ascorbate   كجم/مجم٥٠  301  أسكوربات الصودیوم  
٣١٥ ,٧٢ ,٧٠& 

٣١٦ 

Sodium carbonate   500  كربونات صودیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣١٦ & ٧٢ 

Sodium dihydrogen 

citrate   
الصودیوم ثنائى   سترات
  ھیدروجینال

331(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣١٦ & ٧٢ 

Sodium hydrogen 

carbonate   
كربونات الصودیوم 

  الھیدروجینیة
500(ii)  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٣١٦ &٧٢ 

Soduim hydroxide   524  ھیدروكسید الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣١٦ & ٧٢ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  ٧٢  كجم/مجم٣٠ 

Tripotassium citrate   332  ثالثى البوتاسیوم  سترات(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٧٢ 

Trisodium Citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣١٦ & ٧٢ 

Tocopherol-rich 

extract   
 ٤٧٩  كجم /مجم  ١٠٠  306  مستخلص غني بالتوكوفیرول 

Gamma-tocopherol   ٤٧٩  كجم /مجم  ١٠٠  308  جاما التوكوفیرول 
Delta-tocopherol   ٤٧٩  كجم /مجم  ١٠  309  دلتا التوكوفیرول 

Sodium phosphates   ٤٧٩  كجم /مجم  ١٠٠٠  339  فوسفات الصودیوم 
Potassium 

phosphates   
 ٤٧٩  كجم /مجم  ١٠٠٠  340  فوسفات البوتاسیوم

Citric acid esters of 

mono- and digly 

cerides of fatty acids   

استرات حمض الستریك 
سریدات االحادیة والثنائیة للجل

  لألحماض الدھنیة
472C  كجم /مجم  ٧٥٠٠  

في صورة 
 ٤٧٩مسحوق 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٥١

Citric acid esters of 
mono- and digly 
cerides of fatty 

acids   

استرات حمض الستریك 
للجلسریدات االحادیة والثنائیة 

  لألحماض الدھنیة
472C  كجم /مجم  ٩٠٠٠  

فقط المنتجات 
السائلة التى 
تحتوى على 

بروتینات محللة 
ًجزئیا وببتیدات 
وأحماض أمینیة 

٤٧٩ 

Sucrose esters of 
fatty acids   

استرات السكروز لألحماض 
  كجم /مجم  ١٢٠  473  الدھنیة

فقط المنتجات 
التى تحتوى على 

البروتینات 
المحللة 

والببتیدات 
واألحماض 

 ٤٧٩األمینیة 

  طبیة خاصة تركیبات أغذیة الرضع ألغراض ٣-١-١٣
Acetylated distarch 

phosphate   ١٥٠ ,٧٢  كجم/مجم٥٠٠٠  1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة&
٢٩٢ 

Ascorbyl esters   ١٨٧&٧٢  كجم/مجم١٠  304,305  االسكوربیل  استرات 
Calcium hydroxide   ٧٢ &٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠  526  ھیدروكسید الكالسیوم 

Carbon dioxide    ممارسات   290  الكربونثانى أكسید
  التصنیع الجیدة

٥٩ 

Carob bean gum   ٧٢  كجم/ مجم١٠٠٠  410  صمغ قرون الخروب 
Carrageenan   ٣٨١&٣٧٩  كجم/مجم١٠٠٠  407  الكاراجینان 

Citric Acid   ممارسات   330  حمض الستریك
  التصنیع الجیدة

٧٢ 

Distarch phosphate   ١٥٠ ,٧٢  جمك/مجم٥٠٠٠  1412  فوسفات ثنائى النشا&
٢٩٢ 

Guar gum   ٧٢ &١٤  كجم/مجم١٠٠٠  412  صمغ الجوار 
Hydroxypropyl 

starch   ١٥٠ ,٧٢  كجم/مجم٥٠٠٠  1440  ھیدروكسى بروبیل النشا&
٢٩٢ 

Lactic acid L,D, and 
DL   

ممارسات   L-D.DL (  270(حمض الكتك 
  التصنیع الجیدة

٨٣&٧٢ 

Lecithin   322  اللیسیثین(i)  ٧٢  كجم/مجم٥٠٠٠ 
Mono- and di-

glycerides of fatty 
acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

 ٧٢  كجم/مجم٤٠٠٠  471



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٥٢

Nitrogen   ممارسات   941  النیتروجین
 ٥٩  التصنیع الجیدة

Phosphated distarch 
phosphate   ١٥٠ ,٧٢  كجم/مجم٥٠٠٠  1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة&

٢٩٢ 
Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)  ٧٢ &٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Potassium 
dihydrogen citrate     

 ثنائیة سترات بوتاسیوم
ممارسات   (i)332  الھیدروجین

 ٧٢ &٥٥  التصنیع الجیدة

Potassium hydrogen 
carbonate   

كربونات البوتاسیوم 
 ٧٢& ٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠  (ii)501  الھیدروجینیة

Potassium hydroxide   ٧٢ &٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠  525  ھیدروكسید البوتاسیوم 
Sodium carbonate    500  صودیومالكربونات(i)  ٧٢ &٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
ممارسات   (i)331  الھیدروجین

 ٧٢ &٥٥  التصنیع الجیدة

Sodium hydrogen 
carbonate   

كربونات الصودیوم 
 ٧٢ &٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠   (ii)500  الھیدروجینیة

Soduim hydroxide   ٧٢ &٥٥  كجم/مجم٢٠٠٠  524  ھیدروكسید الصودیوم 
Starch sodium 

octenyl succinate   
سكسینات أوكتیل الصودیوم 

 ٣٨١ &٣٧٦  كجم/مجم٢٠٠٠٠  1450  للنشا

Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  ٤١٦ ,٧٢  كجم/مجم١٠ 

Tripotassium citrate   332  ثالثى البوتاسیوم  سترات(ii)   ممارسات
 ٧٢ &٥٥  التصنیع الجیدة

Trisodium Citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)   ممارسات
 ٧٢ &٥٥  التصنیع الجیدة

Calcium carbonate   ممارسات   170  كربونات الكالسیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجید

Calcium citrates   ممارسات   333  سترات الكالسیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Phosphoric acid   كمنظم حموضة  كجم /مجم  ١٠٠٠  338  حمض الفوسفوریك
  ٤٧٩فقط 

Sodium alginate    ٤٧٩  كجم /مجم ١٠٠٠  401  لجیناتأصودیوم 

Propylene glycol 
alginate    كجم /مجم ٢٠٠   405   جلیكولالبروبیلین ألجینات  

 ١٢یتناولھ طفل 
الذي ) عام(شھر 

یعاني من عدم 
القدرة على 

تحمل لبن االبقار 
أو مشاكل 

 االیض التغذوي
٤٧٩  
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٣٥٣

Xanthan gum   كجم /مجم ١٢٠٠  415  صمغ الزانثان  

فقط المنتجات 
التى تحتوى على 

البروتینات 
 المحللة والببتیدات

واألحماض 
األمینیة فى 

حاالت مشاكل 
ضمى الجھاز الھ

وعدم القدره على 
ھضم البروتین 

 مشاكل االیضأو 
 ٤٧٩التغذوى 

Pectins   ٤٧٩  كجم /مجم ١٠٠٠٠  440  البكتینات 
Sodium carboxy 
methyl cellulose 
(Cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  )صمغ السلیلوز(سلیلوز 

 ٤٧٩  كجم /مجم ١٠٠٠٠  466

Citric acid esters of 
mono- and 

diglycerides of fatty 

acids   

استرت حمض الستریك 
للجلسریدات االحادیة والثنائیة 

  لألحماض الدھنیة
472c  كجم /مجم ٧٥٠٠  

فقط فى صورة 
 ٤٧٩مسحوق 

Citric acid esters of 
mono- and 

diglycerides of fatty 

acids   

استرت حمض الستریك 
للجلسریدات االحادیة والثنائیة 

 یةلألحماض الدھن
472c   كجم / مجم٩٠٠٠ 

فقط فى صورة 
  ٤٧٩سائلة 

Sucrose esters of 

fatty acids   
سترات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
 ٤٧٩  كجم /مجم ١٢٠  473

Sodium alginate   ٤٧٩  كجم /مجم ١٠٠٠  401  ألجینات الصودیوم 

   أغذیة تكمیلیة للرضع واألطفال الصغار٢-١٣
Acetic acid, glacial    ٢٣٨  كجم/مجم٥٠٠٠   260   الثلجىالخلیكحمض 

Acetic and fatty acid 

esters of glycerol   
استرات حمض الخلیك 

 ٢٦٨ &٢٣٩  كجم/مجم٥٠٠٠  472a  واألحماض الدھنیة للجلسرول

Acetylated distarch 

adipate   
 ٢٧٠ &٢٦٩  كجم/مجم٥٠٠٠٠  1422  ادیبات ثنائى النشا االستیلیة

Acetylated distarch 

phosphate   
 ٢٧٠&٢٦٩  كجم/مجم٥٠٠٠٠  1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة

Acetylated oxidized 

starch   
 ٢٦٩ &٢٣٩  كجم/مجم٥٠٠٠٠  1451  النشا األسیتیلى المؤكسد
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٣٥٤

Ammonium 

carbonate   
  (i)503  كربونات االمونیوم

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٢٤٨ &٢٣٩ 

Ammonium 

bicarbonate   
  (ii)503  ونات االمونیومبیكرب

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٢٤٨ &٢٣٩ 

Ascorbic acid L    حمض االسكوربیكL   300  ٢٤٢  كجم/مجم٥٠٠ 
Ascorbyl esters   ١٨٧ ,١٥  كجم/مجم٢٠٠  304,305  االسكوربیل  استرات 

Calcium acetate   263  خالت الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٩ 

Calcium ascorbate   ٣١٧&٢٣٩  كجم/مجم٢٠٠  302  أسكوربات الكالسیوم 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم(i)  
ممارسات 

   التصنیع الجیدة

Calcium hydroxide   526  ھیدروكسید الكالسیوم  
ممارسات 

 ٢٣٩  التصنیع الجیدة

Calcium lactate   327  الكتات الكالسیوم  
ممارسات 

 ٢٣٩ &٨٣  التصنیع الجیدة

Carbon dioxide   290  ثانى أكسید الكربون  
ممارسات 

 ٥٩  التصنیع الجیدة

Carob bean gum   ٢٧٢ &٢٧١  كجم/مجم٢٠٠٠  410  صمغ قرون الخروب 
Citric Acid   ٢٣٨  كجم/مجم٥٠٠٠  330  حمض الستریك 

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
 ٢٦٨ &٢٣٩  كجم/مجم٥٠٠٠  472c  ة للجلسرولواألحماض الدھنی

Distarch phosphate   ٢٧٠ &٢٦٩  كجم/مجم٥٠٠٠٠  1412  فوسفات ثنائى النشا 
Glucono delta 

lactone   575  جلوكونو دلتا الكتون  
ممارسات 

 ٢٣٩  التصنیع الجیدة

Guar gum   ٢٧٢ &٢٧١  كجم/مجم٢٠٠٠  412  صمغ الجوار 
Gum arabic (Acacia 

gum)    ٢٧٣ &٢٣٩  كجم/مجم١٠٠٠٠  414  )اكاسیا(صمغ عربى 

Hydrochloric acid   507  حمض الھیدروكلوریك  
ممارسات 

 ٢٣٩  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
starch   ٢٧٦ &٢٣٧  كجم/مجم٦٠٠٠٠  1440  ھیدروكسى بروبیل النشا 

Lactic acid 
L, D and DL    حمض الكتك)L-D.DL (  270  ٢٣٨ &٨٣  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Lactic and fatty acid 
esters of glycero   

استرات الجلسرول لحمض 
 ٢٦٨ &٢٣٩  كجم/مجم٥٠٠٠  472b  الالكتیك ولألحماض الدھنیة
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Lecithin   322  اللیسیثین(i)  ٢٧٤ &٢٧١  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Malic acid, DL    حمض مالیك  DL  296  
ممارسات 

 ٢٣٩  التصنیع الجیدة

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

 ٢٧٥ &٢٦٨  كجم/مجم٥٠٠٠  471

Monostarch 
phosphate    ٢٦٩ &٢٣٩  كجم/مجم٥٠٠٠٠  1410  حادى النشاأفوسفات 

Nitrogen   941  النیتروجین  
ممارسات 

 ٥٩  التصنیع الجیدة

Oxidized starch   ٢٦٩ &٢٣٩  كجم/مجم٥٠٠٠٠  1404  النشا المؤكسد 

Pectins   كجم/مجم١٠٠٠٠  440  البكتینات  
٢٨٢  ,٢٧٣ 
& ٢٨٣ 

Phosphated distarch 
phosphate   ٢٧٠ & ٢٦٩  كجم/مجم٥٠٠٠٠  1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة 

Phosphates  الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٢٣٠ & ٣٣  كجم/مجم٤٤٠٠

Potassium acetate    261  بوتاسیومالخالت(i)  
ممارسات 

 ٢٣٩  التصنیع الجیدة

Potassium 
dihydrogen citrate     

سترات بوتاسیوم ثنائیة 
  (i)332  الھیدروجین

ممارسات 
 ٢٣٩  التصنیع الجیدة

Potassium hydrogen 
carbonate   

كربونات البوتاسیوم 
  (ii)501  الھیدروجینیة

ممارسات 
   التصنیع الجیدة

Potassium hydroxide   525  ھیدروكسید البوتاسیوم  
ممارسات 

 ٢٣٩  التصنیع الجیدة

Potassium lactate   326  الكتات البوتاسیوم  
ممارسات 

 ٢٣٩ & ٨٣  التصنیع الجیدة

Silicon dioxide- 
amorphous   

أكسید السلیكون غیر  ثانى 
 ٣١٨ &٦٥  كجم/مجم٢٠٠٠  551  المتبلور
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Sodium acetate   262  خالت الصودیوم(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٣٩,  

٣٢٠ &٣١٩ 

Sodium ascorbate   كجم/مجم٥٠٠  301  سكوربات الصودیومأ  
٣١٧,  

٣٢٠ &٣١٩ 

Sodium carbonate   500  كربونات الصودیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

٢٤٣  ,٢٤٠,  
٣١٩  ,٢٩٥ 
& ٣٢٠ 

Sodium dihydrogen 
citrate   

الصودیوم ثنائى   سترات
  كجم/مجم٥٠٠٠  (i)331  الھیدروجین

٢٤٠  ,٢٣٨,  
٣٢٠ & ٣١٩ 

Sodium hydrogen 
carbonate   

كربونات الصودیوم 
  (ii)500  الھیدروجینیة

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٣١٩  ,٢٤٠&  
٣٢٠ 

Soduim hydroxide   ممارسات   524  ھیدروكسید الصودیوم
  التصنیع الجیدة

٣١٩  ,٢٣٩ 
& ٣٢٠ 

Sodium lactate   ممارسات   325  الكتات الصودیوم
  التصنیع الجیدة

٣١٩ ,٢٣٩ ,٨٣ 
& ٣٢٠ 

Starch acetate   ٢٦٩&٢٣٩  كجم/مجم٥٠٠٠٠  1420  خالت النشا 
Starch sodium 

octenyl succinate   
كسینات أوكتیل الصودیوم س

 ٢٦٩ &٢٣٩  كجم/مجم٥٠٠٠٠  1450  للنشا

Tartrates   334,335  الترترات(ii) , 337  45,364  كجم/مجم٥٠٠٠,XS73, 
428  

Tocopherols  307  التوكوفیروالت a,b,c  ١٥  كجم/مجم٣٠٠ 

Tricalcium citrate   333  ثالثى الكالسیوم  سترات(iii)    ممارسات
 ٢٣٩  التصنیع الجیدة

Tripotassium citrate   332  ثالثى البوتاسیوم  سترات(ii)    ممارسات
 ٢٣٩  التصنیع الجیدة

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)  كجم/مجم٥٠٠٠  
٢٣٨,  

٣١٩ ,٢٤٠ 
& ٣٢٠ 

Xanthan gum   ٢٧٣ & ٢٣٩  كجم/مجم١٠٠٠٠  415  صمغ الزانثان 

  ١- ١٣ خاصة فیما عدا منتجات المجموعة الغذائیة  أغذیة مجھزة ألغراض طبیة٣-١٣
Acesulfame 
potassium   ١٨٨  كجم/مجم٥٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم٥٠   
Aspartame   ١٩١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Aspartame-

Acesulfame salt    ١١٣  كجم/مجم٥٠٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 
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Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٥٠٠  213-210  البنزوات 
Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133  كجم/مجم٥٠   

Caramel III - 
Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   كجم/مجم٢٠٠٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

  -  IVكارامیل 
   كجم/مجم٢٠٠٠٠  150d  میلا أمونیا كاركبریتات

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٥٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم/مجم٦٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٥٠   
Cyclamates   952  السیكلمات(i),(ii),(iv)  ١٧  كجم/مجم٤٠٠ 

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/مجم٥٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم/مجم٢٥٠ 
Indigotine   

(indigo carmine)   
  اندیجوتین

  )اندیجو كارمین(
   كجم/مجم٥٠  132

Neotame   كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال   

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydimethylsiloxane   900  سیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa  كجم/مجم٥٠   
Poly glycerol ester 

of fatty acid   
استرات عدید الجلسرول 

   كجم/مجم١٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polysorbate   كجم/مجم١٠٠٠  436-432  عدید السوربات   
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
   كجم/مجم٥٠  124

Propylene glycol 
alginate    كجم/مجم١٢٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات   

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
   كجم/مجم٥٠٠٠   477  لألحماض الدھنیة
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Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  كجم/مجم٢٠٠   
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٥٠٠  200,202,203  السوربات 

Sorbitan esters of 
fatty acids   

استرات السوربیتان 
  لألحماض الدھنیة

   كجم/مجم١٠٠٠  491-495

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i),482(i)  كجم/مجم٢٠٠٠   
Steviol glycosides   960  فیولجلیكوسیدات االستیa ,960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٣٥٠ 

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

ثالثى كلورو ( سكرالوز 
  )جالكتو سكروز

   كجم/مجم٤٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
  استرات السكروز
  لألحماض الدھنیة

 ٣٤٨  كجم/جمم٥٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

  استرات أولیجو سكروز
   IIع  و النو Iالنوع 

473a  ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم٥٠   
Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  كجم/مجم٣٠   

   وأنقاص الوزن تركیبات أغذیة ألغراض التنحیف٤-١٣
Acesulfame 
potassium   

 ١٨٨  كجم/مجم٤٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم٥٠   
Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٥٠٠   304,305  االسكوربیل  استرات 

Aspartame   ١٩١  كجم/مجم٨٠٠  951  اسبرتام 
Aspartame-

Acesulfame salt   
 ١١٣  كجم/مجم٤٥٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ح مل

Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٥٠٠  213-210  البنزوات 
Brilliant blue FCF   زرق الالمع األFCF   133  كجم/مجم٥٠   

Caramel III - 
Ammonia caramel   

   كجم/مجم٢٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  كجم/مجم٢٠٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٥٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)   كجم/مجم٦٠٠   
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Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٥٠   
Cyclamates   952  لسیكلماتا(i),(ii),(iv)  ١٧  كجم/مجم٤٠٠ 

Diacetyltartaric and 

fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e  كجم/مجم٥٠٠٠   

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم/مجم٢٥٠ 
Indigotine   

(indigo carmine)   
  اندیجوتین

  )اندیجو كارمین(
   كجم/مجم٥٠  132

Neotame   كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال   

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydimethylsiloxane   900  سیلوكزان  میثیلثنائى   عدیدa  كجم/مجم٥٠   
Polyglycerol ester 

of fatty acid   
استرات عدید الجلسرول 

   كجم/مجم١٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polysorbate   كجم/مجم١٠٠٠  436- 432  عدید السوربات   
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
   كجم/مجم٥٠  124

Propylene glycol 
alginate    كجم/مجم١٢٠٠   405   جلیكولالبروبیلینألجینات   

Propylene glycol 
esters of fatty acids   

استرات البروبیلین جلیكول 
   كجم/مجم٥٠٠٠   477  لألحماض الدھنیة

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  كجم/مجم٣٠٠   
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٥٠٠  203 ,200,202  السوربات 

Sorbitan esters of 
fatty acids   

استرات السوربیتان 
   كجم/مجم١٠٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  كجم/مجم٢٠٠٠   
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٢٧٠ 
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Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

ثالثى كلورو ( سكرالوز 
   كجم/مجم٣٢٠  955  )جالكتو سكروز

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
  وزاسترات السكر

 ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  473  لألحماض الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   473a  ٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   كجم/مجم٥٠   
Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  كجم/مجم٣٠٠   

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

122  
  

  كجم/مجم٥٠
٤٧٩ 

Brown HT   بنى HT    155  ٤٧٩  كجم / مجم٥٠ 
Quinoline yellow   ٤٧٩  كجم / مجم١٠  104  أصفر الكینولین 

Neohesperidine DC    نیوھیسبیریدینDC  959  ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠  

  )مالت الغذائیة ألغراض تغذویةمثل المك( أغذیة ذات محتوى تغذوى عالى ٥-١٣
  ٦- ١٣، ٤-١٣، ١-١٣فیما عدا منتجات المجموعات الغذائیة من 

Acesulfame 
potassium   

 ١٨٨  كجم/مجم٤٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Alitame   كجم/مجم٣٠٠  956  لیتامأ   
Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم٣٠٠   
Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٥٠٠  304,305  االسكوربیل  استرات 

Aspartame   ١٩١  كجم/مجم١٠٠٠  951  اسبرتام 
Aspartame-

Acesulfame salt   
 ١١٣  كجم/مجم٤٥٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Benzoates   ١٣  كجم/مجم٢٠٠٠  213- 210  البنزوات 
Brilliant blue FCF   زرق الالمع األFCF   133  كجم/مجم٣٠٠   

Caramel III - 
Ammonia caramel   

   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 
  

150c  كجم/مجم٢٠٠٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  كجم/مجم٢٠٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٣٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم٦٠٠  160a(ii)  تینات النباتیةالبیتا كارو
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٣٦١

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٣٠٠   
Cyclamates   952  السیكلمات(i),(ii),(iv)  ١٧  كجم/مجم٤٠٠ 

Diacetyltartaric and 

fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e  كجم/مجم٥٠٠٠   

Grape skin Extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم/مجم٢٥٠ 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم/مجم٣٠٠  132

Neotame   كجم/مجم٦٥  961  نیوتامال   

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-

(iii);340(i)-

(iii);341(i)-

(iii);342(i)-

(ii);343(i)-

(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 

(ix);451(i),(ii); 

452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydimethylsiloxane   900  سیلوكزان  میثیلثنائى   عدیدa  كجم/مجم٥٠   

Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
   كجم/مجم٣٠٠  124

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(i),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  كجم/مجم٢٠٠   
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم١٥٠٠  203 ,202, 200  السوربات 

Sorbitan esters of 

fatty acids   
استرات السوربیتان 
  لألحماض الدھنیة 

   كجم/مجم٥٠٠٠  491-495

Steviol glycosides   960  لیكوسیدات االستیفیولجa, 960b(i)  كجم/مجم٦٦٠  
١٩٨ ,٢٦&

٢٩٤ 

Sucralose 

(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
   كجم/مجم٤٠٠  955

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110  كجم/مجم٣٠٠   

Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  كجم/مجم٣٠٠   
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٣٦٢

   المكمالت الغذائیة٦-١٣
Acesulfame 
potassium   ١٨٨  كجم/مجم٢٠٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Allura red AC   أحمر االلوراAC    129  كجم/مجم٣٠٠   
Ascorbyl esters   ١٠  كجم/مجم٥٠٠  304,305  االسكوربیل  استرات 

Aspartame   ١٩١  كجم/مجم٥٥٠٠  951  اسبرتام 
Aspartame-

Acesulfame salt    ١١٣  كجم/مجم٢٠٠٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Beeswax    ممارسات   901  عسلالشمع
 ٣  التصنیع الجیدة

Benzoates   ١٣  كجم/مجم٢٠٠٠  213- 210  بنزواتال 
Brilliant blue FCF   األزرق الالمعFCF    133  كجم/مجم٣٠٠   

Butylated 

hydroxyanisole   
 ١٩٦&١٥  كجم/مجم٤٠٠  320  یسولبوتیل ھیدروكسى األن

Butylated 

hydroxytoluene  
  

 ١٩٦&١٥  كجم/مجم٤٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

Candelilla wax   902  شمع الكاندیلال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣ 

Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم/مجم٢٠٠٠٠  150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
كبریتات أمونیا  -  IVكارامیل 

  میلاكار
150d  كجم/مجم٢٠٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٣٠٠  120  الكارمینات 

Carnauba wax    ٣  كجم/مجم٥٠٠٠  903  كارنوباالشمع 

Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم٦٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٣٠٠   

Castor oil   كجم/مجم١٠٠٠  1503  زیت الخروع   

Chlorophylls and 

chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  ٣  كجم/مجم٥٠٠ 

Cyclamates   952  السیكلمات(i),(ii),(iv)  ١٧  كجم/مجم١٢٥٠ 
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٣٦٣

Diacetyltartaric and 

fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e   كجم/مجم٥٠٠٠   

Ethylene diamine 

tetra acetates   
ایثیلین ثنائى األمین رباعى 

  االسیتات
 ٢١  كجم/مجم١٥٠   385,386

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  كجم/مجم٦٠٠   

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم/مجم٥٠٠ 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم/مجم٣٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  ٣  كجم/مجم٧٥٠٠ 

Neotame   كجم/مجم٩٠  961  نیوتامال   

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٢٢٠٠

Polydimethylsiloxane   900  السیلوكزان  میثیلثنائى   عدیدa  كجم/مجم ٥٠   
Polyethylene glycol   كجم/ مجم٧٠٠٠٠  1521  جلیكول عدید االثیلین    
Polyglycerol ester of 

fatty acid   
استرات عدید الجلسرول 

   كجم/مجم١٨٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Polysorbate   كجم/مجم٢٥٠٠٠  432- 436  عدید السوربات   
Polyvinyl alcohol   كجم/مجم٤٥٠٠٠  1203  كحول عدید الفنیل   
Polyvinyl alcohol 

(PVA)- polyethylene 
glycol (PEG)graft 

coplymer   

معقد كحول عدید الفینیل 
 ٤١٧  كجم/مجم١٠٠٠٠٠  1209  وعدید االیثلین جلیكول

Polyvinylpyrrolidone    ممارسات   1201  بیرولیدون عدید الفینیل
   التصنیع الجیدة

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

   4Rبونسو 
  )Aلكوشنیل أحمر ا(

   كجم/مجم٣٠٠  124

Propyl gallate   ١٩٦ & ١٥ كجم/مجم٤٠٠   310 جاالت البروبیل  
Propylene glycol   ٤١٧  كجم/مجم٢٠٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین 
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٣٦٤

Propylene glycol 
alginate   

   كجم/مجم١٠٠٠  405   جلیكولالبروبیلین ألجینات 

Riboflavins   101  اتالریبوفالفین(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Saccharins   954  السكارینات(i) -(iv)  كجم/مجم١٢٠٠   

Shellac, bleached   904  شیالك المبیض  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣ 

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم٢٠٠٠  203 ,200,202  السوربات 
Sorbitan esters of 

fatty acids   
استرات السوربیتان 
  لألحماض الدھنیة 

 ٣٦٤  كجم/مجم١٠٠٠٠  491-495

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa , 960b(i)  ٢٠٣&٢٦  كجم/مجم٢٥٠٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
   كجم/مجم٢٤٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨  كجم/مجم٢٠٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
 ٣٤٨  كجم/مجم٢٠٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

استرات أولیجو سكروز النوع 
I ع  و النوII   

473a  ٣٤٨  كجم/مجم٢٠٠٠٠ 

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسFCF  110  كجم/مجم٣٠٠   
Tartrates   334,335  لترتراتا(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم٥٠٠٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالت a,b,c  ٤١٨  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Vegetable carbon   153  كربون نباتى  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Paprika extract, 
capsanthin, 
capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

ممارسات 
  یع الجیدةالتصن

٤٧٩ 

Beetroot Red, 
betanin   

  162  أحمر جذور البنجر، بیتانین
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Anthocyanins   163  انثوسیانین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Curcumin   ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠  100  ینالكركم  
Tartrazine   ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠  102  الترترازین 
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٣٦٥

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

 ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠  122

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

 ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠  151

Brown HT   ى نبHT   155  ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠ 
Lutein   161  یوتینلb  ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠ 

Sorbitols   420  سوربیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Mannitol   421  مانیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Isomalt   953  یزومالتاال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Maltitols   965  مالتیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Lactitol   966  الكتیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Xylitol   967  زیلیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Erythritol   968  ریثریتولاال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Quinoline yellow   ٤٧٩  كجم / مجم٣٥  104  أصفر كینولین  

Beta-cyclodextrin   459  بیتا سیكلو دیكسترین  
ت ممارسا

  التصنیع الجیدة

فقط للمكمالت 
على شكل 

 ٤٧٩أقراص 

Dimethyl 

polysiloxane   
  كجم / مجم١٠  900  ثنائى میثیل عدید السیلوكزان

فقط للمكمالت 
على شكل 

 اقراص فواره
٤٧٩  

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٩  كجم / مجم٨٠٠  955

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

 سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 كجم /مجم ٢٤٠٠   955

فقط المكمالت 
  فى صورة لبان

٤٧٩  
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٣٦٦

Thaumatin   كجم / مجم٤٠٠  957  التوماتین  
فقط المكمالت 
 فى صورة لبان

٤٧٩  
Neohesperidine DC   نیوھیسبیریدینDC  959  ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠ 

Neohesperidine DC   نیوھیسبیریدین DC 959   كجم / مجم٤٠٠ 

فقط فى حالة 
المكمالت فى 

  صورة لبان
٤٧٩  

Advantame   ٤٧٩  كجم / مجم٢٠  969  ادفانتام 

Advantame   كجم / مجم٥٥   969 ادفانتام 
فقط المكمالت 
  فى صورة لبان

٤٧٩  

Basic methacrylate 
copolymer   

كوبولیمر میثاكریالت 
  القاعدیھ

1205  
١٠٠٠٠٠ 

  كجم /مجم

یستثنى 
المكمالت فى 

 صورة لبان
٤٧٩  

Neutral methacrylate 
copolymer   1206  كوبولیمر میثاكریالت متعادلة  

٢٠٠٠٠٠ 
  كجم /مجم

یستثنى 
المكمالت فى 
صورة لبان 

٤٧٩ 

Anionic 
methacrylate 
copolymer   

  1207  كوبولیمر میثاكریالت انیونیة
١٠٠٠٠٠ 

  كجم /مجم

 یستثنى
المكمالت فى 
صورة لبان 

٤٧٩ 
Polyvinylpyrrolidone

-vinyl acetate 
copolymer   

 فینیل -عدید فینیل بیرولیدون
  اسیتات

1208  
١٠٠٠٠٠ 

  كجم /مجم

فقط للمكمالت 
فى صورة لبان 

٤٧٩ 

Triethyl citrate   كجم / مجم٣٥٠٠  1505  سترات ثالثى االیثیل  

فقط للمكمالت 
الموجودة فى 

صورة أقراص 
 أوكبسول

٤٧٩  

Polyethylene glycol   كجم / مجم١٠٠٠٠  1521  جلیكول عدید االیثلین  

فقط للمكمالت 
الموجودة فى 

صورة أقراص 
 ٤٧٩أوكبسول 
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٣٦٧

   میاه الشرب الطبیعیة المعدنیة والمیاه معرفھ المصدر١- ١-١-١٤

Carbon dioxide   290  ثانى أكسید الكربون  
مماراسات 

  التصنیع الجیدة
٤٦٦ 

Nitrogen  941 النیتروجین  
مماراسات 

 التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

   میاه الشرب بخالف المعدنیھ وماء الصودا٢- ١-١-١٤

Carbon dioxide   290  ثانى أكسید الكربون  
مماراسات 

  التصنیع الجیدة
٤٦٦ 

Nitrogen  941 النیتروجین  
مماراسات 

 التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

  عصیر الفاكھة١- ٢-١-١٤

Ascorbic acid, L    حمض االسكوربیكL  300  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Benzoates   كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات  
٩١  ,١٣ 
& ١٢٢ 

Calcium ascorbate   302  سكوربات الكالسیومأ  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Carbon dioxide   290  ثانى أكسید الكربون  
ممارسات 

 ٦٩  التصنیع الجیدة

Citric acid   ١٢٢  كجم/مجم٣٠٠٠  330  حمض الستریك 

Malic acid, DL    حمض المالیكDL  296  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١١٥ 

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣٥ 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

  كجم/مجم١٠٠٠
٤٠  ,٣٣ 
& ١٢٢ 

Sodium ascorbate   301  سكوربات الصودیومأ  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٦٨

Sorbates   كجم/مجم١٠٠٠  200,202,203  السوربات  
٩١  ,٤٢ 
& ١٢٢ 

Sulfites   ١٢٢ & ٤٤  كجم/مجم٥٠  539 ,225-220  الكبریتات 

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  كجم/مجم٤٠٠٠  
١٢٨  ,٤٥ 
& ١٢٩ 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
فى حالة عصیر 

 ٤٧٩العنب 

Dimethyl 

polysiloxane   
  كجم / مجم١٠  900  ثنائى میثیل عدید السیلوكزان

فى حالة عصیر 
 االناناس فقط

٤٧٩  

  یر الخضر عص٢- ٢-١-١٤

Ascorbic acid, L   L  300  حمض االسكوربیك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Citric acid    330  ستریكالحمض  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Malic acid, DL   DL  296  مالیكال حمض  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Sulfites   ١٢٢&٤٤  كجم/مجم٥٠  539 ,225-220  الكبریتات 

  )مركزات عصیر الفاكھة(عصائر الفاكھھ المركزة  ٣- ٢-١-١٤

Ascorbic acid, L    حمض االسكوربیكL  300  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٢٧ 

Benzoates   كجم/مجم١٠٠٠  213-210  بنزواتال  
١٢٢ ,٩١ ,١٣&

١٢٧ 

Calcium ascorbate   302  أسكوربات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٢٧ 

Carbon dioxide   290  ثانى أكسید الكربون  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٢٧&٦٩ 

Citric acid   ١٢٧ &١٢٢  كجم/مجم٣٠٠٠  330  حمض الستریك 

Malic acid, DL   DL 296   حمض المالیك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٢٧&١١٥ 

Pectins   440  بكتیناتال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٢٧&٣٥ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٦٩

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 &١٢٢ ,٤٠ ,٣٣  كجم/مجم١٠٠٠
١٢٧ 

Sodium ascorbate   ممارسات   301  أسكوربات الصودیوم
 ١٢٧  التصنیع الجیدة

Sorbates   ١٢٢ ,٩١ ,٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  200,202,203  السوربات& 
١٢٧ 

Sulfites   ١٢٢ ,٤٤  كجم/مجم٥٠  225,539-220  الكبریتات&
١٢٧ 

Tartrates   334,335  الترترات(ii),337  ١٢٨ ,١٢٧ ,٤٥  كجم/مجم٤٠٠٠
& ١٢٩ 

  )مركزات عصیر الخضر( عصائر الخضر المركزة ٤- ٢-١-١٤

Ascorbic acid, L   L ممارسات   300 حمض االسكوربیك
   نیع الجیدةالتص

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
   التصنیع الجیدة

Malic acid, DL     حمض المالیك DL  296   ممارسات
  التصنیع الجیدة

 

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٥٠  225,539-220  الكبریتات 
, ١٢٧ &١٢٢ 

   نكتار الفاكھة والخضر٣-١-١٤
Steviol glycosides   960  یولجلیكوسیدات االستیفa ,960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٢٠٠ 

   نكتار الفاكھة١- ٣-١-١٤
Acesulfame 
potassium   ١٨٨  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Ascorbic acid, L    حمض االسكوربیكL  300   ممارسات
  التصنیع الجیدة

 

Aspartame   ١٩١  كجم/مجم٦٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٢٢ &٩١ ,١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  بنزواتال 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٧٠

Calcium ascorbate   ممارسات   302  سكوربات الكالسیومأ
   التصنیع الجیدة

Carbon dioxide   ممارسات   290  ثانى أكسید الكربون
 ٦٩  التصنیع الجیدة

Citric acid   كجم/مجم٥٠٠٠  330  حمض الستریك   
Cyclamates   952  السیكلمات(i),(ii),(iv)  ١٢٢ & ١٧  كجم/مجم٤٠٠ 

Malic acid, DL    حمض المالیكDL  296   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Pectins   ممارسات   440  البكتینات
   التصنیع الجیدة

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٤٠  ,٣٣  كجم/مجم١٠٠٠
& ١٢٢ 

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  كجم/مجم٨٠   

Sodium ascorbate   ممارسات   301  سكوربات الصودیومأ
   التصنیع الجیدة

Sorbates   ٩١  ,٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  200,202,203  السوربات 
& ١٢٢ 

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
   كجم/مجم٣٠٠  955

Sulfites   ١٢٢ &٤٤  كجم/مجم٥٠  539 ,225-220  الكبریتات 
Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ١٢٨ & ٤٥  كجم/مجم٤٠٠٠ 

Lactic Acid   ٤٧٩  كجم/  مجم ٥٠٠٠  270  حمض الالكتیك 
Sodium Carboxy 
Methyl Cellulose 
(Cellulose Gum )   

صودیوم كربوكسى میثیل 
ممارسات   466  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Steviol glycosides   كجم / مجم١٠٠  960  جلیكوسیدات االستیفیول  

فقط فى 
المنخفضة 

الطاقة أوغیر 
المضاف لھا 

 ٤٧٩سكر 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٧١

Neotame   كجم / مجم٢٠  961  نیوتامال  

فقط فى 
المنخفضة 

الطاقة أوغیر 
مضاف لھا ال

 ٤٧٩سكر 

Neohesperidine DC   نیوھسبدرین DC  959  كجم / مجم٣٠  

فقط فى 
المنخفضة 

الطاقة أوغیر 
المضاف لھا 

 ٤٧٩سكر 

Aspartame-
Acesulfame salt   

   اسیسلفام-اسبرتام ملح 
  

  كجم /مجم ٣٥٠  962

فقط فى 
المنخفضة 

الطاقة أوغیر 
المضاف لھا 

  ٤٧٩سكر 

Nitrogen    ممارسات   941  نالنیتروجی
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Guar Gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Gum Arabica 
(Acacia gum)   ممارسات   414 )اكاسیا(صمغ عربى

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Xanthan gum   ممارسات   415  صمغ الزانثان
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Advantame   مكج/مجم ٦   969 ادفنتام 

فقط فى 
المنخفضة 

الطاقة أوغیر 
المضاف لھا 

 سكر
٤٧٩  

 نكتار الخضر٢- ٣-١-١٤
Acesulfame 
potassium   ١٨٨ & ١٦١  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Ascorbic acid, L      حمض االسكوربیكL  300   ممارسات
  التصنیع الجیدة

 

Aspartame   ١٩١ & ١٦١  كجم/مجم٦٠٠  951  اسبرتام 

Citric acid   ممارسات   330  حمض الستریك
  التصنیع الجیدة

 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٧٢

Cyclamate   952  سیكلماتال(i), (ii),(iv)  ١٦١ &١٧  كجم/مجم٤٠٠ 

Malic acid, DL   مالیك الحمضDL  296  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
 

Neotame   ١٦١  كجم/مجم٦٥  961  نیوتامال 

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 
  ةالتصنیع الجید

 

Saccharins   954  سكاریناتال(i)-(iv)  ١٦١  كجم/مجم٨٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٣٠٠  955

Sulfites   ١٢٢ & ٤٤  كجم/مجم٥٠  225,539-220  الكبریتات 
Lactic Acid   ٤٧٩  كجم/  مجم ٥٠٠٠  270  حمض الالكتیك 

Sodium Carboxy 
Methyl Cellulose 
(Cellulose Gum )   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

466  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Neohesperidine DC   نیوھسبدرین DC  959  كجم/ مجم   ٣٠  

فقط فى 
المنخفضة 

الطاقة أوغیر 
المضاف لھا 

 سكر
٤٧٩  

Acetic acid   260  حمض الخلیك  
مارسات م

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Potasium acetates   261  خالت البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Sodium acetates   262  خالت الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Calcium acetate   263  خالت الكالسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Lactic acid   270  حمض الالكتیك  
مارسات م

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Sodium ascorbate   301  سكوربات الصودیومأ  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Calcium ascorbate   302  سكوربات الكالسیومأ  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٣٧٣

Fatty acids esters of 
Ascorbic acid   

استرات األحماض الدھنیة 
ممارسات   304  لحمض االسكوربیك

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Tocopherol rich 
Extract    ممارسات   306  مستخلص غني بالتوكوفیرول

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Alpha tocopherol   ممارسات   307  الفا التوكوفیرول
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Gamma tocopherol   ممارسات   308  جاما التوكوفیرول
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Delta tocopherol   ممارسات   309  دلتا التوكوفیرول
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Lecithin   ممارسات   322  اللیسیثین
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Sodium lactate   ممارسات   325  الكتات الصودیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Potassium lactate   ممارسات   326  الكتات البوتاسیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium lactate   ممارسات   327  الكتات الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Sodium citrate   ممارسات   331  سترات الصودیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Potassium citrate   ممارسات   332  سترات البوتاسیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium citrate   ممارسات   333  سترات الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Tartaric acid   ممارسات   334  حمض الترتریك
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium tartrates   ممارسات   335  ترترات الصودیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Potassium tartrates   ممارسات   336  ترترات البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Sodium Potassium 
Tartrate   

ترترات الصودیوم 
رسات مما  337  والبوتاسیوم

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium malate   ممارسات   350  ماالت الصودیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Potassium malate   ممارسات   351  ماالت البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٧٤

Calcium malates   352  ماالت الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Calcium tartrate   354  ترترات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Triammonium citrate   380  سترات االمونیوم الثالثیة  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Alginic acid   400  حمض االلجانیك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Potassium alginate   402  ألجینات البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Ammonium alginate   403  ألجینات االمونیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Calcium alginate   404  ألجینات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Agar   406  اآلجار  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Carrageenan   407  لكاراجینانا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Locust bean gum   410  صمغ قرون الخروب  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Guar gum   412  صمغ الجوار  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Tragacanth   413  ترجاكانثال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Gum arabic 
(acacia gum)  

  414  )اسیااك(صمغ عربي 
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Tara gum   417  صمغ التارا  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Gellan gum   418  صمغ الجیالن  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٧٥

Glycerol   422  الجلیسرول  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Konjac   425  الكونجاك  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Cellulose   460  السلیلوز  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Methyl cellulose   461  میثیل السلیلوز  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Ethyl cellulose   462  ایثیل السلیلوز  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
Cellulose   463  ھیدروكسى بروبیل السلیلوز  

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   464  ھیدروكسى میثیل السلیلوز  

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Ethyl Methyl 
cellulose   465  ایثیل میثیل السلیلوز  

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium Carboxy 
methyl cellulose 
(Cellulose Gum )   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

ممارسات   466
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Enzymatically 
hydrolysed carboxy 

methyl cellulose   

كربوكسى میثیل السلیلوز 
  المحلل انزیمیا

ممارسات   469
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Sodium, Potassium - 
calcium salts of Fatty 

acids   

أمالح صودیوم، بوتاسیوم 
  وكالسیوم لألحماض الدھنیة

470 a   ممارسات
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Magnesium salts of 
Fatty Acids   

  أمالح الماغنسیوم
  b 470  لألحماض الدھنیة

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

احادیة وثنائیة الجلسریدات 
  األحماض الدھنیة

ممارسات   471
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Acetic acid ester of 
mono -diglycerides 

of fatty acids   

استرات حمض الخلیك 
  ثنائى جلسریدات-أحادي

  األحماض الدھنیة
472a   ممارسات

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Lactic acid ester of 
mono -diglycerides 

of fatty acids   

سترات حمض الالكتیك ا
  ثنائى جلسریدات-أحادي

  األحماض الدھنیة
472b   ممارسات

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 
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٣٧٦

Citric acid ester of 
mono -diglycerides 

of fatty acids   

 الستریك  حمضاسترات
للجلسریدات االحادیة والثنائیة 

  لألحماض الدھنیة
472c   ممارسات

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Tartaric acid esters  
of mono -diglycerides 

of fatty acids   

استرات الترتریك 
للجلسریدات االحادیة والثنائیة 

  لألحماض الدھنیة
472d    ممارسات

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Sodium carbonate   ممارسات   500  كربونات الصودیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Potassium 
carbonates   

ممارسات   501  بوتاسیومكربونات ال
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Ammonium 
carbonates   

ممارسات   503  كربونات االمونیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Magnesium 
carbonates   

ممارسات   504  كربونات الماغنسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Hydrochloric acid    ممارسات   507  ھیدروكلوریكالحمض
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Potassium chloride   ممارسات   508  كلورید البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Calcium chloride   ممارسات   509  كلورید الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Magnesium chloride   ممارسات   511  كلورید الماغنسیوم
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Sodium sulphates   514  كبریتات الصودیوم  
سات ممار

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Potassium sulphates   515  كبریتات البوتاسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium sulphate   516  كبریتات الكالسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium hydroxide   524  ھیدروكسید الصودیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Potassium hydroxide   525  ھیدروكسید البوتاسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium hydroxide   526  ھیدروكسید الكالسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Ammonium 
hydroxide   527  ھیدروكسید االمونیوم  

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة
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٣٧٧

Magensium 
hydroxide   528  ھیدروكسید الماغنسیوم  

ممارسات 
 ٤٧٩  لتصنیع الجیدةا

Calcium oxide   529  اوكسید الكالسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Magnesium oxide   530  اوكسید الماغنسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Fatty acids   570  األحماض الدھنیة  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Gluconic acid   574  حمض الجلیكونك  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Glucono-delta-
Lactone   575  جلوكونودلتا الكتون  

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Sodium Gluconate   576  جلكونات الصودیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Potassium Gluconate   577  جلكونات البوتاسیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Calcium Gluconate   578  لكونات الكالسیومج  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Glycine and its 
Sodium salt   640  الجلیسین وملحھ الصودیومي  

ممارسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Cysteine L    سیثتینL  920  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Argon   938  أرجون  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Helium   939  ھیلیوم  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Nitrogen   941  النیتروجین  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Nitrous oxide   942  أكسید النتروز  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Oxygen   948  كسجیناأل  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Hydrogen   949  ھیدروجینال  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Invertase   1103  انفرتاز  
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة
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٣٧٨

Polydextrose   ممارسات   1200  عدید الدكستروز
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Oxidised starch   ممارسات   1404  النشا المؤكسد
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Monostarch 
phosphate   

ممارسات   1410  نشا احادى الفوسفات
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Distarch phosphate   ممارسات   1412  نشا ثنائى الفوسفات
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Phosphated distarch 
phosphate   

ممارسات   1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Acetylated distarch 
phosphate   

ممارسات   1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Acetylated starch   ممارسات   1420  النشا األستیلى
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Acetylated distarch 
adipate   

ممارسات   1422  ادیبات ثنائى النشا االستیلیة
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Hydroxy propyl 
starch   

ممارسات   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Hydroxy propyl 
distarch phosphate   

ھیدروكسى بروبیل ثنائى 
  فوسفات النشا

ممارسات   1442
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Starch sodium 
octenyl succinate   

  سكسینات أوكتیل
  الصودیوم للنشا

ممارسات   1450
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Acetylated oxidised 
starch   

ممارسات   1451  النشا األسیتیلى المؤكسد
   الجیدةالتصنیع

٤٧٩ 

Glutamic acid   620  حمض الجلوتامیك  
كجم / جم١٠٠٠٠

معبر عنھ 
  كجلوتامات

٤٧٩ 

Monosodium 
glutamate   

  621  جلوتامات أحادى الصودیوم
كجم / جم١٠٠٠٠

معبر عنھ 
  كجلوتامات

٤٧٩ 

Monopotassium 
glutamate   

  622  جلوتامات أحادى البوتاسیوم
كجم / جم١٠٠٠٠

معبر عنھ 
  اماتكجلوت

٤٧٩ 

Calcium diglutamate   623  ثنائى جلوتامات الكالسیوم  
كجم / جم١٠٠٠٠

معبر عنھ 
  كجلوتامات

٤٧٩ 
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٣٧٩

Monoammonium 
glutamate   

  624  جلوتامات احادى االمونیوم
كجم / جم ١٠٠٠٠

معبر عنھ 
  كجلوتامات

٤٧٩ 

Magnesium 
diglutamate   

  625  ثنائى جلوتامات الماغنسیوم 
م كج/جم ١٠٠٠٠

معبر عنھ 
  كجلوتامات

٤٧٩ 

Guanylic acid   626  حمض الجوانیلیك  
كجم /مجم٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  جوانیلیك

٤٧٩ 

Disodium guanylate   627  جوانیالت ثنائى الصودیوم  
كجم /مجم٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  جوانیلیك

٤٧٩ 

Dipotassium 
guanylate   

  628  جوانیالت ثنائى البوتاسیوم
كجم /مجم٥٠٠

ر عنھ كحمض معب
  جوانیلیك

٤٧٩ 

Calcium guanylate   629  جوانیالت الكاسیوم  
كجم /مجم٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  جوانیلیك

٤٧٩ 

Inosinic acid   630  حمض االینوسینیك  
كجم /مجم٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  جوانیلیك

٤٧٩ 

Disodium inosinate   631  اینوسینات ثنائى صودیوم  
كجم /مجم٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  انیلیكجو

٤٧٩ 

Dipotassium 
inosinate   

  632  اینوسینات ثنائى البوتاسیوم
كجم /مجم٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  جوانیلیك

٤٧٩ 

Calcium inosinate   633  اینوسینات الكالسیوم  
كجم /مجم٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  جوانیلیك

٤٧٩ 

Calcium 5′-
ribonucleotides   

 ریبونیوكلیوتیدات -٥
  الكالسیوم

634  
كجم /جمم٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  جوانیلیك

٤٧٩ 

Disodium 5′-
ribonucleotides   

 ثنائى ات ریبونیوكلیوتید-٥
  الصودیوم

635  
كجم /مجم٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  جوانیلیك

٤٧٩ 
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٣٨٠

Aspartame-
Acesulfame salt   

  اسیسلفام-اسبرتام ملح 
  

 كجم /مجم٣٥٠   962

فقط فى 
المنخفضة 

الطاقة أوغیر 
المضاف لھا 

  سكر
٤٧٩  

   مركزات نكتار الفاكھة٣ - ٣-١-١٤
Acesulfame 
potassium   ١٨٨ & ١٢٧  كجم/مجم٣٥٠  950  أسیسلفام البوتاسیوم 

Ascorbic acid, L    حمض االسكوربیكL  300   ممارسات
 ١٢٧  التصنیع الجیدة

Aspartame   ١٩١ &١٢٧  كجم/مجم٦٠٠  951  اسبرتام 

Benzoates   ١٢٢ ,٩١ ,١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  بنزواتال&
١٢٧ 

Calcium ascorbate   ممارسات   302  أسكوربات الكالسیوم
 ١٢٧  التصنیع الجیدة

Carbon dioxide   ممارسات   290  ثانى أكسید الكربون
 ١٢٧ & ٦٩  التصنیع الجیدة

Citric acid   ١٢٧  كجم/مجم٥٠٠٠  330  حمض الستریك 

Cyclamates   952  سیكلماتال(i), (ii),(iv)  ١٢٢ ,١٧  كجم/مجم٤٠٠& 
١٢٧ 

Malic acid, DL    مالیك الحمضDL  296   ممارسات
 ١٢٧  التصنیع الجیدة

Pectins   ممارسات   440  بكتیناتال
 ١٢٧  التصنیع الجیدة

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ١٢٢  ,٤٠  ,٣٣  كجم/مجم١٠٠٠
& ١٢٧ 

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  ١٢٧  كجم/مجم٨٠ 

Sodium ascorbate   ممارسات   301  أسكوربات الصودیوم
 ١٢٧  التصنیع الجیدة
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٣٨١

Sorbates   ١٢٢  ,٩١  ,٤٢  كجم/مجم١٠٠٠  200,202,203  السوربات 
& ١٢٧ 

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٢٧  كجم/مجم٣٠٠  955

Sulfites   ١٢٢  ,٤٤  كجم/مجم٥٠  225,539-220  الكبریتات 
& ١٢٧ 

Tartrates   334,335  الترترات(ii),337  ١٢٧  ,٤٥  كجم/مجم٤٠٠٠ 
& ١٢٨ 

   مركزات نكتار الخضر٤- ٣-١-١٤
Acesulfame 
potassium   ١٦١ ,١٢٧  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

& ١٨٨ 

Ascorbic acid, L    حمض االسكوربیكL  300   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Aspartame   ١٦١ & ١٢٧  كجم/مجم٦٠٠  951  اسبرتام 
Benzoates   ١٣  كجم/مجم٦٠٠  213-210  البنزوات 

Citric acid    ممارسات   330  ستریكالحمض
    الجیدةالتصنیع

Cyclamate   952  السیكلمات(i),(ii),(iv)  ١٢٧  ,١٧  كجم/مجم٤٠٠ 
& ١٦١ 

Malic acid, DL   مالیك الحمضDL  296   ممارسات
   التصنیع الجیدة

Neotame   ١٦١ & ١٢٧  كجم/مجم٦٥  961  نیوتامال 

Pectins   ممارسات   440  البكتینات
   التصنیع الجیدة

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١ & ١٢٧  كجم/مجم٣٠٠  955

Sulfites   كجم/مجم٥٠  225,539-220  الكبریتات  
١٢٢  ,٤٤ 
& ١٢٧ 

   مشروبات منكھھ أساسھا الماء، متضمنة مشروبات الریاضیین، مشروبات الطاقة،٤-١-١٤
  ى قطع فاكھةأو مشروبات اإللكترولیتیة والمشروبات المحتویة عل

Acesulfame 
potassium   

 ١٨٨ & ١٦١  كجم/مجم٦٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Alitame   ١٦١  كجم/مجم٤٠  956  لیتامأ 
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٣٨٢

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  ١٦١ & ١٢٧  كجم/مجم٣٠٠ 
Ascorbyl esters   ١٥&١٠  كجم/مجم١٠٠٠   304,305  االسكوربیل  استرات 

Aspartame   ٤٧٨&١٩١  كجم/مجم٦٠٠  951  تاماسبر 
Beeswax   ١٣١  كجم/مجم٢٠٠  901  شمع العسل 
Benzoates   ٣٠١ &١٣  كجم/ مجم٢٥٠  213-210  البنزوات 

Brilliant blue FCF   األزرق الالمعFCF    133  كجم/ مجم١٠٠   
Candelilla wax    ١٣١  كجم/مجم٢٠٠  902  كاندیلالالشمع 
Caramel III - 

Ammonia caramel   
 ٩  كجم/مجم٥٠٠٠  150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  كجم/مجم٥٠٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم١٠٠  120  الكارمینات 
Carnauba wax   ١٣١  كجم/مجم٢٠٠  903  شمع الكارنوبا 

Carotenes, beta-, 
vegetable   

   كجم/مجم٢٠٠٠ 160a (ii )  نباتیةالكاروتینات بیتا ال

Carotenoides   160  الكاروتینیداتa (i) ,a (iii) ,e,f  كجم/مجم١٠٠   

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141 (i) ,( ii)  كجم/مجم٣٠٠   

Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii),(iv)  ١٢٧ &١٧  كجم/مجم٣٥٠ 
Cyclodextrin, beta-   كجم/مجم٥٠٠  459  بیتا سیكلو دیكسترین   
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e   كجم/مجم٥٠٠٠   

Dimethyl 
dicarbonate    ١٨  كجم/مجم٢٥٠  242  كربوناتالمیثیل ثنائى ثنائى 

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
 ٢١  كجم/مجم٢٠٠   385,386  االسیتات

Fast green FCF    األخضر الثابتFCF   143  كجم/مجم١٠٠   
Glycerol ester of 

wood rosin   
استر جلیسرول لخشب 

   كجم/مجم١٥٠ ( iii) 445  الروزین

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب (ii ) ١٨١  كجم/مجم٣٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para-   ٢٧  كجم/مجم٥٠٠  214,218  باراھیدروكسى بنزوات 
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٣٨٣

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم/مجم١٠٠  132

Iron oxides   172  دأكاسید الحدی (i )- (iii ) كجم/مجم١٠٠   
Isopropyl citrates   كجم/مجم٢٠٠  384  سترات ایزوبروبیل   

Neotame   ٤٧٨  كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم١٠٠٠

Polydimethylsiloxane   900  السیلوكزان  میثیلثنائى   عدیدa  كجم/مجم٢٠   
Polyethylene glycol    كجم/مجم١٠٠٠  1521  جلیكول عدید االثیلین   
Polyglycerol Ester of 

Fatty Acids   
استرات عدید الجلسریدات  

  لألحماض الدھنیة
 ١٢٧  كجم/مجم٥٠٠٠  475

Polysorbates   ١٢٧  كجم/مجم٥٠٠  436- 432  عدید السوربات 
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
   كجم/مجم٥٠  124

Propyl gallate   ١٥  كجم/مجم١٠٠٠  310  جاالت البروبیل 
Propylene glycol 

esters of fatty acids   
استرات البروبیلین جلیكول 

  ماض الدھنیةلألح
   كجم/مجم٥٠٠   477

Quillaia extracts   999  مستخلص كویلاللیا (i ), (ii ) ٢٩٣&١٣٢  كجم/مجم٥٠ 
Riboflavins   101  الریبوفالفینات (i ), (ii ), (iii ) كجم/مجم٥٠   

Sorbates   ١٢٧ &٤٢  كجم/مجم٥٠٠  200,202,203  السوربات 
Stannous chloride   ٤٣  كجم/مجم٢٠  512  كلورید قصدیروز 

Stearyl citrate   كجم/مجم٥٠٠  484  سترات استیاریل   
Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa ,960b (i ) ٢٦  كجم/مجم٢٠٠ 

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٨ &١٢٧  كجم/مجم٣٠٠  955

Sucroglycerides   ٣٤٨&٢١٩  كجم/مجم٢٠٠  474  لسریدات السكریةالج 
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٣٨٤

Sucrose acetate 
isobutyrate   

 خالتبیوتیرات ایزو
   كجم/مجم٥٠٠  444  السكروز

Sucrose esters of 
fatty acids   

استرات األحماض الدھنیة 
 ٣٤٨ &٢١٩  كجم/مجم٢٠٠  473  للسكروز

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

 سكروز النوع استرات أولیجو
I ع  و النوII   

473a  ٣٤٨& ٢١٩  كجم/مجم٢٠٠ 

Sulfites   ١٢٧  ,٤٤ كجم/مجم٧٠  225,539-220  الكبریتات 
& ١٤٣ 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   ١٦١ & ١٢٧  كجم/مجم١٠٠ 
Tartrates   334,335  الترترات(ii),337  ٤٥  كجم/مجم٨٠٠ 

Thiodipropionates   ٤٦ & ١٥  كجم/مجم١٠٠٠   388,389  البروبیونات ائى ثنثیو 
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa,b,c  ٤٣٤  كجم/مجم٢٠٠ 

Triethyl citrate   كجم/  مجم ٢٠٠   1505 سترات ثالثى االیثیل   

Paprika Extract, 
capsanthin, 
capsorbin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

ممارسات 
 ٤٧٩  ع الجیدالتصنی

Vegetable Carbon   ممارسات   153  كربون نباتي
 ٤٧٩  التصنیع الجید

Riboflavins   ممارسات   101  الریبوفالفینات
 ٤٧٩  التصنیع الجید

Curcumin   كجم/  مجم ١٠٠  100  الكركمین  

فیما عدا 
الشیكوالتة 

باللبن 
ومشروبات 

 الشعیر
٤٧٩  

Green S   أخضرS  142  كجم/  مجم ١٠٠  

ا عدا م
الشیكوالتة 

باللبن 
ومشروبات 

 ٤٧٩الشعیر 

Tartrazine   كجم/  مجم ١٠٠   102  الترترازین  

ما عدا 
الشیكوالتة 

باللبن 
ومشروبات 

 ٤٧٩الشعیر 
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٣٨٥

Fumaric Acid   كجم/  مجم ١٠٠٠  297  حمض الفیوماریك  

یستخدم فقط فى 
مساحیق سریعة 
التحضیر التى 
 أساسھا الفاكھة

٤٧٩  

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

  كجم/  مجم ١٠٠  151

فیما عدا 
الشیكوالتة 

باللبن 
ومشروبات 

 ٤٧٩الشعیر 

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

  كجم/  مجم ١٠٠  122

فیما عدا 
الشیكوالتة 

باللبن 
ومشروبات 

 ٤٧٩الشعیر 

Patent Blue V   باتنت األزرق V  131  كجم/  مجم ١٠٠  

فیما عدا 
الشیكوالتة 

باللبن 
ومشروبات 

 ٤٧٩الشعیر 

Adipic Acid   كجم/  مجم ١٠٠٠٠  357-355  حمض األدبیك  

فقط لمساحیق 
المشروبات  
التى تحضر 

 ٤٧٩بالمنزل 
Propylene glycol 

alginate    ٤٧٩  لتر/  مجم ٣٠٠  405  بروبیلن جلیكول ألجینات 

Succinic acid   لتر/  مجم ٣٠٠٠  363  سكسینیكحمض ال  

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  

Sodium and calcium 
stearoyl lactylates   

  الكتیالت االستیرول
 السیومالصودیوم والك 

  لتر/  مجم ٢٠٠٠  482 ,481

فقط فى مساحیق 
المشروبات التى 

تذاب على 
 الساخن
٤٧٩  

Dimethyl 
Polysiloxane   ٤٧٩  كجم/  مجم ١٠  900   میثیل عدید السیلوكزانثنائى 
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٣٨٦

Anthocyanins   163  انثوسیانین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Advantame   كجم/ مجم٦  969  ادفانتام  

فقط فى 
المنتجات 

منخفضة الطاقة 
أو غیر 

المضاف لھا 
 ٤٧٩سكر 

Aspartame-

Acesulfame salt   
  كجم/ممج٣٥٠   962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

للمشروبات 
منخفضة الطاقة 

أو غیر 
المضاف لھا 

 ٤٧٩سكر 
Caustic sulphite 

caramel   
  150b  كبریتات كارامیل قاعدى

ممارسات 
  تصنیعیة جیدة

٤٧٩ 

Neohesperidine DC   نیوھسبردین DC  959  كجم/مجم ٣٠  

فى المنتجات 
منخفضة الطاقة 

أو غیر 
المضاف لھا 

 ٤٧٩سكروز 

Quinoline yellow   لتر / مجم١٠  104 أصفر الكینولین  

فیما عدا 
الشكوالتة باللبن 

ومنتجات 
  الشعیر
٤٧٩  

   مشروبات منكھة غازیة أساسھا الماء١- ٤-١-١٤
Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم٥   

Lauric arginate ethyl 

ester   
   كجم/مجم٥٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Propylene glycol 

alginate   
   كجم/مجم٥٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)   ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 
Sorbitan esters of 

fatty acids   
استرات السوربیتان 

  لألحماض الدھنیة
   كجم/مجم٥٠٠  491-495
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٣٨٧

   مشروبات منكھھ غیر غازیة أساسھا الماء، تتضمن خلیط المشروبات الكحولیة٢- ٤-١-١٤
  وخلیط اللیمون والعصائر األخري)  Punches(وغیر الكحولیة 

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم٥   
Lauric arginate 

ethyl ester   
   كجم/مجم٥٠  243  ریك ایثیل استرأرجینات اللو

Propylene glycol 
alginate   

   كجم/مجم٥٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول

Saccharins   954  سكاریناتال(i)-(iv)   ١٦١  كجم/مجم٣٠٠ 
Sorbitan esters of 

fatty acids   
استرات السوربیتان 

  لألحماض الدھنیة
   كجم/مجم٥٠٠  491-495

  مشروبات منكھھ أساسھا الماء) سائلة أو صلبة(ات  مركز٣- ٤-١-١٤
Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  ١٢٧  كجم/مجم٥ 

Ferric ammonium 
citrate   

 ٢٣  كجم/مجم١٠  381  سترات حدیدى االمونیوم

Lauric arginate 
ethyl ester   

 ١٢٧  كجم/مجم٥٠  243  أرجینات اللوریك ایثیل استر

Polyvinylpyrrolidone    كجم/مجم٥٠٠  1201  بیرولیدون عدید الفینیل   
Propylene glycol 

alginate   
 ١٢٧  كجم/مجم٥٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)   ١٦١ &١٢٧  كجم/مجم٣٠٠ 
Sorbitan esters of 

fatty acids   
استرات السوربیتان 

  لألحماض الدھنیة
 ١٢٧  كجم/ممج٥٠٠  491-495

Adipic Acid   كجم/  مجم ١٠٠٠٠  357-355  حمض األدبیك  

فقط لمساحیق 
المشروبات  
التى تحضر 

 ٤٧٩بالمنزل 

   مشروبات القھوة وبدائلھا، الشاي، مستخلصات األعشاب،٥-١-١٤
  والمشروبات الساخنة للحبوب األخري، عدا الكاكاو

Acesulfame 
potassium   

  كجم/مجم٦٠٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم
١٦١  ,١٦٠ 
& ١٨٨ 

Acetic acid, glacial   260  حمض خلیك ثلجى  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Acetic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الخلیك 
  واألحماض الدھنیة للجلسرول

472a  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 
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٣٨٨

Acetylated distarch 
adipate   

  1422  نائى النشا االستیلیةادیبات ث
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Acetylated distarch 
phosphate   

  1414  فوسفات ثنائى النشا االستیلیة
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Acid-treated starch   1401  النشا المعامل بالحمض  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Agar   406  اآلجار  
ممارسات 

  یع الجیدةالتصن
١٦٠ 

Alginic acid   400  حمض األلجینیك  
ممارسات 

 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Alkaline treated 
starch   

  1402  النشا المعامل بالقلوى
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Ascorbic acid, L    حمض االسكوربیكL  300  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Aspartame   ٤٧٨ & ١٦٠  كجم/مجم٦٠٠  951  اسبرتام 

Beeswax   901  شمع العسل  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٠٨ 

Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 

Bleached starch   1403  النشا المبیض  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Calcium chloride   509  كلورید الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Calcium lactate   327  الكتات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Candelilla wax   902  شمع الكاندیلال  
ممارسات 

 ١٠٨  التصنیع الجیدة

Caramel III - 
Ammonia caramel   

 ١٦٠ & ٧  كجم/مجم١٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
  میلاكار

150d  ١٢٧ &٧  كجم/مجم١٠٠٠٠ 

Carbon dioxide   290  ثانى أكسید الكربون  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ & ٥٩ 

Carnauba wax   ١٠٨  كجم/مجم٢٠٠  903  شمع الكارنوبا 
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٣٨٩

Carob bean gum   410  صمغ قرون الخروب  
ممارسات 

 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Carrageenan   407  الكاراجینان   
ممارسات 

 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Citric acid   330  حمض الستریك  
ممارسات 

 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Citric and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الستریك 
   472c  رولواألحماض الدھنیة للجلس

ممارسات 
 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Dextrins, roasted 
starch   ممارسات   1400   النشا المحمصة-دكسترینات

 ١٦٠ & ٩٠  التصنیع الجیدة

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
 ١٤٢  كجم/مجم٥٠٠   472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Dimethyl 
dicarbonate    ١٨  كجم/مجم٢٥٠  242  میثیل ثنائى الكربوناتثنائى 

Disodium 5'-
guanylate   

ممارسات   627   جونالت ثنائى الصودیوم-٥
  التصنیع الجیدة

٢٠١ 

Disodium 5'-
inosinate   

 اینوسینات ثنائى -٥
  الصودیوم 

ممارسات   631
  التصنیع الجیدة

٢٠١ 

Disodium 5'-
ribonucleotides   

 ثنائى ات ریبونیوكلیوتید-٥
ممارسات   635  الصودیوم 

 ٢٠١  التصنیع الجیدة

Distarch phosphate   ممارسات   1412  فوسفات ثنائى النشا
  التصنیع الجیدة

١٦٠ 

Ethylene diamine 
tetra acetates  

EDTA  

  ایثیلین ثنائى األمین
 ٢١  كجم/مجم٣٥   385,386  رباعى االسیتات

Fumaric acid   ممارسات   297  حمض الفیوماریك
 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Gellan gum   ممارسات   418  صمغ الجیالن
  التصنیع الجیدة

١٦٠ 

Glycerol   ممارسات   422  الجلیسرول
  التصنیع الجیدة

١٦٠ 

Guar gum   ممارسات   412  صمغ الجوار
 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Gum arabic  
(acacia gum)   

ممارسات   414  )اكاسیا(صمغ عربى 
  التصنیع الجیدة

١٦٠ 
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٣٩٠

Hydroxybenzoates, 
para-   

 ١٦٠ & ٢٧  كجم/مجم٤٥٠  214,218  باراھیدروكسى بنزوات

Hydroxypropyl 
cellulose   

  463  ھیدروكسید بروبیل السلیلوز
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Hydroxypropyl 
distarch phosphate   

ھیدروكسى بروبیل فوسفات 
   النشاثنائى

1442  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Hydroxypropyl 
methyl cellulose   

ھیدروكسى بروبیل میثیل 
  السلیلوز

464  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Hydroxypropyl 
starch   1440  ھیدروكسى بروبیل النشا  

ممارسات 
 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Karaya gum   416  صمغ كاریا  
ممارسات 

  ع الجیدةالتصنی
١٦٠ 

Konjac flour   425  دقیق الكونجاك  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Lactic and fatty acid 
esters of glycerol   

استرات حمض الالكتیك 
  ولألحماض الدھنیة للجلسرول

472b  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Lecithin   322  اللیسیثین(i)   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Magnesium 
carbonate   

  (i)504  كربونات الماغنسیوم
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Magnesium chloride   511  كلورید الماغنسیوم  
ممارسات 

 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Magnesium 
hydroxide   

  528  ھیدروكسید الماغنسیوم
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Magnesium 
hydroxide carbonate   

ت ھیدروكسید كربونا
  الماغنسیوم

504(ii)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Malic acid, DL    مالیك الحمضDL  296  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Methyl cellulose   461  میثیل السلیلوز  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Methyl ethyl 
cellulose   

  465  میثیل ایثیل السلیلوز
ممارسات 

  الجیدةالتصنیع 
١٦٠ 

Microcrystalline 
cellulose (cellulose 

gel)   

  بللورات دقیقة للسلیلوز
  )سلیلوز جل (

460(i)  
ممارسات 

 ١٦٠  التصنیع الجیدة
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٣٩١

Mono- and di-
glycerides of fatty 

acids   

الجلسریدات احادیة وثنائیة 
  األحماض الدھنیة

471   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Monosodium l-
glutamate   

  621  جلوتامات احادى الصودیوم
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٢٠١ 

Monostarch 
phosphate   

  1410  فوسفات احادى النشا
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Neotame   ١٦٠  كجم/مجم٥٠  961  نیوتامال 

Nitrogen   941  النیتروجین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ &٥٩ 

Oxidized starch   1404  النشا المؤكسد  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Pectins   440  البكتینات  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Phosphated distarch 
phosphate   

  1413  فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتیة
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ١٦٠ & ٣٣  كجم/مجم٣٠٠

Polyglycerol ester of 
fatty acid   

استرات عدید الجلیسرول 
  لألحماض الدھنیة

 ١٢٧  كجم/مجم٥٠٠٠  475

Potassium carbonate   501  البوتاسیوم  كربونات(i)   
ت ممارسا

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Potassium chloride   508  كلورید البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Potassium 
dihydrogen citrate     

سترات بوتاسیوم ثنائیة 
  الھیدروجین

332(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Powdered cellulose   460  مسحوق السلیلوز(ii)  
ممارسات 

  جیدةالتصنیع ال
١٦٠ 
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٣٩٢

Processed eucheuma 

seaweed (PES)   
أعشاب اوشیما البحریة 

  المصنعة
407a   

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

١٦٠ 

Propylene glycol 

alginate   
 ١٦٠  كجم/مجم٥٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول

Protease from 
aspergillus  
oryzae var.   

انزیم البروتییز من 
   فاراالسبرجیلس أوریزى

1101(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Pullulan   1204  بولوالن  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)   ١٦٠  كجم/مجم٢٠٠ 
Salts of myristic, 

palmitic and stearic 
acids with ammonia, 
calcium, potassium 

and sodium   

بالمتیك أمالح المیرستیك وال
واالستیاریك مع األمونیا 
  والبوتاسیوم والصودیوم

470(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Salts of oleic acid 
with calcium, 
potassium and 

sodium   

أمالح حمض األولیك مع 
الكالسیوم والبوتاسیوم 

  والصودیوم
470(ii)  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

١٦٠ 

Shellac, bleached   904  یالك المبیضش  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٠٨ 

Silicon dioxide- 

amorphous   
  أكسید السلیكون ثانى 

  غیر المتبلور
551   

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٣٢١ 

Sodium acetate   262  خالت الصودیوم(i)  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Sodium alginate   401  ألجینات الصودیوم  
ممارسات 

  صنیع الجیدةالت
١٦٠ 

Sodium ascorbate   301  أسكوربات الصودیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Sodium carbonate   500 كربونات الصودیوم(i)   
ممارسات 

 التصنیع الجیدة
١٦٠  

Sodium 
carboxymethyl 

cellulose  
(cellulose gum)   

صودیوم كربوكسى میثیل 
  )صمغ السلیلوز(السلیلوز 

466  
مارسات م

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 
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٣٩٣

Sodium dihydrogen 
citrate   

استرات صودیوم ثنائى 
  (ii)331  الھیدروجین

ممارسات 
 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Sodium DL- malate   ماالت الصودیوم DL  350(ii)  
ممارسات 

 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Sodium fumarates   365  فیومارات الصودیوم  
ممارسات 
 ١٦٠  یدةالتصنیع الج

Sodium gluconate   576  جلوكونات الصودیوم  
ممارسات 

 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Sodium hydrogen 
carbonate   

كربونات الصودیوم 
  (ii)500  الھیدروجینیة

ممارسات 
 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Sodium lactate   ممارسات   325  الكتات الصودیوم
 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Sorbates   ١٦٠&٤٢  كجم/مجم٥٠٠  200,202,203  السوربات 
Sorbitan esters of 

fatty acids   
استرات السوربیتان 
 ٤٢٩  كجم/مجم٥٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة 

Starch sodium 
octenyl succinate   

  صودیوم أوكتانیل
ممارسات   1450  سكسنات النشا

 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Starches, enzyme 
treated   ممارسات   1405  اعھ المعامل أنزیمیاالنشا بانو

 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Steviol glycosides   960  جلیكوسیدات االستیفیولa,960b(i)  ١٦٠&٢٦ كجم/مجم٢٠٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٨ &١٦٠  كجم/مجم٣٠٠  955

Sucroglycerides    ٣٤٨ ,١٧٦  كجم/مجم١٠٠٠  474  السكریةالجلسریدات 
Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات األحماض الدھنیة 

 ٣٤٨ ,١٧٦  كجم/مجم١٠٠٠  473  للسكروز

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

  استرات أولیجو سكروز
 ٣٤٨ ,١٧٦  كجم/مجم١٠٠٠  II   473aع  و النو Iالنوع 

Tara gum   ممارسات   417  صمغ التارا
 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Tragacanth gum   ممارسات   413  كانثصمغ التراجا
 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Tripotassium citrate   332  ثالثى البوتاسیوم  سترات(ii)    ممارسات
 ١٦٠  التصنیع الجیدة

Trisodium citrate   331  سترات ثالثى الصودیوم(iii)   ممارسات
 ١٦٠  التصنیع الجیدة
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٣٩٤

Xanthan gum   415  صمغ الزانثان  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
١٦٠ 

Ethyl Cellulose  462  لوزایثیل السلی  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Enzymatic 
hydrolysed carboxy 

methyl cellulose   

كربوكسى میثیل السلیلوز 
  محلل انزیمیا

469   
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Triammonium citrate  380  ألجینات ثالثى االمونیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Calcium alginate  404  ألجینات الكالسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Potassium alginate  402  ألجینات البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Potassium malate  351  ماالت البوتاسیوم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Tartrates  الترترات  
334-335-336-

337-354  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 
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٣٩٥

Calcium citrate  ممارسات   333  سترات الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Sodium citrate  ممارسات   331  سترات الصودیوم
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Potassium  citrate  ممارسات   332  سترات البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Tocopherol rich 
extract   ممارسات   306  مستخلص غني بالتوكوفیرول

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Alpha tocopherol  ممارسات   307  الفا التوكوفیرول
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Gamma tocopherol  ممارسات   308  جاما التوكوفیرول
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Delta tocopherol  ممارسات   309  دلتا التوكوفیرول
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Fatty acid ester of 
ascorbic acid  

استرات األحماض الدھنیة 
ممارسات   304  لحمض االسكوربیك

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 ھغیر المنك

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 
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٣٩٦

Lactic acid  ممارسات   270  حمض الالكتیك
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Calcium acetate   ممارسات   263  الكالسیومخالت
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

قھوة الوشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Potassium citrate  ممارسات   261  سترات البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Ammonium 
carbonates  ممارسات   503  كربونات االمونیوم

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة ال وشام 
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Hydrochloric acid  ممارسات   507  حمض الھیدروكلوریك
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Potassium sulphates  ممارسات   514  كبریتات البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 ھغیر المنك

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Sodium hydroxide  ممارسات   524  ھیدروكسید الصودیوم
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Potassium hydroxide  ممارسات   525  ھیدروكسید البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 
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٣٩٧

Calcium hydroxide  ممارسات   526  ھیدروكسید الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Ammonium 
hydroxide  ممارسات   527  ھیدروكسید االمونیوم

  التصنیع الجیدة

دا الشاى ماع
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Calcium oxide  ممارسات   529  أكسید الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Magnesium oxide  ممارسات   530  أكسید الماغنسیوم
  التصنیع الجیدة

شاى ماعدا ال
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Fatty acids  ممارسات   570  األحماض الدھنیة
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Gluconic acid  ممارسات   574  حمض الجلوكونیك
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 نكھغیر الم

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Glucono-delta-
lactone  ممارسات   575  جلوكونو دلتا الكتون

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Potassium gluconate  ممارسات   577  جلوكونات البوتاسیوم
  التصنیع الجیدة

 الشاى ماعدا
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 
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٣٩٨

Calcium gluconate  ممارسات   578  جلوكونات الكالسیوم
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Glycine and its 
sodium salt  ت ممارسا  640  الجلیسین وملحھ الصودیومى

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Cysteine L  سسیتینL  920   ممارسات
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Argon  ممارسات   938  ارجون
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 كھغیر المن

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Helium  ممارسات   939  ھیلیوم
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Nitrous oxide  ممارسات   942  نیتروزأكسید ال
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
 سریعة المنكھة

 ٤٧٩التحضیر 

Oxygen  ممارسات   948  كسجیناأل
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Hydrogen  ممارسات   949  ھیدروجینال
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 
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٣٩٩

Invertase  ممارسات   1103  نفرتازا
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Polydextrose  ممارسات   1200  عدید الدكستروز
  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Phosphated distarch 
phosphate  ممارسات   1413  وسفات ثنائى النشا الفوسفاتیةف

  التصنیع الجیدة

ماعدا الشاى 
 غیر المنكھ

القھوة وشامال  
المنكھة سریعة 

 ٤٧٩التحضیر 

Succinic acid  كجم/مجم٣٠٠٠  363 حمض السكسینك  

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  

Acetylated oxidised 
starch   

   المؤكسدالنشا األسیتیلى
  

ممارسات   1451
  التصنیع الجیدة

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  

Glutamic acid   620  حمض الجلوتامیك  
كجم /مجم ١٠٠٠

معبر عنھ 
  كجلوتامات

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  

Monopotassium 
glutamate   622  جلوتمات أحادى البوتاسیوم  

كجم /جم م١٠٠٠
معبر عنھ 
  كجلوتامات

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  

Monoammonium 
glutamate   624  جلوتمات أحادى االمونیوم  

كجم / مجم ١٠٠٠
معبر عنھ 
  كجلوتامات

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  

Magnesium 
diglutamate   625  ثنائى جلوتمات الماغنسیوم  

كجم / مجم ١٠٠٠
معبر عنھ 
  كجلوتامات

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  
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٤٠٠

Guanylic acid   626  حمض الجوانالیك  
كجم /مجم٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  جوانیلیك

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  

Disoduim guanylate   627  جونیالت ثنائى الصودیوم  
كجم / مجم ٥٠٠

ر عنھ كحمض معب
  جوانیلیك

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  

Calcium guanylate   629  جونیالت الكالسیوم  
كجم / مجم ٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  جوانیلیك

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  

Inosinic acid   630  حمض االینوسینك  
كجم / مجم ٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  یكجوانیل

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  

Dipotassium 
inosinate   632  اینوسینات ثنائى البوتاسیوم  

كجم / مجم ٥٠٠
معبر عنھ كحمض 

  جوانیلیك

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  

Calcium inosinate   633  اینوسینات الكالسیوم  
كجم /م ج م٥٠٠

معبر عنھ كحمض 
  وانیلیكج

فقط لمساحیق 
المشروبات التى 
 تحضر بالمنزل

٤٧٩  

Calcium 5′-
ribonucleotides   

 ریبونیوكلیوتیدات -٥
  634  الكالسیوم

كجم / مجم ٥٠٠
معبر عنھ كحمض 

  جوانیلیك

فقط لمساحیق 
المشروبات  
التى تحضر 

 ٤٧٩بالمنزل 

Sorbitols   ممارسات   420  سوربیتولال
  التصنیع الجیدة

الغراض 
 خالف التحلیةب

٤٧٩  

Mannitol   ممارسات   421  مانیتولال
  التصنیع الجیدة

الغراض 
 بخالف التحلیة

٤٧٩  

Isomalt   ممارسات   953  یزومالتاال
  التصنیع الجیدة

الغراض 
 بخالف التحلیة

٤٧٩  
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٤٠١

Maltitols   ممارسات   965  مالتیتولال
  التصنیع الجیدة

الغراض 
 بخالف التحلیة

٤٧٩  

Lactitol   966  كتیتولالال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

الغراض 
 بخالف التحلیة

٤٧٩  

Xylitol   967  زیلیتولال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

الغراض 
 بخالف التحلیة

٤٧٩  

Erythritol   968  ریثریتولاال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة

الغراض 
 بخالف التحلیة

٤٧٩  

Stearoyl lactylates   كجم/مجم٢٠٠٠   482 ,481  الكتیالت االستیرول  

للمساحیق التى 
تستخدم إلعداد 

مشروبات 
 ٤٧٩ساخنة 

Adipic Acid   كجم/مجم١٠٠٠٠  357-355  دیبكحمض األ  

للمساحیق التى 
تستخدم إلعداد 

مشروبات 
 ٤٧٩ساخنة 

   مشروبات البیرة والشعیر١-٢-١٤
Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم/مجم٥٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
   كجم/مجم٥٠٠٠٠  150d  میلاكار

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم١٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)   كجم/مجم٦٠٠   

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
 ٢١  كجم/مجم٢٥   385,386  االسیتات

Polydimethylsiloxane   900  السیلوكزان  ثنائى میثیل  عدیدa   كجم/مجم١٠   
Polyvinylpyrrolidone    ٣٦  كجم/مجم١٠  1201  بیرولیدون عدید الفینیل 

Propylene glycol 
alginate   كجم/مجم٥٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول   

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٥٠  225,539-220  الكبریتات 
Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 
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٤٠٢

Benzoates   لتر /مجم  ٢٠٠  213-210  البنزوات  

فقط فى حالة 
البیره التى 

تحتوى على اكثر 
 % ٠,٥من 

  سكریات
أو عصائر فواكھ 
أو مركزات قابلة 

 ٤٧٩ للتخمر

Sorbates   لتر /مجم  ٢٠٠  202-200  السوربات  

فقط فى حالة 
البیره التى 

تحتوى على اكثر 
 % ٠,٥من 

  سكریات
أو عصائر فواكھ 
أو مركزات قابلة 

 ٤٧٩ للتخمر

Acesulfame 
Potassium   لتر /مجم  ٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم  

فى حالة البیرة 
الخالیة من 

الكحول أو البیرة 
توى على التى تح

ما ال یزید عن 
  كحول% ١,٢

أو انواع خاصة 
بالمائدة ماعدا 
البیرة الخفیفة 

التى تحتوى على 
 %٦أقل من 

Saccharin and its 

sodium, potassium 

and calcium   

سكارین و امالحھ من 
الصودیوم والبوتاسیوم 

  والكالسیوم
  لتر /مجم  ٨٠  954

فى حالة البیرة 
الخالیة من 

البیرة الكحول أو 
التى تحتوى على 
ما ال یزید عن 

  كحول% ١,٢
أو أنواع خاصة 
بالمائدة ماعدا 
البیرة الخفیفة 

التى تحتوى على 
 %٦أقل من 
٤٧٩  
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٤٠٣

Sucralose 

(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
  لتر /مجم  ٢٥٠  955

فى حالة البیرة 
الخالیة من 

الكحول أو البیرة 
لتى تحتوى على ا

ما ال یزید عن 
  كحول% ١,٢

أو أنواع خاصة 
بالمائدة ماعدا 
البیرة الخفیفة 

التى تحتوى على 
 %٦أقل من 
٤٧٩  

Steviol glycosides   لتر /مجم  ٧٠  960  جلیكوسیدات االستیفیول  

فى حالة البیرة 
الخالیة من 

الكحول أو البیرة 
التى تحتوى على 
ما ال یزید عن 

  كحول% ١,٢
 أنواع خاصة أو

بالمائدة ماعدا 
البیرة الخفیفة 

التى تحتوى على 
 %٦أقل من 
٤٧٩  

Neotame   لتر /مجم  ٢٠  961  نیوتامال  

فى حالة البیرة 
الخالیة من 

الكحول أو البیرة 
التى تحتوى على 
ما ال یزید عن 

  كحول% ١,٢
أو أنواع خاصة 
بالمائدة ماعدا 
البیرة الخفیفة 

التى تحتوى على 
 %٦أقل من 
٤٧٩  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٤٠٤

Neotame   لتر/مجم  ١   961 نیوتامال 

فقط فى حالة 
البیره المنخفضة 

  فى الطاقة
٤٧٩  

Aspartame-
Acesulfame salt   

   اسیسلفام-اسبرتام ملح 
  

  لتر /مجم  ٣٥٠  962

فى حالة البیرة 
الخالیة من 

الكحول أو البیرة 
التى تحتوى على 
ما ال یزید عن 

  كحول% ١,٢
أو أنواع خاصة 

ائدة ماعدا بالم
البیرة الخفیفة 

التى تحتوى على 
 %٦أقل من 
٤٧٩  

Advantame   لتر /مجم  ٦  969  ادفنتام  

فى حالة البیرة 
الخالیة من 

الكحول أو البیرة 
التى تحتوى على 
ما ال یزید عن 

  كحول% ١,٢
أو أنواع خاصة 
بالمائدة ماعدا 
البیرة الخفیفة 

التى تحتوى على 
 %٦أقل من 
٤٧٩  

Acesulfame 
Potassium   

  لتر /مجم  ٢٥  950  اسیسلفام البوتاسیوم
فقط فى حالة 

البیره المنخفضة 
 ٤٧٩فى الطاقة 

Aspartame   لتر /مجم  ٢٥  951  اسبرتام  
فقط فى حالة 

البیره المنخفضة 
 ٤٧٩فى الطاقة 

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
  لتر/مجم  ١٠  955

فقط فى حالة 
البیره المنخفضة 

 ٤٧٩فى الطاقة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٤٠٥

Neohesperidine DC   نیوھسبریدین DC  959  لتر/مجم  ١٠  
فقط فى حالة 

البیره المنخفضة 
  ٤٧٩فى الطاقة 

Aspartame-

Acesulfame salt   
   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

  
  لتر/ مجم٢٥  962

فقط فى حالة 
البیره المنخفضة 

 ٤٧٩فى الطاقة 

Advantame   لتر / مجم٠.٥  969  ادفنتام  
فقط فى حالة 

البیره المنخفضة 
  ٤٧٩فى الطاقة 

Lysozyme   1105  لیسوزیم  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Polydextrose   1200  عدید الدكستروز  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Plain Caramel 

,caustic Sulphite     
  تالكارامیل السادة، وكبریتا

  الكرامیل القاعدي
150 a,b  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

   السیدر والبیري٢-٢-١٤
Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم٢٠٠   

Benzoates   ١٢٤&١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 
Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133  كجم/مجم٢٠٠   

Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم/مجم١٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
  -  IVكارامیل 

  میلاكبریتات أمونیا كار
150d  كجم/مجم١٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٢٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
  كجم/مجم٦٠٠  160a(ii)  الكاروتینات نباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f   كجم/مجم٢٠٠   
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e   كجم/مجم٥٠٠٠   

Dimethyl 
dicarbonate   

 ١٨  كجم/ممج٢٥٠  242  میثیل ثنائى الكربوناتثنائى 

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii) ١٨١  كجم/مجم٣٠٠ 
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٤٠٦

Hydroxybenzoates, 

para-   
 ٢٧  كجم/مجم٢٠٠  214,218  باراھیدروكسى بنزوات

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم/مجم٢٠٠  132

Lysozyme   كجم/مجم٥٠٠  1105  لیسوزایم   

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 

452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم/مجم٨٨٠

Polydimethylsiloxane   900   السیلوكزان ثنائى میثیل  عدیدa   كجم/مجم١٠   
Polyvinylpyrrolidone   ٣٦  كجم/مجم٢  1201  دون عدید الفینیل بیرولی 

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   
Sorbates   ٤٢  كجم/مجم٥٠٠  200,202,203  السوربات 
Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٢٠٠  539 ,225-220  الكبریتات 

Tartrates   334,335  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم٢٠٠٠ 

Propane1,2 diol 
alginate   

  لتر / مجم١٠٠  405   دیول األلجینات٢و١بروبان 
 ماعدا نبیذ التفاح

٤٧٩  
Sucrose Ester of 

Fatty Acides   
استرات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
 ٤٧٩  لتر / مجم٥٠٠٠ 47-474

Dimethyl 
polysiloxane   

ثنائى المیثیل عدید 
  انزالسیلوك

  لتر / مجم١٠  900
 فاحماعدا نبیذ الت

٤٧٩  
Acesulfame 

potassium    
 ٤٧٩  لتر / مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Saccharin and its 
sodium, potassium 

and calcium   

امالحھ من سكارین و
الصودیوم والبوتاسیوم 

  والكالسیوم
 ٤٧٩  لتر / مجم٨٠  954

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
الكتو ثالثى كلورو ج( 

  )سكروز
 ٤٧٩  لتر / مجم٥٠  955
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٤٠٧

Neohespiridin DC   نیوھسبردین DC  959   ٤٧٩  لتر / مجم٢٠ 
Neotame   ٤٧٩  لتر / مجم٢٠  961  نیوتامال 

Advantame   ٤٧٩  لتر / مجم٦  969  أدفنتام 
Aspartame-

Acesulfame salt   
   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

  
 ٤٧٩  لتر / مجم٣٥٠  962

Quillia Extract   لتر / مجم٢٠٠  999  مستخلص كویللیا  
 ماعدا نبیذ التفاح

٤٧٩  

Curcumin   لتر / مجم٢٠٠  100  الكركمین  
ماعدا نبیذ التفاح 

٤٧٩ 

Tartrazine   لتر / مجم٢٠٠   102  الترترازین  
ماعدا نبیذ التفاح 

٤٧٩ 

Patent Blue V    باتنت األزرقV  131  لتر / مجم٢٠٠  
ماعدا نبیذ التفاح 

٤٧٩ 

Green S    أخضرS  142  لتر / مجم٢٠٠  
ماعدا نبیذ التفاح 

٤٧٩ 
Brilliant black BN   

(black PN)   
   BN األسود الالمع

  ) PNأسود (
  لتر / مجم٢٠٠  151

ماعدا نبیذ التفاح 
٤٧٩ 

Brown HT    بنىHT   155  لتر / مجم٢٠٠  
ماعدا نبیذ التفاح 

٤٧٩ 
Azorbine   

(carmosine)   
  أزوربین

  )ینكارموز(
  لتر / مجم٢٠٠  122

ماعدا نبیذ التفاح 
٤٧٩ 

Lutein   161  لوتین b   لتر / مجم٢٠٠  
ماعدا نبیذ التفاح 

٤٧٩ 

Anthocyanins   163  انثوثیانین  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
ماعدا نبیذ التفاح 

٤٧٩ 

Sunset yellow FCF   أصفر غروب الشمس FCF  110   ماعدا نبیذ التفاح   لتر / مجم١٠
٤٧٩ 

Fatty acid esters of 
ascorbic acid   

استرات األحماض الدھنیة 
  سكوربیكلحمض األ

ممارسات   304
  التصنیع الجیدة

ماعدا نبیذ التفاح 
٤٧٩ 

Quinoline Yellow   ماعدا نبیذ التفاح   لتر / مجم٢٥  104  أصفر الكینولین
٤٧٩ 

Plain caramel,  
Caustic sulphite 

caramel  

  السادة  كارامیل
میل اكارال  كبریتاتو 

  القاعدى
150a,b   اراسات مم

  التصنیع الجیدة

فى حالة نبیذ 
 التفاح فقط

٤٧٩  
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٤٠٨

   نبیذ العنب٣-٢-١٤

Carbon dioxide   290  ثانى أكسید الكربون  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٦٠ 

Dimethyl 

dicarbonate   
 ١٨  كجم/مجم٢٠٠  242  میثیل ثنائى الكربوناتثنائى 

Lysozyme   كجم/مجم٥٠٠  1105  لیسوزایم   

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم٢٠٠  203 ,200,202  لسورباتا 

Sulfites   ١٠٣ & ٤٤  كجم/مجم٣٥٠  225,539-220  الكبریتات 

   نبیذ العنب المدعم، ونبیذ العنب الكحولي، ونبیذ العنب الحلو٣- ٣-٢-١٤

Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم/مجم٥٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
كبریتات أمونیا  -  IVكارامیل 

  میلاكار
150d  كجم/مجم٥٠٠٠٠   

Fatty acids   570  حماض الدھنیةاأل  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Metatartaric   ٤٧٩  كجم/مجم١٠٠  353  میتا ترتریك 

  )بخالف نبیذ العنب( أنبذة ٤-٢-١٤

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم٢٠٠   

Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133  كجم/مجم٢٠٠   

Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم/مجم١٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
  -  IVكارامیل 

  میلاات أمونیا كاركبریت
150d  كجم/مجم١٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٢٠٠  120  الكارمینات 

Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم٦٠٠  160a(ii)  كاروتینات النباتیةالبیتا 

Carotenoids   160  الكاروتینیداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٢٠٠  

Diacetyltartaric and 

fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
  الحمض الدھنى للجلیسرول

472e  كجم/مجم٥٠٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٤٠٩

Dimethyl 

dicarbonate   
 ١٨  كجم/مجم٢٥٠  242  میثیل ثنائى الكربوناتثنائى 

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم/مجم٣٠٠ 

Hydroxybenzoates, 

para-   
 ٢٧  كجم/مجم٢٠٠  214,218  نزواتباراھیدروكسى ب

Indigotine   

(indigo carmine)   

  اندیجوتین

  )اندیجو كارمین(
   كجم/مجم٢٠٠  132

Riboflavins   101  ریبوفالفینات (i ),(ii),(iii)  كجم/مجم٣٠٠   

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم٥٠٠  200,202,203  السوربات 

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٢٠٠  228,539-220  الكبریتات 

Tartrates   334,335  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم٤٠٠٠ 

Phosphoric acid - 

phosphates - di-, tri- 

and polyphosphates   
  ٤٧٩  لتر / مجم١٠٠٠  452-338  الفوسفات

Quinoline Yellow   ٤٧٩  لتر / مجم٢٠  104  أصفر الكینولین 

Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
  4Rبونسو 

  )Aلكوشنیل أحمر ا(
 ٤٧٩  لتر / مجم١  124

Lycopene   160  لیكوبینd  ٤٧٩  لتر / مجم١٠ 

Sucrose esters of 

fatty acids   
استرات السكروز لألحماض 

  الدھنیة
 ٤٧٩  لتر/مجم٥٠٠٠  473-474

   المید٥-٢-١٤

Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  بنزواتال 

Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم/مجم١٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIیل كارام

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
  -  IVكارامیل 

  میلاكبریتات أمونیا كار
150d  كجم/مجم١٠٠٠   

Dimethyl 

dicarbonate   
 ١٨  كجم/مجم٢٠٠  242  میثیل ثنائى الكربوناتثنائى 

Hydroxybenzoates, 

para-   
 ٢٧  كجم/مجم٢٠٠  214,218  باراھیدروكسى بنزوات



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٤١٠

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-

(iii);340(i)-

(iii);341(i)-

(iii);342(i)-

(ii);343(i)-

(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 

(ix);451(i),(ii); 

452(i)-(v);542  

 ٨٨ & ٣٣  كجم/ مجم٤٤٠

Sorbates   ٤٢  كجم/مجم٢٠٠  200,202,203  السوربات 
Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٢٠٠  225,539-220  الكبریتات 

Carotenes   160 الكاروتیناتa  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Fatty acid esters of 

ascorbic acid   
استرات األحماض الدھنیة 

  لحمض االسكوربیك
304  

ممارسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Tocopherol-rich 

extract   
  306  مستخلص غني بالتوكوفیرول 

 ممارسات
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Delta- Tocopherol   309  دلتا التوكوفیرول  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Iron oxides and 

hydroxides  
   172  أكاسید وھیدروكسیدات الحدید

ممارسات 
 التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

  كحول% ١٥ مشروبات روحیة مقطرة التى تحتوى على أكثر من ٦-٢-١٤
Allura red AC   ر االلورا أحمAC   129  كجم/مجم٣٠٠   

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133  كجم/مجم٢٠٠   
Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم٥   
Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم/مجم٥٠٠٠٠  150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
 كبریتات أمونیا -  IVامیل كار

  میلاكار
150d  كجم/مجم٥٠٠٠٠   

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٢٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم/مجم٦٠٠  160a (ii)  الكاروتینات نباتیة

Carotenoids   160  الكاروتینیداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٢٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٤١١

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/مجم٥٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
  االسیتات

385,386  ٢١  ٢٥ 

Fast green FCF   األخضر الثابتFCF    143  كجم/مجم١٠٠   
Grape skin extract   163  تخلص قشر العنبمس(ii)  ١٨١ كجم/مجم٣٠٠ 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم/مجم٣٠٠  132

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٨٨ &٣٣  كجم/مجم٤٤٠

Polysorbates   كجم/مجم١٢٠  436- 432  عدید السوربات   
Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
   كجم/مجم٢٠٠  124

Stearoyl lactylates   481  الكتیالت االستیرول(i), 482(i)  ٤٣٠  كجم/مجم٨٠٠٠ 
Sucroglycerides   ٤٣١ ,٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  474  ریةالجلسریدات السك  
Sucrose esters of 

fatty acids  
  استرات السكروز
  لألحماض الدھنیة

  ٤٣١ ,٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  473

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

  استرات أولیجو سكروز
  ٤٣١ ,٣٤٨  كجم/مجم٥٠٠٠  II   473aع  و النو Iالنوع 

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٢٠٠   225,539-220  الكبریتات 
Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسCFC  110  كجم/مجم٢٠٠   

Tartrates   334,335  الترترات(ii), 337  ٤٣١ ,٤٥ كجم/مجم٣٠٠٠  
Iron oxides and 

hydroxides  172  أكاسید وھیدروكسیدات الحدید 
ممارسات 

 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Patent blue V   باتنت األزرق V  131  ٤٧٩  لتر / مجم٢٠٠  
Green S    أخضرS  142  ٤٧٩  لتر / مجم٢٠٠ 

Quinoline yellow   ٤٧٩  لتر / مجم١٨٠  104  أصفر الكینولین 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٤١٢

   والنبیذ والمشروبات الروحیة،،مثل المعطر من البیرة( مشروبات كحولیة معطرة ٧-٢-١٤
  )والمشروبات المنعشة منخفضھ الكحول

Acesulfame 
potassium   ١٨٨  كجم/مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم 

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم/مجم٢٠٠   
Aspartame   ١٩١  كجم/مجم٦٠٠  951  اسبرتام 
Aspartame-

Acesulfame salt    ١١٣  كجم/مجم٣٥٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Benzoates   ١٣  كجم/مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 
Brilliant blue FCF   األزرق الالمعFCF    133  كجم/مجم٢٠٠   

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم/مجم٥   
Caramel III - 

Ammonia caramel    كارامیلIII   -150   أمونیا كارامیلc   كجم/مجم٥٠٠٠٠   

Caramel IV- sulfite 
ammonia caramel   

 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 
   كجم/مجم٥٠٠٠٠  150d  میلاكار

Carmines   ١٧٨  كجم/مجم٢٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  بیتا كاروتینات نباتیة a(ii)  كجم/مجم٦٠٠   

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم/مجم٢٠٠   
Cyclamates   952  السیكلمات(i), (ii), (iv)  ١٧  كجم/مجم٢٥٠ 

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم/مجم١٠٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Ethylene diamine 
tetra acetates   

ایثیلین ثنائى األمین رباعى 
 ٢١  ٢٥  385,386  االسیتات

Fast green FCF   األخضر الثابتCFC    143  كجم/مجم١٠٠   
Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب (ii)  ١٨١  كجم/مجم٣٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para-   ٢٢٤ & ٢٧  كجم/مجم١٠٠٠  214,218  باراھیدروكسى بنزوات 

Indigotine  
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم/مجم٢٠٠  132

Neotame   كجم/مجم٣٣  961  نیوتامال   
Polydimethylsiloxane   900  السیلوكزان  میثیلثنائى   عدیدa  كجم/مجم١٠   
Polyglycerol esters 

of fatty acids   
استرات عدید الجلسرول 

   كجم/مجم٢٠  475  لألحماض الدھنیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٤١٣

Polysorbates   كجم/مجم١٢٠  436-432  عدید السوربات   

Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
   4Rبونسو 

 )Aأحمر الكوشنیل (
   كجم/مجم٢٠٠  124

Riboflavins   101  ریبوفالفیناتال(i),(ii), (iii)  كجم/مجم١٠٠   

Saccharins   954  السكارینات(i)-(iv)  كجم/مجم٨٠   

Sorbates   ٢٢٤ & ٤٢  كجم/مجم٥٠٠  200,202,203  السوربات 

Steviol glycosides  960  جلیكوسیدات االستیفیولa, 960b(i)  ٢٦  كجم/مجم٢٠٠  

Sucralose 

(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم/مجم٧٠٠  955

Sucroglycerides   كجم/مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة   

Sulfites   ٤٤  كجم/مجم٢٥٠  539 ,225-220  الكبریتات 

Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسCFC  110  كجم/مجم٢٠٠   

Tartrates   334,335  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم/مجم٤٠٠٠ 

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa,b,c  كجم/مجم٥   

  جاھزة لألكل) مقبالت( منتجات غذائیة خفیفة ٠-١٥

Acesulfame 

potassium   
 ١٨٨  كجم / مجم٣٥٠  950  اسیسلفام البوتاسیوم

Aspartame   ١٩١  كجم / مجم٥٠٠  951  اسبرتام 

Beeswax    901  عسلالشمع  
ممارسات 
  ةالتصنیع الجید

٣  

Butylated 

hydroxytoluene  
 ١٣٠ & ١٥  كجم / مجم٢٠٠  321  بوتیل ھیدروكسى التولوین

Candelilla wax   902  شمع الكاندیلال  
ممارسات 

  التصنیع الجیدة
٣ 

Caramel III - 

Ammonia caramel   
   كجم / مجم١٠٠٠٠   150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 

  میلاكار
150d  كجم /مجم١٠٠٠٠    

Carnauba wax   ٣  كجم / مجم٢٠٠  903  شمع الكارنوبا 

Neotame   كجم / مجم٣٢  961  نیوتامال   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٤١٤

Phosphates   الفوسفات  

338;339(i)-
(iii);340(i)-
(iii);341(i)-
(iii);342(i)-
(ii);343(i)-
(iii);450(i)-

(iii),(v)-(vii), 
(ix);451(i),(ii); 
452(i)-(v);542  

 ٣٣  كجم / مجم٢٢٠٠

Saccharins   954  سكاریناتال(i)-(iv)  كجم / مجم١٠٠   

Shellac, bleached   904  شیالك المبیض  
مماراسات 

 ٣   التصنیع الجیدة 

Steviol glycosides   960  الستیفیولجلیكوسیدات اa, 960b(i)  ٢٦  كجم / مجم١٧٠ 
Sucralose 

(Trichlorogalacto-
sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ١٦١  كجم / مجم١٠٠٠  955

Tartrates   335 ,334  الترترات(ii), 337  ٤٥  كجم / مجم٢٠٠٠ 
Tertiary 

butylhydroquinone   ١٣٠&١٥  كجم /مجم ٢٠٠  319  ثالثى بوتیل ھیدروكینون  

Thiodipropionates  ٤٦  كجم / مجم٢٠٠  389 ,388  البروبیونات ثنائى ثیو 

  خفیفة أساسھا البطاطس، الحبوب، الدقیق أو النشا) مقرمشات( أغذیة ١-١٥
  ).من الجذور والدرنات، والبقولیات وقرون البقولیات(

Allura red AC   أحمر االلورا AC    129  ١٦١  كجم / مجم٢٠٠ 
Annatto, bixin, 

norbixin    160   بكسین ونوربكسین-أناتوb  ٤٧٩  كجم  / مجم١٠  

Ascorbyl esters   ١٠  كجم / مجم٢٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 
Benzoates   ١٣  كجم / مجم١٠٠٠  213-210  البنزوات 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF   133  كجم / مجم٢٠٠   
Butylated 

hydroxyanisole    ١٣٠ & ١٥  كجم / مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول 

Canthaxanthin   161  كانثازانثینg  كجم / مجم٤٥   
Carmines   ١٧٨  كجم / مجم٢٠٠  120  الكارمینات 

Carotenes, beta-, 
vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  كجم / مجم١٠٠   

Carotenoids   160  كاروتینویداتالa(i),a(iii),e,f  كجم / مجم١٠٠   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٢٣ فى )تابع (٢١٤ العدد – المصریة الوقائع 

  

٤١٥

Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم / مجم٣٥٠   

Cyclodextrin, beta-   كجم / مجم٥٠٠  459  بیتا سیكلو دیكسترین   
Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم / مجم٢٠٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم / مجم٥٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para-   ٢٧  كجم / مجم٣٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم / مجم٢٠٠  132

Iron oxides   172  أكاسید الحدید(i)-(iii)  كجم / مجم٥٠٠   
Polyglycerol esters 

of fatty acids   
جلسرول الاسترات عدید 

   كجم / مجم٢٠٠٠  475  لألحماض الدھنیة

Ponceau 4R 
(cochineal red A)   

   4Rبونسو 
  )Aلكوشنیل أحمر ا(

   كجم / مجم٢٠٠  124

Propyl gallate   ١٣٠ & ١٥  كجم / مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل 
Propylene glycol   كجم / مجم٣٠٠  1520   جلیكولالبروبیلین   
Propylene glycol 

alginate   كجم / مجم٣٠٠٠  405  ألجینات البروبیلین جلیكول   

Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم / مجم١٠٠٠   
Sodium diacetate    262  صودیوم الخالتثنائى(ii)  كجم / مجم١٠٠٠   

Sorbates   ٤٢  كجم / مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Sorbitan esters of 

fatty   
استرات السوربیتان 
   كجم / مجم٣٠٠  495-491  لألحماض الدھنیة 

Stearoyl lactylates   481  ت االستیرولالكتیال(i), 482(i)  ٤٣٢  كجم / مجم٥٠٠٠ 
Sucroglycerides   ٣٤٨,٤٣٣  كجم / مجم٥٠٠٠  474  الجلسریدات السكریة 
Sucrose esters of 

fatty acids   
  استرات السكروز
 ٣٤٨,٤٣٣  كجم / مجم٥٠٠٠  473  لألحماض الدھنیة

Sucrose oligoesters, 
type I and type II   

   سكروزاسترات أولیجو
 ٣٤٨,٤٣٣  كجم / مجم٥٠٠٠  II   473aع  و النو Iالنوع 

Sulfites   ٤٤  كجم / مجم٥٠  539 ,225-220  الكبریتات 
Sunset yellow FCF    أصفر غروب الشمسCFC  110  كجم / مجم٢٠٠   

Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم / مجم٢٠٠   
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٤١٦

Vegetable carbon   مارسات م  153  كربون نباتي
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Paprika extract, 
capsanthin, 
capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

مماراسات 
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Beetroot Red, 
betanin   

ممارسات   162  أحمر جذور البنجر، بیتانین
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Anthocyanins   سات ممارا  163  انثوسیانین
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Calcium carbonate   مماراسات   170  كربونات الكالسیوم
 ٤٧٩  التصنیع الجیدة

Iron oxides and 
hydroxides   

مماراسات   172  أكاسید وھیدروكسیدات الحدید
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Tartrazine   كجم / مجم٢٠٠   102  الترترازین  
لألغذیة المنبثقة 

  و المقرمشات
٤٧٩  

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

 ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠  122

Green S    أخضرS  142  ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠ 
Brilliant black BN   

(black PN)   
   BN األسود الالمع

  ) PNأسود (
 ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠  151

Brown HT    بنىHT   155  ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠ 
Lutein   161  لیوتینb  ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠ 

Lycopene   160  لیكوبینd  ٤٧٩  كجم / مجم٣٠ 
Extracts of rosemary   ٤٧٩  كجم / مجم٥٠  392  لبانامستخلص الحص 

Propane-1, 2-diol 
alginate   

 ٤٧٩  كجم / مجم٣٠٠٠  405   دیول األلجینات٢و١بروبان 

Karaya gum   ٤٧٩  كجم / مجم٥٠٠٠  416  صمغ كارایا 
Sodium and calcim 
Stearoyl lactylates  

 الكتیالت االستیرول
 ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠٠   482 ,481  للصودیوم والكالسیوم

Candelilla wax   ممارسات   902  شمع الكاندیلال
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Carnauba wax   ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠  903  شمع الكارنوبا 

Shellac   ممارسات   904  الشیالك
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 
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٤١٧

Saccharin and its 
Sodium, potassium 

and calcim salts   

سكارین و أمالحھ من 
الصودیوم، البوتاسیوم 

  والكالسیوم
 ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠  954

Sucralose 
(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز
ثالثى كلورو جالكتو ( 

  )سكروز
 ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠  955

Thaumatin   ٤٧٩  كجم / مجم٥  957  توماتین 
Steviol glycosides   ٤٧٩  كجم / مجم٢٠  960  جلیكوسیدات االستیفیول 

Neotame   ٤٧٩  كجم / مجم١٨  961  نیوتامال 
Aspartame-

Acesulfame salt    ٤٧٩  كجم / مجم٥٠٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Advantame   ٤٧٩  كجم / مجم٥  969  ادفنتام 

  )المكسرات(المغطى ومخالیط النقل ) المكسرات(متضمنا النقل المجھز، ) المكسرات( النقل ٢-١٥
  ).مع الفاكھة المجففة على سبیل المثال(

Allura red AC    أحمر االلوراAC   129  كجم / مجم١٠٠   
Ascorbyl esters   ١٠  كجم / مجم٢٠٠  305 ,304  االسكوربیل  استرات 

Brilliant blue FCF    األزرق الالمعFCF    133  كجم / مجم١٠٠   
Butylated 

hydroxyanisole    ١٣٠ & ١٥  كجم / مجم٢٠٠  320  بوتیل ھیدروكسى األنیسول 

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم١٠٠  120  الكارمینات 
Carotenes, beta-, 

vegetable   160  البیتا كاروتینات النباتیةa(ii)  ٣  كجم / مجم٢٠٠٠٠ 

Carotenoids   160  الكاروتینویداتa(i),a(iii),e,f  كجم / مجم١٠٠   
Chlorophylls and 
chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم / مجم١٠٠   

Diacetyltartaric and 
fatty acid esters of 

glycerol   

استیل ترتریك واسترات  ثنائى 
   كجم / مجم١٠٠٠٠  472e  الحمض الدھنى للجلیسرول

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  ١٨١  كجم / مجم٣٠٠ 
Hydroxybenzoates, 

para-   ٢٧  كجم / مجم٣٠٠  218 ,214  باراھیدروكسى بنزوات 

Indigotine   
(indigo carmine)   

  اندیجوتین
  )اندیجو كارمین(

   كجم / مجم١٠٠  132

Iron oxides   172  دیدأكاسید الح(i)-(iii)  كجم / مجم٤٠٠   
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٤١٨

Ponceau 4R 

(cochineal red A)   
   4Rبونسو 

  )Aأحمر الكوشنیل (
   كجم / مجم١٠٠  124

Propyl gallate   ١٣٠ & ١٥  كجم / مجم٢٠٠  310  جاالت البروبیل 
Riboflavins   101  الریبوفالفینات(i),(ii), (iii)  كجم / مجم١٠٠٠   

Sorbates   ٤٢  كجم / مجم١٠٠٠  203 ,202 ,200  السوربات 
Tocopherols   307  التوكوفیروالتa, b, c  كجم / مجم٢٠٠   

Plain caramel   150  سادة  كارامیلa   
مماراسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Caustic sulphite 

caramel   
  150b  كارامیل قاعدىكبریتات ال

مماراسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Caramel III - 

Ammonia caramel   
  150c   أمونیا كارامیل-   IIIكارامیل 

مماراسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Caramel IV- sulfite 

ammonia caramel   
 كبریتات أمونیا -  IVكارامیل 

  میلاكار
150d  

مماراسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Vegetable carbon   153  كربون نباتى  
مماراسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Paprika extract, 

capsanthin, 

capsorubin   

  مستخلص البابریكا
 كابسنثین

  كابسوربین
160c  

مماراسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Beetroot Red, 

betanin   
  162  أحمر جذور البنجر، بیتانین

مماراسات 
  التصنیع الجیدة

٤٧٩ 

Anthocyanins   163  انثوسیانین  
مماراسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Calcium carbonate   170  كربونات الكالسیوم  
مماراسات 

  التصنیع الجیدة
٤٧٩ 

Curcumin   كجم / مجم١٠٠   100  ینالكركم  

فقط تغطیة 
منتجات 
 المكسرات

٤٧٩  

Tartrazine   
  الترترازین

  
  كجم / مجم١٠٠  102

فقط تغطیة 
منتجات 
 المكسرات

٤٧٩  
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٤١٩

Azorbine   
(carmosine)   

  أزوربین
  )كارموزین(

  كجم / مجم١٠٠  122

فقط تغطیة 
منتجات 
 المكسرات

٤٧٩  

Patent blue V   باتنت األزرق V  131   كجم / مجم١٠٠  

فقط تغطیة 
منتجات 
 المكسرات

٤٧٩  

Green S    أخضرS  142  كجم / مجم١٠٠  

فقط تغطیة 
منتجات 
 المكسرات

٤٧٩  

Brilliant black BN   
(black PN)   

   BN األسود الالمع
  ) PNأسود (

  جمك / مجم١٠٠  151

فقط تغطیة 
منتجات 
 المكسرات

٤٧٩  

Brown HT   بنى HT    155  كجم / مجم١٠٠  

فقط تغطیة 
منتجات 
 المكسرات

٤٧٩  

Beta-apo-8′-

carotenal (C 30)   
  كجم / مجم١٠٠  160e  كاروتینال ’ ٨-أبو-بیتا

فقط تغطیة 
منتجات 
 المكسرات

٤٧٩  

Lutein   161  لیوتینb  كجم / مجم١٠٠  

فقط تغطیة 
منتجات 
 المكسرات

٤٧٩  
Annatto, bixin, 

norbixin   
 ٤٧٩  كجم / مجم١٠   160b   بكسین ونوربكسیناناتو

Phosphoric acid - 

phosphates - di-, tri- 

and polyphosphates   
 ٤٧٩  كجم / مجم٥٠٠٠  452-338  فوسفوریك وامالحھالحمض 

Extracts of rosemary   ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠  392  مستخلص الحصالبان 
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٤٢٠

Beeswax, white and 

yellow   
  901  ع النحلشم

مماراسات 
  التصنیع الجیدة

كمادة تلمیع فقط 
٤٧٩ 

Candelilla wax   902  شمع الكاندیال  
مماراسات 

  التصنیع الجیدة
 كمادة تلمیع فقط

٤٧٩  

Carnauba wax   كجم / مجم٢٠٠  903  شمع الكارنوبا  
كمادة تلمیع فقط 

٤٧٩ 

Shellac   904  الشیالك  
مماراسات 

  التصنیع الجیدة
كمادة تلمیع فقط 

٤٧٩ 

Acesulfame 

potassium   
 ٤٧٩  كجم / مجم٣٥٠  950 اسیسلفام البوتاسیوم

Saccharin and its 

salts of sodium, 

potassium and 

calcium salts   

من  السكارین وامالحھ
الصودیوم، البوتاسیوم 

  والكالسیوم
 ٤٧٩  كجم / مجم١٠٠   954

Sucralose 

(Trichlorogalacto-

sucros)   

  سكرالوز

ثالثى كلورو جالكتو ( 
  )سكروز

 ٤٧٩  كجم / مجم٢٠٠  955

Steviol glycosides   ٤٧٩  كجم / مجم٢٠  960  جلیكوسیدات االستیفیول 

Neotame   ٤٧٩  كجم / مجم١٨  961  نیوتامال 

Aspartame-

Acesulfame salt   
 ٤٧٩  كجم /جم م٥٠٠  962   اسیسلفام-اسبرتام ملح 

Advantame   ٤٧٩  كجم / مجم٥  969  ادفانتام 

  أساسھا السمك) مقرمشات( أغذیة خفیفة ٣-١٥

Carmines   ١٧٨  كجم / مجم٢٠٠  120  الكارمینات 

Carotenes, beta-, 

vegetable   
   كجم / مجم١٠٠  160a(ii)  البیتا كاروتینات النباتیة

Chlorophylls and 

chlorophyllins, 

copper complexes   

 ،الكلوروفیالت
  الكلوروفیلینات

 ومركبات النحاس 
141(i),(ii)  كجم / مجم٣٥٠   

Grape skin extract   163  مستخلص قشر العنب(ii)  كجم / مجم٤٠٠   
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٤٢١

 )١(مالحظات جدول 

 ١مالحظة   . مقدرة كحمض األديبيك

 ٢مالحظة   .الجافالمركز على أساس المكون الجاف، الوزن الجاف، المخلوط 

  ٣مالحظة   .تُستخدم للمعاملة السطحية فقط
يستخدم لتزيين المنتج فقط، أو وضع األختام، أو وضع العالمات، أو وضع العالمـات              

  .التجارية عليه
 ٤مالحظة 

 ٥مالحظة   .باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة  بالمربات، والجيلى والمرمالد

  ٦مالحظة  .مقدرة كاأللومنيوم
  ٧مالحظة .تُستخدم في بدائل القهوة فقط

  ٨مالحظة .مقدرة كالبكسين
 كجـم  / مليجرام ١٠٠٠٠باستثناء االستخدام في منتجات القهوة الجاهزة للشرب بمقدار       

 .بحد أقصى
  ٩مالحظة

  ١٠مالحظة .سكوربيلستيارات األامقدرة  ك
  ١١مالحظة .على أساس الدقيق

  ١٢مالحظة  .كنتيجة للمواد المنقولة من المنكهات
  ١٣مالحظة  .مقدرة كحمض البنزويك

  ١٤مالحظة .تُستخدم في تركيبات البروتين المتحللة السائلة فقط
  ١٥حظة مال .على أساس الدهن أو الزيت

  ، أو التغطية أو التزيين للفاكهه، أو الخـضر، أو اللحـوم           )التزجيج(تُستخدم في التلميع    
  .أو السمك فقط

  ١٦مالحظة 

  ١٧مالحظة   .ميكمقدرة كحمض السيكل
  ١٨مالحظة   . كحد إضافي، متبقيات لم يتم اكتشافها في المنتجات الجاهزه لألكل

، لجمبرى واإلربيان المجمدة سـريعا    فة القياسية ل  تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواص    
 ،(INS 220)المجمدة سريعا ثانى أكسيد الكبريـت  ) اللوبستر(والمواصفات القياسية الروبيان 

، صـوديوم  (INS 222)، كبريتات هيدروجين الصوديوم (INS221)كبريتات الصوديوم 
، كبريتات البوتاسيوم (INS 224)، بوتاسيوم ميتا باى سلفيت (INS 223)ميتا باى سلفيت 

(INS 225) كجم بحد أقصى في الجزء القابـل لألكـل   / مجم١٠٠ كمواد حافظة بمقدار
  .كجم في الجزء القابل لألكل للمنتج المطهي/ مجم٣٠للمنتج الخام، أو 

  ١٩مالحظة 
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٤٢٢

يستثنى لالستخدام في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للـسمك المملـح والـسمك           
والمواصفة القياسية للسمك المملح البحر   أو الجاديداىلمجفف من عائلة القدياتالمملح ا

كجم بحد أقصى، وفـي الـسمك       /  مجم   ٢٠٠األطلسى وسمك اإلسبرط المملح بمقدار      
المدخن والسمك المدخن المنكه في المنتجات المطابقة للمواصـفة القياسـية لألسـماك             

لمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية لألسـماك      المدخنة واألسماك المدخنة المنكهة في ا     
كجم / مجم ٢٠٠٠المدخنة واألسماك المدخنة المنكهة واألسماك المجففة المدخنة بمقدار         

  .فقط بحد أقصى للمنتج المعبأ بتفريغ األكسجين

 ٢٠مالحظة 

ثنائى أمين اإليثيلـين ربـاعى حمـض         مقدرة في صورة كالسيوم ثنائى الصوديوم من      
  . الالمائيEDTA األسيتيك

  ٢١مالحظة 

   ٢٢مالحظة   .تُستخدم في معجون السمك المدخن فقط
   ٢٣مالحظة . مقدرة كحديد

  ٢٤مالحظة  . مقدرة في صوديوم سيانيد الحديدوز الالمائي
تُستخدم على أساس الحدود القصوى لممارسات التصنيع الجيدة في  دقيق الصويا كامل             

 .الدهن فقط
  ٢٥مالحظة 

   ٢٦مالحظة  . كمكافئات الستيفامقدرة 
  ٢٧مالحظة  .مقدرة كحمض بارا هيدروكسى البنزويك

  يستثنى االستخدام في  دقيق القمـح المطـابق للمواصـفات القياسـية لـدقيق القمـح                
  . كجم بحد أقصى/ مجم٢٠٠٠بمقدار 

  ٢٨مالحظة 

  ٢٩مالحظة  . للمنتجات غير القياسية فقط
  ٣٠مالحظة  . فقطNO3ات مقدرة كمتبقى من أيون النتر

  ٣١مالحظة  ).الهريس(يستخدم أساسا كعجين 
   ٣٢مالحظة  .NO2مقدرة كمتبقى من أيون النيتريت 

   ٣٣مالحظة  . مقدرة كفوسفور
  ٣٤مالحظة  .على األساس الالمائي

  ٣٥مالحظة  . تُستخدم في العصائر غير الرائقة فقط
  ٣٦مالحظة  .على أساس المستوى المتبقي

  ى المنتجات المطابقة للمواصـفة القياسـية للـشيكوالتة ومنتجـات الـشيكوالتة             تستثن
  . كجم بحد أقصى/ مجم ٢٠٠٠بمقدار 

  ٣٧مالحظة 

  ٣٨مالحظة   .المخفوقة على أساس الكريمة
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٤٢٣

  ٣٩مالحظة   .على أساس الكاروتينات الكلية
 ٤٠مالحظة     (INS 451(i))مثالثى فوسفات خماسى الصوديو.  فقط، لتعزيز فاعلية البنزوات والسوربات

 ٤١مالحظة   . فقط) الصوص(أو عجين القلي ) البقسماط المطحون(تُستخدم في التغطية بفتات الخبز 

  ٤٢مالحظة   . سكوربيكأمقدرة كحمض 
  ٤٣مالحظة   . مقدرة كقصدير

  ٤٤مالحظة   .SO2 مقدرة كمتبقيات ثاني اكسيد الكبريت
  ٤٥مالحظة   .مقدرة كحمض التارتريك

  ٤٦مالحظة   .مقدرة كحمض ثيو ثنائى البروبيونيك
 ٤٧مالحظة   .على أساس وزن صفار البيض المجفف

  ٤٨مالحظة   .تُستخدم في  الزيتون فقط
  ٤٩مالحظة   . الموالح فقطةاكهتُستخدم في  ف

  ٥٠مالحظة   .تُستخدم في  بطارخ األسماك فقط
  ٥١مالحظة   .تُستخدم في  األعشاب فقط

  ٥٢مالحظة   .للبن بالشيكوالتةباستثناء ا
  ٥٣مالحظة   .تُستخدم في  التغطية فقط

  ٥٤مالحظة   .تُستخدم في  كوكتيل الكرز والكرز المسكر فقط
في  حدود الصوديوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم المحـددة فـي  المواصـفة القياسـية               

: ة للرضـع للتركيبات الخاصة بالرضع والتركيبات المستخدمة في  أغراض طبية خاص    
ــردة   منفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أو مزيج مع باقي أمالح الصوديوم، أو الكالسيوم، أو البوتاسيوم أو جميعها

 ٥٥مالحظة 

  ٥٦مالحظة   .باستثناء المنتجات المحتوية على النشا
 بيروكسيد البنزوات وال يزيـد      ١وفقًا للحدود القصوى لممارسات التصنيع الجيدة جزء        

  .عنية بالوزن أجزاء من المادة المضافة الم٦عن 
 ٥٧مالحظة 

  ٥٨مالحظة   .مقدرة كالكالسيوم
  ٥٩مالحظة   .تُستخدم كغاز تعبئة فقط

كجـم عنـد    / مجـم  ٤٠٠٠يجب أال يزيد محتوى ثاني أكسيد الكربون في  منتج النبيذ عـن              
٢٠Oم.  

  ٦٠مالحظة 

  ٦١مالحظة   .تُستخدم في  السمك المفروم فقط
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٤٢٤

 ٦٢مالحظة   . مقدرة كالنحاس

أو عجـين القلـى   ) البقـسماط المطحـون   (غير القياسية ولألغذية المغطاة بفتات الخبـز        لألغذية  
 – المجمـدة سـريعا      شرائح الـسمك  وسية ألصابع السمك وقطع األسماك      المطابقة للمواصفة القيا  
  .أو عجين القلى ) البقسماط المطحون(المغطاة بفتات الخبز 

 ٦٣مالحظة 

  ٦٤حظة مال  . تُستخدم في الفول المجفف فقط
 ٦٥مالحظة   . كنتيجة للمواد المنقولة من محضرات غذائية

  ٦٦مالحظة   . مقدرة كالفورمالدهيد
كجـم بحـد أقـصى      / مجـم    ٨٨٠٠يستثنى االستخدام في سائل بياض البيض بمقدار        

مجـم بحـد أقـصى      /  مجـم    ١٤٧٠٠كفوسفور، وفي سائل البيض الكامل بمقـدار        
  . كالفوسفور

 ٦٧مالحظة 

 ٦٨مالحظة   .  المنتجات الغير مضاف لها سكر فقطتُستخدم في

  ٦٩مالحظة   ).انتاج غاز(تُستخدم كعامل مكربن فقط 
  ٧٠مالحظة   .مقدرة كحمض

  ٧١مالحظة   .أمالح الكالسيوم، والبوتاسيوم والصوديوم فقط
  ٧٢مالحظة   . على أساس المنتجات الجاهزه لألكل

  ٧٣مالحظة   . باستثناء األسماك الكاملة
استثناء الشرش السائل ومنتجات الشرش المستخدمة كمكونات في التركيبات الخاصـة           ب

  . بالرضع
 ٧٤مالحظة 

 ٧٥مالحظة   .تُستخدم في  مسحوق اللبن في  ماكينات البيع فقط

  ٧٦مالحظة   .تُستخدم في  البطاطس فقط
  ٧٧مالحظة   .تُستخدم في  األغراض التغذوية الخاصة فقط

  ٧٨مالحظة   .كجم بحد أقصى/  مجم ٥٠٠٠٠في  التخليل والخل البلسمى بمقدار يستثنى االستخدام 
  ٧٩مالحظة   . فقط) المكسرات(لالستخدام في النقل 

 ٨٠مالحظة   .  مم٥ وبحد أقصى بعمق ٢دسم/ مجم٢تُستخدم على السطح بما يعادل 

 ٨١مالحظة   . مم٥  وبحد أقصى بعمق٢دسم/ مجم١تُستخدم على السطح بما يعادل 

 ٦٠٠٠بمقـدار  ) Crangon vulgaris و Crangon crangon(باستثناء فـي  الجمبـري   
  .كجم بحد أقصى/مجم

 ٨٢مالحظة 

.  فقط L (+) - شكل     ٨٣مالحظة  
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٤٢٥

 ٨٤مالحظة   .تُستخدم في  منتجات الرضع أكبر من عام فقط

ـ         : الحد المستخدم في أغلفة السجق     ضر ال يجب أن تتجاوز المتبقيات في الـسجق المح
  . كجم/مجم١٠٠باستخدام األغلفة 

 ٨٥مالحظة 

 ٨٦مالحظة   .فقط) الكريمة(تُستخدم في  الحلوى المخفوقة للتزيين بخالف القشدة 

  ٨٧مالحظة   . على أساس مستوى المعالجة فقط
 ٨٨مالحظة   .كنتيجة للمواد المنقولة من المكونات

  ٨٩ة مالحظ  .تُستخدم لمنتجات الفرد على الساندويتشات فقط
 ٩٠مالحظة   .تُستخدم في  مخاليط سكروز اللبن المستخدمة في  المنتج النهائي فقط

 ٩١مالحظة   .البنزوات والسوربات: منفردة أو في  مزيج

  ٩٢مالحظة   .باستثناء الصوصات التي اساسها الطماطم
 ٩٣حظة مال  .Vitis viniferaباستثناء النبيذ الطبيعي المنتج من عنب الكرمة النبيذية  

  ٩٤مالحظة   .فقط) السجق الطازج ،غير المقدد(تُستخدم في  سجق اللوجانيزا 
  ومنتجـات ) سـوريمي (تُستخدم في  معجون السمك المفـروم        : لألغذية غير القياسية  

  .بطارخ األسماك
 ٩٥مالحظة 

 ٩٦مالحظة   .على أساس الوزن الجاف للمحليات عالية الكثافة

 ٩٧مالحظة   .الشيكوالتة النهائيةعلى أساس منتجات الكاكاو و

  ٩٨مالحظة   . تُستخدم في التحكم في الغبار فقط
  لمرق الـصافي   تُستخدم في  المنتجات المطابقـة للمواصـفة القياسـية الخاصـة بـا             

     . والحساء فقط
 ٩٩مالحظة 

 ١٠٠مالحظة   .تُستخدم في  المنتجات المتبلورة وسكر التغطية فقط

، (INS 442)أمالح األمونيوم لحمض الفوسفات  : يج كمستحلباتعند االستخدام في  مز
، وأحـادى  interesterified ricinoleic (INS476)واسترات عديد جليـسرول لحمـض   

، وعديـد  (INS 492)، ثالثى سـتيارات الـسوربيتان   (INS 491)ستيارات السوربيتان 
، وعديد )INS) 432  عديد أوكسى اإليثيلين -٢٠-سوربيتان أحادى لورات ( سورباتال

، وعديد أوكسى اإليثيلـين  (INS 433) أحادى اوليات السوربيتان (20)أوكسى اإليثيلين 
 ثالثـى  (20) وعديد أوكسى اإليثيلـين  (INS 435)، وأحادى ستيارات السوربيتان (20)

، فيجب أال يزيد حد االستخدام اإلجمالى لها مجتمعـة  (INS 436)ستيارات السوربيتان 
  .كجم/مجم ١٥٠٠٠عن 

 ١٠١مالحظة 

  ١٠٢مالحظة   .تُستخدم في  مستحلبات الدهون ألغراض الخبز فقط
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٤٢٦

 ٤٠٠يستثنى االستخدام في منتجات النبيذ األبيض الخاصة، فيـتم االسـتخدام بمقـدار              
  . كجم بحد أقصى/مجم

  ١٠٣مالحظة 

) الخاصةما عدا االستخدام في  العبوات المخصصة للعطالت    (باستثناء الكمثرى المعلبة    
  .بعض أنواع الفاكهة المعلبةواألناناس المعلب المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة ب

 ١٠٤مالحظة 

ما عدا االستخدام في  شـرائح القـرع       ) الكامبيو. (كجم بحد أقصى  / مجم ٥٠٠٠بمقدار  
  .المجففة

 ١٠٥مالحظة 

 ١٠٦مالحظة   . ما عدا االستخدام في مسطردة الديجون كجم بحد أقصى/ مجم٥٠٠بمقدار 

 وسيانيد حديـد البوتاسـيوم   (INS 535)الصوديوم  سيانيد حديديستثنى االستخدام في  

(INS536)        حديـد   سيانيدكجم بحد أقصى ك   / مجم ٢٩في  ملح الدندرتيك الغذائى بمقدار
  .الالمائيالصوديوم 

  ١٠٧مالحظة 

  ١٠٨مالحظة   . تُستخدم في حبوب القهوة فقط
  /  جالون ١) (رطل/  كجم٠,٤٥( جالون ١٠٠٠/  رطل٢٥قررة هى حدود االستخدام الم

 . ١٠) كجم/لتر ١) ( لترE6٣,٧٥كجم / مجم٣٠٠٠= كجم /  مجم 

  ١٠٩مالحظة 

  ١١٠مالحظة   . تُستخدم في البطاطس الفرنسية المقلية المجمدة فقط
يستثنى االستخدام في  شراب الجلوكوز المجفف المستخدم فـي  الحلويـات الـسكرية               

كجم بحد أقصى، وشراب الجلوكوز المستخدم في  الحلويات السكرية          / مجم ١٥٠بمقدار  
  .كجم بحد أقصى/ مجم ٤٠٠بمقدار 

  ١١١مالحظة 

  ١١٢مالحظة   .تُستخدم في  الجبن المبشور فقط
يمكن تحويل الحدود القصوى المقـررة الخـاص    (مقدرة كمكافئات اسيسلفام البوتاسيوم     

وعنـد االسـتخدام المـشترك لملـح     ). ٠,٤٤ام بالقسمة علـى   بملح األسبارتام اسيسلف  
األسبارتام اسيسلفام مع اسيسلفام البوتاسيوم أو األسبارتام الفردى فيجب أال يتم تجـاوز             

ويمكن تحويـل   ( الحدود القصوى الفردية المقررة ألسيسلفام البوتاسيوم أو األسبارتام           
  ).٠,٦٨بالقسمة على الحد األقصى المقرر إلى مكافئات األسبارتام  

 ١١٣مالحظة 

كجـم  /  مجم ١٠٠باستثناء في الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقدار          
  . بحد أقصى

 ١١٤مالحظة 

 ١١٥مالحظة   . تُستخدم في عصير األناناس فقط

  ١١٦مالحظة   . تُستخدم في عجائن المخبوزات فقط
 ١٠٠٠بمقـدار  ) سجق الطازج ،غير المقـدد ال(يستثنى االستخدام في  سجق اللوجانيزا    

  .كجم بحد أقصى/مجم
  ١١٧مالحظة 
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٤٢٧

كجم / مجم ١٠٠٠بمقدار  ) السجق الطازج، المقدد  (يستثنى االستخدام في سجق التوكينو      
  . بحد أقصى

 ١١٨مالحظة 

يمكن تحويل الحد األقصى المقرر إلى األساس الخـاص بملـح           (كمكافئات االسبرتام   مقدرة  
وعند االسـتخدام المـشترك لملـح األسـبارتام         ). ٠,٦٤يسلفام بالقسمة على    األسبارتام اس 

اسيسلفام أو ملح بوتاسيوم اسيسلفام مع األسبارتام  المنفرد أو بوتاسيوم اسيسلفام فيجـب أال               
ويمكن تحويـل الحـد     (يتم تجاوز الحدود القصوى الفردية لألسبارتام أو بوتاسيوم اسيسلفام          

   )٠,٦٨ئات بوتاسيوم اسيسلفام بالضرب في  األقصى المقرر إلى مكاف

 ١١٩مالحظة 

 ١٢٠مالحظة   . كجم بحد أقصى/ مجم٢٥٠٠يستثنى االستخدام في بدائل الكافيار بمقدار 

  ١٢١مالحظة   .كجم بحد أقصى/ مجم١٠٠٠يستثنى االستخدام في  منتجات السمك المتخمر بمقدار 
 ١٢٢مالحظة   .مع مراعاة التشريعات الوطنية للبلد المستورد

، ثالثـى سـتيارات الـسوربيتان    (INS491) الستخدام أحادى سـتيارات الـسوربيتان  
(INS492) سوربيتان أحادى اللورات ،(INS 493)  سوربيتان أحـادى األوليـات ، (INS 

 ٢٠٠٠في  مزيج يصل بحد أقـصى إلـى    (INS495) ، سوربيتان أحادى بالميتات(494
كوالتة النهائية، كمستحلبات في  المنتجات المطابقـة  كجم على أساس الكاكاو والشي   /مجم

  .للمواصفات القياسية لمساحيق الكاكاو والخليط الجاف للكاكاو والسكر

  ١٢٣مالحظة 

  ١٢٤مالحظة   . ايثانول فقط% ٧تُستخدم في المنتجات التي تحتوي على أقل من 
 ١٢٥مالحظة   . الخبزتُستخدم في  خليط من الزيت النباتي فقط، كعامل رفع في  منتجات

 ١٢٦مالحظة   .لالستخدام في  فصل العجين في  التقطيع أو الخبز فقط

  ١٢٧مالحظة   .للمستهلكين على أساس التقديم
  ١٢٨مالحظة   .فقط  (INS 334)حمض الترتريك

 ١٢٩مالحظة   .لالستخدام كمنظم حموضة في  عصير العنب فقط

تولوين ال، و بيوتيل هيدروكسى (INS 320)ول نيساألبيوتيل هيدروكسى : منفردة أو مزيج
INS321)( هيدروكينون ، ثالثى بيوتيل(INS319)جاالت البروبيل، و (INS310) .   

  ١٣٠مالحظة 

 ١٣١مالحظة   .لالستخدام كناقل للنكهة فقط

كجم بحد أقـصى    /  مجم   ١٣٠يستثنى االستخدام في  المشروبات شبه المجمدة بمقدار         
  .جافةعلى أساس المادة ال

 ١٣٢مالحظة 

تولـوين  ال، وبيوتيـل هيدروكـسى   (INS320) نيسولاألأى مزيج لبيوتيل هيدروكسى 
(INS321) االت البروبيل، وج (INS310)  كجم بحد أقصى، شريطة /  مجم ٢٠٠بمقدار

  .أال يتم تجاوز حدود االستخدام للمادة المنفردة

 ١٣٣مالحظة 

 ١٣٤مالحظة   .كجم بحد أقصى/ مجم٥٠٠ من الحبوب بمقدار يستثنى االستخدام في  البودينج المصنوع
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٤٢٨

كجم بحد أقصى، والزبيـب     / مجم ٢٠٠٠يستثنى االستخدام في المشمش المجفف بمقدار       
 ٢٠٠كجم بحد أقصى، وجوز الهنـد المجفـف بمقـدار    / مجم١٥٠٠ اللون بمقدار  فاتح
 ٥٠ر  كجم بحد أقصى وجوز الهند الذي يستخلص منـه الزيـت جزئيـا بمقـدا              /مجم
  . كجم بحد أقصى/مجم

 ١٣٥مالحظة 

 ١٣٦مالحظة   .تُستخدم لمنع التلون البنى في  بعض أنواع الخضر فاتحة اللون فقط

 ١٣٧مالحظة   .كجم بحد أقصى/  مجم ٣٠٠يستثنى االستخدام في  األفوكادو المجمد بمقدار 

 ١٣٨مالحظة   .تُستخدم في  المنتجات منخفضة الطاقة فقط

 ١٣٩مالحظة    .لرخويات، والقشريات، والشوكيات فقطتُستخدم في ا

 ١٤٠مالحظة   .كجم بحد أقصى/ مجم١٠٠٠بمقدار  (PAUA)يستثنى االستخدام في  األبالون المعلب 

بعض باستثناء الكمثرى المعلبة واألناناس المعلب المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة ب         
  .أنواع الفاكهة المعلبة

 ١٤١مالحظة 

  ١٤٢مالحظة   .اء القهوة والشايباستثن
  ١٤٣مالحظة   .تُستخدم في  المشروبات المصنوعة من عصير الفاكهه، والزنجبيل المجفف فقط

  ١٤٤مالحظة   . ة فقطحمضتُستخدم في المنتجات الحلوة وال
  ١٤٥مالحظة   . تُستخدم في المنتجات منخفضة الطاقة أو بدون سكر فقط

 ١٤٦مالحظة   . فقط (INS 160a(i))) المصنعة(بيتاكاروتين 

  ١٤٧مالحظة   .باستثناء الشرش المجفف في  أغذية الرضع
 ١٠٠٠٠يستثنى االستخدام في  الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعش للنفس بمقدار            

  .كجم بحد أقصى/مجم
 ١٤٨مالحظة 

 ١٤٩مالحظة   .كجم بحد أقصى/ مجم١٠٠يستثنى االستخدام في  بطارخ األسماك بمقدار 

  ١٥٠مالحظة   .تُستخدم في  التركيبات التى اساسها الصويا فقط
يستثنى االستخدام في  التركيبات الخاصة باألطفال الرضع  التـى أساسـها البـروتين               

  .كجم بحد أقصى/ مجم١٠٠٠أو األحماض األمينية بمقدار /المحلل بالماء و
 ١٥١مالحظة 

  ١٥٢مالحظة   .تُستخدم في  القلى فقط
  ١٥٣مالحظة   .م في  النودلز سريعة التجهيز فقطتُستخد

  ١٥٤مالحظة   .تُستخدم في  لبن جوز الهند فقط
  ١٥٥مالحظة   . تُستخدم في شرائح التفاح المجمدة فقط

 ٢٥٠٠يستثنى االستخدام في  الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقـدار             
  .كجم بحد أقصى/مجم

  ١٥٦مالحظة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٤٢٩

 ٢٠٠٠خدام في  الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقـدار            يستثنى االست 
  .كجم بحد أقصى/مجم

  ١٥٧مالحظة 

 ١٠٠٠يستثنى االستخدام في  الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقـدار             
  .كجم بحد أقصى/مجم

  ١٥٨مالحظة 

  ١٥٩ مالحظة  .تُستخدم في  شراب الفطائر المركز وشراب القيقب فقط
تُستخدم في  المنتجات الجاهزة للشرب والخلطات المعدة مسبقًا لتحـضير المـشروبات             

  .الجاهزة للشرب فقط
  ١٦٠مالحظة 

مع مراعاة التشريعات الوطنية للبلد المستورد التي تهدف على وجه الخـصوص إلـى              
   . من الديباجة٣,٢اإلتساق مع القسم 

  ١٦١مالحظة 

  ١٦٢مالحظة   .ففة ومنتجات من نوع السالميتُستخدم في  المنتجات المج
 ٣٠٠٠يستثنى االستخدام في  الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقـدار             

  .كجم بحد أقصى/مجم
  ١٦٣مالحظة 

 ٣٠٠٠٠يستثنى االستخدام في  الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقدار            
  .كجم بحد أقصى/مجم

  ١٦٤مالحظة 

  ١٦٥مالحظة   . المنتجات المعدة ألغراض تغذوية خاصة فقطتخدم فيتُس
  ١٦٦مالحظة   . تُستخدم في المنتجات المصنوعة من اللبن القابلة للفرد على الساندويتشات فقط

  ١٦٧مالحظة   .تُستخدم في  المنتجات المجففة فقط
 INS)ركز، وخلـيط  ، والتوكوفيروالت م(INS307a)الفا د التوكوفيروالت :منفردة أو مزيج

307b)التوكوفيروالت  والفا د (INS307C).  
  ١٦٨مالحظة 

  ١٦٩مالحظة   . الساندويتشات فقطصنوعة من الدهن القابلة للفرد فيتُستخدم في  المنتجات الم
  ١٧٠مالحظة   .باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع األلبان المخمرة

  ١٧١مالحظة   . اللبن الالمائيباستثناء دهن
يستثنى االستخدام في  أنواع صوص الفاكهة، وفاكهة التزيين، وكريمة جـوز الهنـد،               

  .كجم بحد أقصى/ مجم٥٠بمقدار " قوالب الفاكهة " وجوز الهند و
  ١٧٢مالحظة 

  ١٧٣مالحظة   .باستثناء النودلز سريعة التجهيز التي تحتوى على خضر وبيض
سـيليكات الكالـسيوم    ، و (INS554)سيليكات الـصوديوم واأللمنيـوم    : منفردة أو مزيج  

  . (INS559)، وسليكات األلومنيوم  (INS556) واأللمنيوم
  ١٧٤مالحظة 

 ٢٠٠يستثنى االستخدام في  الحلوى المصنوعة من الفاكهة من نوع الجيلـي بمقـدار               
  .كجم بحد أقصى/مجم

  ١٧٥مالحظة 
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٤٣٠

  ١٧٦مالحظة   .لبة فقطتُستخدم في  القهوة السائلة المع
) البقسماط المطحون(لألغذية غير القياسية، ولحم السمك المفروم والمغطى بفتات الخبز         

مك وقطـع األسـماك     أو عجين القلى  المطابق للمواصفة القياسية الخاصة بأصابع الس         
  )البقـسماط المطحـون   ( المغطـاة بفتـات الخبـز        – المجمدة سريعا    شرائح السمك و

  .أو عجين القلى

  ١٧٧مالحظة 

  ١٧٨مالحظة   .مقدرة كحمض الكارمينيك
  ١٧٩مالحظة   .تُستخدم في  استعادة اللون الطبيعي المفقود أثناء عملية التصنيع فقط

 وبيوتيـل هيدروكـسى   (BHA,INS320)نيسول األبيوتيل هيدروكسى  : منفردة أو مزيج  
  .(BHT,INS321)تولوين ال

  ١٨٠مالحظة 

  ١٨١الحظة م  .مقدرة كاألنثوسيانين
 ١٨٢مالحظة   .باستثناء لبن جوز الهند

  ١٨٣مالحظة   .تُستخدم في  التزيين السطحي فقط
  ١٨٤مالحظة   .تُستخدم في  المخاليط الغذائية من حبوب األرز المغطاة فقط

  ١٨٥مالحظة   .مقدرة كالنوربيكسين
  ١٨٦مالحظة   .تُستخدم في  أنواع الدقيق مع المواد المضافة فقط

  ١٨٧مالحظة   . فقط(INS304)سكوربيك ة كبالميتات األمقدر
، فيجب أال يتم    (INS962)في  حالة استخدامها في  مخلوط مع ملح األسبارتام اسيسلفام            

  .تجاوز الحد األقصى لالستخدام في  المخلوط، والذى يتخذ شكل اسيسلفام البوتاسيوم
  ١٨٨مالحظة 

  ١٨٩مالحظة   .باستثناء لفائف الشوفان
  ١٩٠مالحظة   .كجم بحد أقصى/ مجم٥٠٠ثنى االستخدام في  مشروبات األلبان المخمر بمقدار يست

، فيجب أال يتم (INS 962) اسيسلفام في  حالة استخدامها في مخلوط مع ملح األسبارتام
  .تجاوز الحد األقصى لالستخدام في  المخلوط، والذى يتخذ شكل األسبارتام

  ١٩١مالحظة 

  ١٩٢مالحظة   .لمنتجات السائلة فقط اتُستخدم في
  ١٩٣مالحظة   . القشريات ومعجون األسماك فقطتُستخدم في

  تُستخدم في  النودلز سريعة التجهيز المطابقة للمواصـفة القياسـية للنـودلز سـريعة              
  .التجهيز فقط

  ١٩٤مالحظة 

، وبوتيل هيدروكـسى  (BHA, INS320)بوتيل هيدروكسى األنيسول : منفردة أو مزيج
   .(TBHQ,INS319) ثالثى بيوتيل هيدروكينون (BHT,INS321)تولوين ال

  ١٩٥مالحظة 

، بوتيـل هيدروكـسى   (BHA,INS320)بوتيل هيدروكسى األنيـسول  : منفردة أو مزيج 
   .(INS310) االت البروبيل وج(BHT,INS321)تولوين ال

  ١٩٦مالحظة 
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  ١٩٧مالحظة   . (INS310)  البروبيلاالت وج (BHA,321)بوتيل هيدروكسى التولوين: منفردة أو مزيج
مثل، منتجات الطاقة، أو بدائل الوجبـات، أو األلـواح          (تُستخدم في  المنتجات الصلبة      

  .فقط) المدعمة
  ١٩٨مالحظة 

 ٦٠٠٠يستثنى االستخدام في  الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقـدار             
  .كجم بحد أقصى كمكافئات الستيفا/مجم

  ١٩٩حظة مال

 مـن  المجهـز  "lachs ham"يستثنى االستخدام في الغذاء المعد على الطريقة اليابانيـة  
كجـم بحـد    /  مجـم    ١٢٠بمقدار  ) المعالجة وغير المعالجة حراريا   (خاصرة الخنزير   

  . أقصى كمكافئات الستيفا

  ٢٠٠مالحظة 

  ٢٠١مالحظة   .تُستخدم في  المنتجات المنكهة فقط
  ٢٠٢مالحظة   .محلول الملحى المستخدم في  انتاج السجق فقطتُستخدم في  ال

  ٢٠٣مالحظة   .تُستخدم في  المكمالت الغذائية القابلة للمضغ فقط
  ٢٠٤مالحظة   .كجم بحد أقصى/  مجم ٥٠يستثنى االستخدام في  اللونجان والليشى بمقدار 

 ٥٠ اللون بمقـدار  يستثنى االستخدام في منع التلون البنى في بعض أنوع الخضر فاتحة      
  . كجم بحد أقصى/مجم

  ٢٠٥مالحظة 

يستثنى االستخدام كعامل تبييض في المنتجات المطابقة للمواصفة الخاصـة بمنتجـات            
  . كجم بحد أقصى/مجم٣٠جوز الهند المائية بمقدار 

  ٢٠٦مالحظة 

يستثنى االستخدام في  صوص الصويا المعد للخضوع للمزيد من العمليات التـصنيعية             
  .كجم بحد أقصى/ مجم٥٠٠٠٠قدار بم

  ٢٠٧مالحظة 

  ٢٠٨مالحظة   . تُستخدم في المنتجات المجففة والمنزوعة الرطوبة فقط
باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمزيج اللـبن المنـزوع الدسـم             

  .والدهون النباتية في  صورة مسحوق
  ٢٠٩مالحظة 

فـي   ) حافظات للرطوبة (اسية والمستخدمة كعوامل تنديه     تُستخدم في  األغذية غير القي     
مك وقطع األسماك وشـرائح     المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأصابع الس      

أو عجـين القلـى   ) البقسماط المطحـون ( المغطاة بفتات الخبز    – المجمدة سريعا  السمك
أو عجينـة  ) سماط المطحونالبق(ولالستخدام كمغلظات القوام عند التغطية بفتات الخبز  (

صة بأصابع الـسمك وقطـع األسـماك    القلى للمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخا    
أو عجـين  ) البقسماط المطحون( المغطاة بفتات الخبز – المجمدة سريعا    وشرائح السمك 

  .القلى

  ٢١٠مالحظة 

  ٢١١مالحظة   .تُستخدم في  النودلز فقط
لمرق الـصافي    جات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة با     يستثنى االستخدام في  المنت    

  .كجم بحد أقصى/ مجم٣٠٠٠بمقدار والحساء 
  ٢١٢مالحظة 
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  ٢١٣مالحظة   . تُستخدم في المنتجات السائلة التي تحتوي على محليات شديده الحالوة فقط
  دسـمة باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية  الخاصـة بمـشتقات األلبـان ال            

  .القابلة للفرد
  ٢١٤مالحظة 

  باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسـية للـدهون القابلـة للفـرد والمخـاليط             
  .القابلة للفرد

  ٢١٥مالحظة 

  ٢١٦مالحظة    .تُستخدم في  المنتجات المصنوعة من الذرة فقط
  ٢١٧  مالحظة  .كجم بحد أقصى/ مجم٣٠٠يستثنى االستخدام في  التزيين بمقدار 

يمكن أن تستخدم الكبريتات فقط  كمواد حافظة ومـضادات أكـسدة فـي  المنتجـات                 
  .المشمولة في  المواصفة القياسية  جوز الهند المجفف المبشور

  ٢١٨مالحظة  

يستثنى االستخدام في  المشروبات غير الكحولية المصنوعة من الينسون، وجوز الهنـد         
  .قصىكجم بحد أ/ مجم٥٠٠٠،واللوز بمقدار 

  ٢١٩مالحظة  

  ٢٢٠مالحظة    .بعد التخمير فقطنتجات المنكهة المعالجة حراريا تُستخدم في  الم
  ٢٢١مالحظة    .تُستخدم في  عجينة البطاطس وشرائح البطاطس المقلية سابقة التجهيز فقط

  ٢٢٢مالحظة    . فقط٦,٠تُستخدم في  األغلفة المصنوعة من الكوالجين بنشاط مائي أكبر من 
  يستثنى االستخدام في  المنتجات التي تحتوى على اضافات من الفاكهـة، أو الخـضر،              

  .كجم بحد أقصى/ مجم٣٠٠٠أو اللحوم بمقدار 
  ٢٢٣مالحظة  

  ٢٢٤مالحظة    .باستثناء البيرة المعطرة
  ٢٢٥مالحظة    .كجم بحد أقصى/ مجم١٢٠٠٠يستثنى االستخدام في  دقيق ذاتي التخمر بمقدار 

  ٢٢٦مالحظة    .كجم بحد أقصى/ مجم٣٥٠٠٠االستخدام في  تطرية اللحم بمقدار يستثنى 
  ٢٢٧مالحظة    .تُستخدم في  أنواع األلبان المعقمة والمعالجة بالحرارة الفائقة االرتفاع فقط

يستثنى االستخدام للتثبيت في شرش البروتين عالي الثبات المستخدم إلجراء المزيد من            
.  كجم بحد أقصى/ مجم١٣٢٠على مركزات بروتين الشرش بمقدار العمليات التصنيعية 

  ٢٢٨مالحظة  

 ٢٢٩مالحظة    .تُستخدم كمواد معاملة الدقيق، أو عامل الرفع أو عامل مساعد للتخمير فقط

  ٢٣٠مالحظة    . تُستخدم كمنظم حموضة فقط
 المخمـرة المعالجـة     تُستخدم في  أنواع األلبان المخمرة المنكة وأنواع األلبان المنكـة          

  .حراريا بعد التخمير فقط
  ٢٣١مالحظة  

تُستخدم في  الدهون النباتية المطابقة للمواصفة القياسية الخاصـة بالـدهون والزيـوت     
  .الصالحة لألكل غير المشمولة بمواصفات فردية فقط

  ٢٣٢مالحظة  

  ٢٣٣مالحظة    .يناسمقدرة كني
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٤٣٣

  ٢٣٤مالحظة    . لقوام فقطتُستخدم كمواد مثبتة أو مغلظات ا

  ٢٣٥مالحظة    .والمعاد تكوينها فقط) المسترجعة(تُستخدم في  المنتجات المعاد تركيبها 

والقـشدة  ) الكريمـة (باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالقـشدة         
السائلة ) ريمةالك(المعاد تكوينها، القشدة    )  الكريمة(القشدة المسترجعة، القشدة  (المجهزة  

  ).المعبأة مسبقًا

  ٢٣٦مالحظة  

باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية لألغذية المجهزة من الحبـوب للرضـع            
  .واألطفال الصغار

  ٢٣٧مالحظة  

يستثنى االستخدام في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية لألغذيـة المجهـزة مـن              
  .وفقًا للحدود القصوى لممارسات التصنيع الجيدة الحبوب للرضع واألطفال الصغار

  ٢٣٨مالحظة  

  ٢٣٩مالحظة    .باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأغذية األطفال المعلبة

حد االستخدام في  الحدود المقررة للصوديوم الواردة في  المواصفة القياسية الخاصـة              
  .بأغذية األطفال المعلبة

  ٢٤٠ مالحظة 

  ٢٤١مالحظة    .تُستخدم في  منتجات السوريمى فقط

  ٢٤٢مالحظة    .تُستخدم كمضاد أكسدة فقط

تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية لألغذية المجهزة من الحبوب للرضع            
  .واألطفال الصغار فقط، كعامل رفع

  ٢٤٣مالحظة  

  ٢٤٤مالحظة    .تُستخدم في  عجينة البسكويت فقط

  ٢٤٥مالحظة    .تُستخدم في  الخضر المخللة فقط

 وفوسـفات الـصوديوم     (INS523)كبريتات األلومنيوم و األمونيـوم      : منفردة أو مزيج  
  .(INS541(i),(ii))ي وقاعدي، حمض(واأللومنيوم 

  ٢٤٦مالحظة  

  ٢٤٧مالحظة    .فقطهروسم تُستخدم في  شعرية كوزوكيرى و

  ٢٤٨حظة  مال  .تُستخدم كعامل رفع فقط

  ٢٤٩مالحظة    .تُستخدم كعامل رفع في  المخاليط الخاصة بإعداد أنواع الخبز والكعك بالبخار فقط

  ٢٥٠مالحظة    .تُستخدم في  الرخويات والتسكودانى المسلوقة فقط

  ٢٥١مالحظة    .تُستخدم في  الجبن األمريكى المصنَّع فقط

  ٢٥٢مالحظة    . ي التخمر والذرة ذاتية التخمر فقطتُستخدم في الوجبات المصنوعة من الدقيق ذات
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لألغذية غير القياسية ولالستخدام في لحم السمك المفروم فقط في المنتجات المطابقة القياسية             
 المغطـاة بفتـات     – المجمدة سريعا    مك وقطع األسماك وشرائح السمك    الخاصة بأصابع الس  

  . أو عجين القلي) البقسماط المطحون(الخبز 

  ٢٥٣ظة  مالح

  ٢٥٤مالحظة    .تُستخدم في  الملح المستخدم في  الجبن المملح الجاف أثناء العملية التصنيع فقط
يستثنى االستخدام في  التتبيالت المستخدمة في  األغذية التي تندرج ضمن المجموعـة              

  .كجم بحد أقصى/ مجم١٧٠٠بمقدار  1-15الغذائية 
  ٢٥٥مالحظة  

  لمكرونة الخالية من الجلوتين والمكرونـة المعـدة لالسـتخدام         تُستخدم في  النودلز، وا    
  .في  األنظمة الغذائية منخفضة البروتين فقط

 ٢٥٦مالحظة  

صة يستثنى االستخدام في  التغطية بالقسماط أو عجينة القلى في  المنتجات المطابقة الخا          
فتات الخبـز    المغطاة ب  – المجمدة سريعا    سمكشرائح ال بأصابع السمك وقطع األسماك و    

  كجـم كبيكـسين   / مجـم  ٢٥أو عجـين القلـى فقـط بمقـدار          ) البقسماط المطحون (
  .بحد أقصى

  ٢٥٧مالحظة  

  ٢٥٨مالحظة    .المابلباستثناء شراب 
سـيليكات الكالـسيوم     و (INS554)سيليكات الـصوديوم واأللمنيـوم      : منفردة أو مزيج  

  .(INS556) واأللمنيوم 
  ٢٥٩مالحظة  

  ٢٦٠مالحظة    .ت المشروبات في  شكل مسحوق فقطتُستخدم في  مبيضا
  ٢٦١مالحظة    .تُستخدم في  زبد اللبن المعامل حراريا  فقط

  ٢٦٢مالحظة    .تُستخدم في  الفطريات القابلة لألكل ومنتجات الفطريات فقط
  ٢٦٣مالحظة    .كجم بحد أقصى/ مجم٢٠٠٠٠يستثنى االستخدام في  الفطريات المخللة بمقدار 

حمـض  : كجم بحد أقصى  / مجم ٥٠٠٠ثنى االستخدام في  الفطريات المعقمة بمقدار        يست
  .، منفردة أو مزيج(INS170) وحمض الالكتيك (INS330)الستريك 

  ٢٦٤مالحظة  

  ٢٦٥مالحظة    .تُستخدم في  البطاطس المقلية المجمدة سريعا فقط، كعامل ربط عناصر
ـ      باستثناء المانجو المعلبة والكمثرى المعلب     بعض ة المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة ب

  .أنواع الفاكهة المعلبة
  ٢٦٦مالحظة  

بعض أنواع الفاكهة المعلبة مـا      باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة ب      
 االستخدام في  عبوات الكمثرى المعلبـة المعـدة للعطـالت الخاصـة المطابقـة                عدا

  .للمواصفة

  ٢٦٧مالحظة  

فـي  المنتجـات المطابقـة للمواصـفة      INS 471, 472a, 472b and 472c: ردة أو مزيجمنف
  .القياسية لألغذية التي اساسها الحبوب للرضع واألطفال الصغار

  ٢٦٨مالحظة  
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منفردة أو مزيج مع النشويات المحورة التي تستخدم كمغلظات القوام فـي  المنتجـات               
  .لتي اساسها الحبوب للرضع واألطفال الصغارالمطابقة للمواصفة القياسية لألغذية ا

  ٢٦٩مالحظة  

كجم بحد أقصى، منفردة أو مزيج مع مغلظـات القـوام           / مجم ٦٠٠٠٠تُستخدم بمقدار   
النشوية األخرى في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأغذيـة األطفـال             

  .المعلبة

  ٢٧٠مالحظة  

  ٢٧١مالحظة    .مواصفة القياسية الخاصة بأغذية األطفال المعلبةتُستخدم في  المنتجات المطابقة لل
كجـم بحـد   / مجم٢٠٠٠٠ بمقدار INS 410, 412, 414, 415 and 440 :منفردة أو مزيج

أقصى في األغذية المـصنوعة مـن الحبـوب الخاليـة مـن الجلـوتين، وبمقـدار                 
لقياسية لألغذية  كجم بحد أقصى في المنتجات األخرى المطابقة للمواصفة ا        /مجم١٠٠٠٠

  . التي اساسها الحبوب للرضع واألطفال الصغار

  ٢٧٢مالحظة  

 ٢٠٠٠٠ ما عدا االستخدام بمقدار INS 410, 412, 414, 415 and 440 :منفردة أو مزيج
المطابقة الحبوب الخالية من الجلوتين     المصنوعة من   في  األغذية    بحد أقصى   كجم  /مجم

  .هزة من الحبوب للرضع واألطفال الصغارللمواصفة القياسية لألغذية المج

  ٢٧٣مالحظة  

كجم بحد أقصى في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      / مجم ١٥٠٠٠تُستخدم بمقدار   
  .لألغذية المجهزة من الحبوب للرضع واألطفال الصغار

 ٢٧٤مالحظة  

ة القياسـية  كجم بحد أقصى في  المنتجات المطابقة للمواصف/ مجم١٥٠٠تُستخدم بمقدار   
  .الخاصة بأغذية األطفال المعلبة

  ٢٧٥مالحظة  

منفردة أو مزيج مع النشويات المحورة األخرى المستخدمة كمغلظات القوام في  المنتجـات              
  .المطابقة للمواصفة القياسية ألغذية األطفال المعلبة

  ٢٧٦مالحظة  

ابقة للمواصفة القياسـية    باستثناء الزيوت البكر والمعصورة على البارد والمنتجات المط       
  .الخاصة بزيوت الزيتون وزيوت لب الزيتون

  ٢٧٧مالحظة  

  ٢٧٨مالحظة    .المعبأة تحت ضغط فقط) الكريمة(المخفوقة والقشدة )  الكريمة(تُستخدم في  القشدة
يستثنى االستخدام في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للفطريات الصالحة لألكـل            

  .طرياتومنتجات الف
  ٢٧٩مالحظة  

  ٢٨٠مالحظة    .تُستخدم في  الفجل المخلل فقط
تُستخدم في  اللحم المفروم الطازج الذى يحتوى على مكونات أخرى إلى جانب اللحـم               

  .المفروم فقط
  ٢٨١مالحظة  

  NH2 (non-amidated)يمكن استخدام البكتينات غير المحتوية علـى مجموعـة أميـد            
  .اسية الخاصة بأغذية األطفال المعلبةفقط في  المواصفة القي

  ٢٨٢مالحظة  
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تُستخدم في  أغذية األطفال التي اساسها الفاكهة المعلبة المطابقة للمواصـفة القياسـية              
  .الخاصة بأغذية األطفال المعلبة فقط

  ٢٨٣مالحظة  

فـي  المنتجـات المطابقـة    :INS 1412, 1413, 1414 and 1440 منفـردة أو مـزيج  
  الخاصة بالرضع والمستحضرات  المـستخدمة فـي  أغـراض طبيـة          للمستحضرات  
  .خاصة للرضع

  ٢٨٤مالحظة  

في  المنتجات المطابقة للمواصفة  INS 1412, 1413, 1414 and 1422: منفردة أو مزيج
  .القياسية الخاصة بمستحضر المتابعة

  ٢٨٥مالحظة  

  .لحم الالنشونتُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة ب
  .والمواصفة القياسية الخاصة باللحم المفروم المطهى المعالج

  ٢٨٦مالحظة  

يستثنى االستخدام في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصـة بـاللحم البقـري     
  .)NO2(كجم بحد أقصى مقدرة كمتبقيات ثنائى أكسيد النيتروجين / مجم٣٠المعلّب بمقدار 

  ٢٨٧مالحظة  

  تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم الخنزير المطهـى المعـالج             
  . القياسية الخاصة بلحم أكتاف الخنزير المطهى المعالج والمواصفة

  ٢٨٨مالحظة  

، وفوسـفات هيـدروجين ثنـائى    (INS339(i))تُستخدم فوسفات ثنائي هيدروجين الصوديوم      
، وفوسـفات ثنـائى     (INS339(iii))وفوسفات ثالثى الـصوديوم     ،  (INS339(ii))الصوديوم  

، (INS 340(ii))، وفوسفات هيدروجين ثنائى البوتاسـيوم  )(INS340(i)هيدروجين البوتاسيوم 
  ، وفوسـفات ثنـائى هيـدروجين الكالـسيوم    (INS 340(iii))وفوسفات ثالثى البوتاسـيوم  

(INS 341(i)) وفوسفات هيدروجين الكالسيوم ،(INS 341(ii))   وفوسفات ثالثـى الكالـسيوم ،
(INS 341(iii))وثنائى فوسفات ثنائى الصوديوم ، (INS 450(i))    وثنـائى فوسـفات ثالثـى ،

، وثنـائى  (INS 450(iii))، وثنائى فوسفات ربـاعى الـصوديوم   (INS 450(ii))الصوديوم 
 INS)كالسيوم ، وثنائى فوسفات ثنائى هيدروجين ال(INS 450(v))فوسفات رباعى البوتاسيوم 

450(vii)) وثالثى فوسفات خماسى الصوديوم ،(INS 451(i))   وثالثى فوسـفات خماسـى ،
، وعديـد فوسـفات   INS 452(i))، وعديـد فوسـفات الـصوديوم    (INS 451(ii))البوتاسيوم
، وعديـد  (INS452(iii))، وعديد فوسفات الكالسيوم والـصوديوم   (INS 452(ii))البوتاسيوم 

، وفوسفات العظم (INS452(v))، وعديد فوسفات األمونيوم (INS 452(iv))م فوسفات الكالسيو
(INS542)    في  المنتجات المطابقـة للمواصـفة القياسـية    ) حافظات للرطوبة (كعوامل تنديه

الخاصة بلحم الخنزير المطهى المحفوظ والمواصفة الخاصة بلحم أكتاف الخنزير المطهـى             
) الموجودة بشكل طبيعـي والمـضافة     (فوسفات اإلجمالية    ويجب أال تتجاوز كمية ال     .المعالج
  .كجم كفوسفور/ مجم٣٥٢٠

 ٢٨٩مالحظة  
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 والمواصـفة   ،تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم الالنشون        
كجـم بحـد أقـصى    /مجـم ١٥القياسية الخاصة باللحم المفروم المطهي المعالج بمقدار      

   . منتَج عن طريق مواد الربط فقطلتعويض فقد اللون في ال

  ٢٩٠مالحظة  

 حمض الكاروتينيك، ٨ وبيتا ابو (INS 160e) كاروتينال ٨يستثنى االستخدام في بيتا ابو 
  . كجم بحد أقصى/ مجم٣٥بمقدار  (INS 160f)إستر الميثيل أو االيثيل 

  ٢٩١مالحظة  

 المـصنوعة مـن األحمـاض       أو التركيبات /يستثنى االستخدام في  البروتين المتحلل و      
  .كجم بحد أقصى/ مجم٢٥٠٠٠األمينية بمقدار 

  ٢٩٢مالحظة  

  ٢٩٣مالحظة    .على أساس الصابونين

كجـم بحـد أقـصى كمكافئـات        / مجم ٦٠٠يستثنى االستخدام في  المنتجات السائلة بمقدار        
  .الستيفيا

  ٢٩٤مالحظة  

اصة بأغذية األطفال المعلبة فقـط  تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخ       
  .كمنظم حموضة

  ٢٩٥مالحظة  

  ٢٩٦مالحظة    .كجم بحد أقصى/ مجم٧٨٠يستثنى االستخدام في  نبات البيريال في  محلول ملحى بمقدار 

كجـم علـى    /مجم٢٠٠يجب أال يتجاوز المستوى في  الغذاء المعد لالستهالك المباشر           
  .األساس الالمائي

  ٢٩٧مالحظة  

  ٢٩٨مالحظة    .تخدم فقط في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة البروفولونتُس

القياسية الخاصـة   تُستخدم في األغذية غير القياسية، وفي المنتجات المطابقة للمواصفة          
 – المجمـدة سـريعا   كشرائح الـسم ، وقطع األسماك و)أصابع السمك(بأصابع السمك   

أو عجين القلي، تُستخدم مركبات الفوسـفات       ) البقسماط المطحون  (المغطاة بفتات الخبز  
  :كجم بحد أقصى كفوسفور/ مجم٢٢٠٠التالية كمواد ترطيب بمقدار 

INS 339(i), 339(ii), 339(iii), 340(i), 340(ii), 340(iii), 341(i), 341(ii), 341(iii), 

450(i), 450(ii), 450(iii), 450(v), 450(vii), 451(i), 451(ii), 452(i), 452(ii), 452(iii), 

452(iv), 452(v), and 542  
البقـسماط  (وتُستخدم مركبات الفوسفات التالية كعوامل رفع في التغطية بفتات الخبـز            

 :كغم بحد أقصى كفوسفور/  ملغم ٤٤٠أو عجين القلي فقط بمقدار ) المطحون

INS 339(i), 340(iii), 341(i), 341(ii), 341(iii), 450(i), 450(ii), 450(iii), 450(v), 

450(vi), 450(vii), 450(ix), 452(i), 452(ii), 452(iii) and 452(iv). 

 ٢٩٩مالحظة  

  ٣٠٠مالحظة    .تُستخدم في  الحبار المملح فقط
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 ٣٠١مالحظة    .CCFA53الحد األقصى المؤقت حتى 

ات هيدروجين ثنـائى    ، وفوسف INS339(i)تُستخدم فوسفات ثنائى هيدروجين الصوديوم      
، وفوسـفات ثنـائى     INS339(iii)، وفوسفات ثالثى الـصوديوم      INS339(ii)الصوديوم  

، INS 340(ii)، وفوسفات هيدروجين ثنائى البوتاسيوم INS340(i)هيدروجين البوتاسيوم 
 ،INS 341(i)، وفوسفات ثنائى هيدروجين الكالسيوم INS 340(iii)وفوسفات ثالثى البوتاسيوم 

، INS 341(iii)، وفوسفات ثالثى الكالسيوم INS 341(ii)ات هيدروجين الكالسيوم وفوسف
 ،INS 450(ii)، وثنائى فوسفات ثالثى الصوديوم INS 450(i)وثنائى فوسفات ثنائى الصوديوم 
، INS 450(v)، وثنائى فوسفات رباعى البوتاسـيوم  INS 450(iii)وثنائى فوسفات رباعى الصوديوم 

، وثالثى فوسـفات خماسـى   INS 450(vii)ثنائى هيدروجين الكالسيوم وثنائى فوسفات 
، وعديـد  INS 451(ii)، وثالثى فوسـفات خماسـى البوتاسـيوم   INS 451(i)الصوديوم 

، وعديـد  INS 452(ii)، وعديد فوسـفات البوتاسـيوم   INS 452(i)فوسفات الصوديوم 
، INS 452(iv)كالسيوم ، وعديد فوسفات الINS452(iii)فوسفات الكالسيوم والصوديوم  

كعوامـل تنديـه     INS542، وفوسـفات العظـم   INS452(v)وعديد فوسفات االمونيوم 
في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم الالنـشون          ) حافظات للرطوبة (

كجـم  / مجم ١٣٢٠والمواصفة القياسية الخاصة باللحم المفروم المطهى المعالج بمقدار         
الموجـودة  (ويجب أال تتجاوز كمية الفوسفات اإلجماليـة        . رة كفوسفور بحد أقصى مقد  

  .كجم كفوسفور/ مجم٣٥٢٠) بشكل طبيعى والمضافة

  ٣٠٢مالحظة  

المطابقة للمواصفة القياسـية الخاصـة      ) بخالف الشيكوالتة البيضاء  (باستثناء المنتجات   
  .بالشيكوالتة ومنتجات الشيكوالتة

  ٣٠٣مالحظة  

أو عجـين القلـى للمنتجـات    ) البقسماط المطحـون (  التغطية بفتات الخبز      تُستخدم فقط في  
، وقطـع األسـماك     )أصـابع الـسمك    (القياسية الخاصة بأصابع السمك   المطابقة للمواصفة   

أو عجينـة   ) البقـسماط المطحـون   ( المغطاة بفتات الخبز     – المجمده سريعا    وشرائح السمك 
 - ، وبيتـا (INS 160a(i))اروتينـات، مـصنعة   بيتـا ك (كاروتينات : القلى، منفردة أو مزيج

 ،(INS 160e)' ٨- أبـو - ، وكاروتينال بيتـا Blakeslea trispora   (INS160a(iii)كاروتينات، 
   وبيتـا كاروتينـات،   ((INS 160f) ٨- وحمض الكاروتينيـك، إسـتر االيثيـل، بيتـا أبـو     

   .(INS 160a(ii))الخُضر 

  ٣٠٤مالحظة  

أو عجينـة القلـى     ) البقسماط المطحـون  (ية بفتات الخبز    يستثنى االستخدام في  التغط    
وقطع األسـماك   ،  صابع السمك أالقياسية الخاصة ب  بالنسبة للمنتجات المطابقة للمواصفة     

أو عجينة  ) البقسماط المطحون ( المغطاة بفتات الخبز     – المجمدة سريعا    وشرائح السمك 
  .سينكجم بحد أقصى مقدرة كنوربيك/  مجم ٢٥القلى فقط بمقدار 

  ٣٠٥مالحظة  

  باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بزعانف سمك القرش المجففـة           
والمواصفة الخاصة بالبسكويت المالح المصنوع من األسماك البحرية وأسـماك الميـاه           

والمواصـفة القياسـية  الخاصـة باألنـشوجة        العذبة والقشريات والمحاريات الرخوية   
 ملحة المجففة المسلوقة، والمواصفة القياسية الخاصة بأسماك األبالون الحية وأسماك         الم

األبالون الطازجة النيئة المبردة أو المجمدة المخصصة لالستهالك المباشر أو لمزيد من            
النيئـة  ) اإلسكالوب(، والمواصفة القياسية الخاصة بمنتجات المحار المروحى        )التجهيز

  .الطازجة المجمدة سريعا

  ٣٠٦الحظة  م
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٤٣٩

  ٣٠٧مالحظة    .باستثناء الحبار النيء
  ٣٠٨مالحظة    .تُستخدم في  الرخويات النيئة فقط

أو عجينة القلى وينطبق    ) البقسماط المطحون (تُستخدم في  األغذية المغطاة بفتات الخبز        
  .ذلك على األغذية غير القياسية فقط

  ٣٠٩مالحظة  

  مطابقة للمواصـفة القياسـية الخاصـة بـالجمبري        باستثناء االستخدام في  المنتجات ال     
  أو الروبيان المعلَّب والمواصفة القياسـية الخاصـة بلحـم سـرطان البحـر المعلَّـب          

  .مجم بحد أقصى٢٥٠بمقدار 

  ٣١٠مالحظة  

  ٣١١مالحظة    .تُستخدم في  التيرين فقط
  ٣١٢مالحظة    .تُستخدم في  منتجات التسوكودانى والسوريمى فقط

م في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالبسكويت المالح المصنوع           تُستخد
  .من األسماك البحرية وأسماك المياه العذبة والقشريات والمحاريات الرخوية

  ٣١٣مالحظة  

  ٣١٤مالحظة    .تُستخدم في  مستخلصات الخميرة
، (INS 301)ديوم ، وأسكوربات الصو(INS 300)حمض األسكوربيك : منفردة أو مزيج

  .(INS 304)، وبلميتات األسكوربيل (INS 302)وأسكوربات الكالسيوم 
  ٣١٥مالحظة  

الخاصـة  في  حدود مستوى الصوديوم المحددة في  المواصـفة القياسـية الخاصـة               
منفردة أو مزيج مع المواد المضافة األخرى التى تحتـوى علـى            : بمستحضر المتابعة 

  .الصوديوم

  ٣١٦مالحظة  

  ٣١٧مالحظة    قدرة كحمض األسكوربيكم
  ٣١٨مالحظة    .في  الحبوب المجففة فقط

في  حدود مستوى الصوديوم الواردة في  مواصفة الكودكس القياسية الخاصة بأغذيـة              
منفردة أو مزيج   : وذلك بالنسبة لألغذية الموافقة للمواصفة القياسية تلك       األطفال المعلبة 

  .محتوية على الصوديوممع المواد المضافة األخرى ال

  ٣١٩مالحظة  

في حدود مستوى الصوديوم الواردة في المواصفة القياسـية لألغذيـة المجهـزة مـن          
الحبوب للرضع واألطفال الصغار وذلك بالنسبة لألغذية المطابقة للمواصـفة القياسـية           

  . منفردة أو مزيج مع المواد المضافة األخرى المحتوية على الصوديوم: تلك

  ٣٢٠ة  مالحظ

  ٣٢١مالحظة    .تُستخدم في  المخاليط المسحوقة فقط
تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالدهون والزيوت الـصالحة        
لألكل غير المشمولة بمواصفات قياسية فردية والمواصفة القياسية الخاصـة بالـدهون            

  .الحيوانية المسماة 

  ٣٢٢مالحظة  
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٤٤٠

  ٣٢٣مالحظة    .  مساعد على التصلُّبتُستخدم كعامل
  ٣٢٤مالحظة    .تُستخدم في  األلوفيرا فقط

 ٣٢٥مالحظة    .تُستخدم بشكل عام في  منتجات السوريمي

  ٣٢٦مالحظة    .تُستخدم في  منتجات اللحوم واللحوم الداجنة وحيوانات الصيد الطازجة فقط
  ٣٢٧مالحظة    .وياتُستخدم في  منتجات األسماك المطهية في  صوص الص

  ٣٢٨مالحظة    .منفردة أو مزيج مع مغلظات القوام األخرى
  ٣٢٩مالحظة    .حد االستخدام في  المنتجات المصنوعة من اللبن والصويا فقط

  ٣٣٠مالحظة    .يستثنى االستخدام في  المنتجات المعلبة فقط
  ٣٣١مالحظة    .  المفروم فقطلالستخدام في السمك والجمبري والروبيان: لألغذية غير القياسية

  ٣٣٢مالحظة    ).تزجيج(لالستخدام العام كعامل تلميع 
في  األغذية المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة باألسماك المدخنة واألسماك المدخنـة            

  تُستخدم في  المنتجات المعبأة بتفريغ األكـسجين       ، و المنكهة، واألسماك المجففة المدخنة   
  . ك المدخنة ومنتجات األسماك المدخنة المنكهة فقطفي  منتجات األسما

  ٣٣٣مالحظة  

  أثنـاء % ١٨لألسماك المملحة التي تحتوى على نسبة ملـح أكبـر مـن أو تـساوى                
  .عملية التصنيع

  ٣٣٤مالحظة  

  ٣٣٥مالحظة    .تُستخدم في  المنتجات المحتوية على بروتين نباتي فقط
  ٣٣٦مالحظة    .طتُستخدم في  عصائر البرقوق الصيني فق

تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بـالمرق الصافي  والحساء            
  .كجم بحد أقصى/ مجم٥٠بمقدار 

 ٣٣٧مالحظة  

تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بـالمرق الصافي  والحساء            
، (INS202)وسـوربات البوتاسـيوم     ،  (INS200)حمض السوربيك   : منفردة أو مجتمعة  

، وبنـزوات الـصوديوم     (INS210)، وحمض البنزويك    (INS203)وسوربات الكالسيوم   
(INS211)  ــيوم ــزوات البوتاس ــسيوم  (INS212)، وبن ــزوات الكال   (INS213)، وبن

 أو كحمـض  (INS 200-203)كجم بحد أقصى كحمـض الـسوربيك   / مجم٥٠٠بمقدار 
  .(INS210-213)البنزوات 

 ٣٣٨ة  مالحظ

  ٣٣٩مالحظة    .باستثناء االستخدام في  إنتاج المرق الصافي  والحساء المعلَّب
  يستثنى المنتجات غير المطابقة للمواصـفة القياسـية الخاصـة بــالمرق الـصافي             

  .كجم بحد أقصى/ مجم١٠٠والحساء بمقدار 
  ٣٤٠مالحظة  
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٤٤١

 بـالمرق الصافي  والحساء     تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة       
-٨-ابـو -، كاروتينال، بيتـا   (INS160a(ii))بيتا كاروتين، خضر    : منفردة أو مجتمعة  

(INS160e)٨-ابـو - وحمض الكاروتينيك، إستر االيثيل، بيتا – (INS 160F)   بمقـدار
  .كجم بحد أقصى/مجم٥٠

  ٣٤١مالحظة  

منتجات المطابقة للمواصـفة   الفي  (INS141(i))تُستخدم الكلوروفيل، مركبات النحاس 
  .القياسية الخاصة بـالمرق الصافي  والحساء فقط

  ٣٤٢مالحظة  

  :تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بـالمرق الصافي والحساء
، وفوسفات هيدروجين ثنائى  (INS 339(i))يستخدم فوسفات ثنائى هيدروجين الصوديوم 

  ،(INS 339(iii))، وفوســفات ثالثــى الــصوديوم   INS 339(ii))الــصوديوم 
، وفوسـفات هيـدروجين ثنـائى    (INS 340(i))وفوسفات ثنائى هيدروجين البوتاسيوم 

وثنائى فوسفات ، (INS 340(iii))، وفوسفات ثالثى البوتاسيوم (INS 340(ii))البوتاسيوم 
، وثنائى (INS 450(ii))، وثنائى فوسفات ثالثى الصوديوم )INS 450(i)(ثنائى الصوديوم 

 INS)، وثنائى فوسفات رباعى البوتاسـيوم  (INS450(iii))فوسفات رباعى الصوديوم 

450(v)) وثالثى فوسفات خماسى الصوديوم ،(INS 451(i))  وثالثى فوسفات خماسـى ،
، وعديد فوسـفات  (INS 452(i))، وعديد فوسفات الصوديوم (INS 451(ii))البوتاسيوم 
كجـم بحـد أقـصى      / مجم ٤٤٠، كمنظمات للحموضة بمقدار     (INS452(ii))البوتاسيوم  

، وفوسـفات  (INS 341(i))كفسفور، ويستخدم فوسفات ثنائى هيـدروجين الكالـسيوم   
كمواد ) INS 341 (iii)(، وفوسفات ثالثى الكالسيوم )INS 341 (ii)(هيدروجين الكالسيوم 
  ى أساس المـادة الجافـة     كجم بحد أقصى كفوسفور عل    / مجم ٨٠٠مضادة للتكتل بمقدار    

)  (INS 450(vi))في  المنتجات المجففة فقط، ويستخدم ثنائى فوسفات ثنائى الكالـسيوم  
  كمستحلبات، ومثبتـات، ومغلظـات القـوام   (INS 452(iv))وعديد فوسفات الكالسيوم  

  .كجم بحد أقصى كفوسفور/ مجم١٣٢٠بمقدار 

  ٣٤٣مالحظة  

في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية  (INS101 (i))يستخدم الريبوفالفين، الصناعى 
  .الخاصة بـالمرق الصافي  والحساء فقط

  ٣٤٤مالحظة  

: تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بـالمرق الصافي  والحساء           
ليسيريدات جال(، وجلسريدات السكروز  (INS473)استرات السكروز لألحماض الدهنية 

  .كجم بحد أقصى/ مجم٢٠٠٠ منفردة أو مجتمعة بمقدار (INS474)) لسكرية ا

  ٣٤٥مالحظة  

  تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصـفة القياسـية الخاصـة بــالمرق الـصافي              
، ومركـز خلـيط   (INS 307a) -د-التوكـوفيروالت  الفـا : والحساء منفردة أو مزيج

 كجم/ مجم٥٠بمقدار   (INS 307c)د ل  – فيروالتالتوكو ، والفا(INS 307b)لتوكوفيروالت ا
  .بحد أقصى

 ٣٤٦مالحظة  

  ٣٤٧مالحظة    .باستثناء المنتجات السادة
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٤٤٢

، واوليجواسـترات  (INS 473)استرات السكروز لألحماض الدهنيـة  : منفردة أو مزيج
  .(INS474)ليسيريدات السكرية ج ال(INS 473a)) ٢(ونوع ) ١(السكروز، نوع 

  ٣٤٨مالحظة  

  ٣٤٩مالحظة    .كجم بحد أقصى في  قشدة حشو المخبوزات فقط/ مجم٧٠٠٠تُستخدم بمقدار 

  ٣٥٠مالحظة    .فقط) الكريمة( كجم بحد أقصى في  مشابهات مسحوق القشدة/ مجم١٠٠٠٠تُستخدم بمقدار 

  ٣٥١مالحظة    .تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالجبنة الكريمة

كجم بحد أقصى فـي  المنتجـات ذات محتـوى     / مجم ٦٠٠٠يستثنى لالستخدام بمقدار    
  %.٢٠دهنى أكبر من 

  ٣٥٢مالحظة  

  ٣٥٣مالحظة    .على أساس الوزن الجاف

كجم بحد أقصى في  المنتجات المنكهة المطابقة للمواصـفة    / مجم ٢٠٠٠تُستخدم بمقدار   
  .طفقالقياسية الخاصة بأنواع األلبان المخمرة 

  ٣٥٤مالحظة  

كجم بحد أقصى في  المنتجات المنكهة المطابقة للمواصفة         / مجم ١٠٠٠٠تُستخدم بمقدار   
  .القياسية الخاصة بأنواع األلبان المخمرة فقط

  ٣٥٥مالحظة  

  ٣٥٦مالحظة    .باستثناء الزيوت البكر أو المعصورة على البارد

وزيت الزيتون، وزيت لـب الزيتـون       باستثناء لالستخدام في  زيت الزيتون المكرر،        
التوكوفيروالت كجم بحد أقصى الستعادة / مجم٢٠٠بمقدار لب الزيتون وزيت  المكرر،

  .الطبيعى المفقود في  عملية اإلنتاج

  ٣٥٧مالحظة  

  كجم بحد أقـصى، منفـردة     / مجم ٦٠٠٠ باستثناء لالستخدام في  زيوت السمك بمقدار        
  .أو مزيج

  ٣٥٨مالحظة  

 التي تحتوى عل دهن اللبن بنسبة أكبر من        للفردء مشتقات األلبان الدسمة القابلة       باستثنا
  %.٧٠أو تساوى 

  ٣٥٩مالحظة  

في  مشتقات األلبان الدسمة القابلة للفرد المقتصرة على المنتجات التي تحتـوى علـى               
  .أو المقتصرة على أغراض الخبيز فقط% ٧٠الدهن بنسبة أقل من 

 ٣٦٠مالحظة  

  كجم بحد أقـصى كحمـض الترتريـك فـي  المنتجـات            / مجم ٥٠٠٠م بمقدار   تُستخد
  .المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة مشتقات األلبان الدسمة القابلة للفرد

  ٣٦١مالحظة  

  ٣٦٢مالحظة    . باستثناء المنتجات السادة المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع األلبان المخمرة

  كجم بحد أقصى بالنسبة للزيوت المـستحلبة المـستخدمة        / مجم ٥٠٠٠٠ تُستخدم بمقدار 
  . في  انتاج النودلز أو المنتجات المخبوزة

  ٣٦٣مالحظة  
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٤٤٣

  ٣٦٤مالحظة    . منفردة أو مزيج

  ٣٦٥مالحظة    .على أساس األغلفة

كجم بحد أقصى في  مشابهات الشيكوالتة التـي تحتـوى    / مجم ١٠٠٠٠تُستخدم بمقدار   
  %.٥بنسبة أكبر من على الماء 

  ٣٦٦مالحظة  

كجم بحد أقصى في الحلوى التى تحتوي على زيت بنسبة          / مجم ١٠٠٠٠تُستخدم بمقدار   
  %.  ١٠ال تقل عن 

  ٣٦٧مالحظة  

  ٣٦٨مالحظة    .كجم بحد أقصى في  مواد الزينة المخفوقة/ مجم١٠٠٠٠تُستخدم بمقدار 

  ٣٦٩مالحظة    .تُستخدم في  حبوب اإلفطار من نوع الجرانوال فقط

تُستخدم في  النودلز، أو الطبقة الخارجية أو قشرة لفائف السبرينج رولـز، والونتـون               
)wontons ( والشو ماى)shou mai (فقط.  

  ٣٧٠مالحظة  

  ٣٧١مالحظة    .كجم بحد أقصى في  النودلز المسلوقة فقط/ مجم١٠٠٠٠تُستخدم بمقدار 

 ٣٧٢مالحظة    .  تُستخدم في اللفائف فقط

  ٣٧٣مالحظة    .تُستخدم في  السجق فقط

  ٣٧٤مالحظة    .تُستخدم في  منتجات اللحوم المطهية المجمدة فقط

باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالشيكوالتة ومنتجات الشيكوالتة         
 (INS304)سـكوربيل   حيث ال يجوز استخدام بالميتات األ     فيما عدا الشيكوالتة البيضاء،     

  كجم بحد أقصى ويـتم حـسابها علـى أسـاس    / مجم٢٠٠سوى كمضاد أكسدة بمقدار    
  .  محتوى الدهون

  ٣٧٥مالحظة  

أو التركيبات الخاصـة بالرضـع المـصنوعة مـن          /تُستخدم في  البروتين المتحلل و     
  .األحماض األمينية فقط

  ٣٧٦مالحظة  

ـ  بالنسبة للمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية م الالنـشون، والمواصـفة   الخاصة بلح
القياسية الخاصة باللحم المفروم المطهى المعالج، والمواصفة القياسية الخاصـة بـاللحم         
البقري المعلّب، يقتصر استخدامها على المنتجات المعدة لالستهالك المباشر التي تحتاج           

  .إلى تبريد

  ٣٧٧مالحظة  

  ٣٧٨ظة مالح   .للزيوت والدهون المستخدمة في  القلى العميق

أو فـي  التركيبـات الخاصـة بالرضـع الـسائلة          /لالستخدام في  البروتين المتحلل و     
  .المصنوعة من األحماض األمينية فقط

  ٣٧٩مالحظة  
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٤٤٤

  يستثنى االسـتخدام فـي  التركيبـات الخاصـة بالرضـع  فـي  شـكل مـسحوق                   
  .كجم بحد أقصى/ مجم٧٥٠٠بمقدار 

  ٣٨٠مالحظة  

 ٣٨١مالحظة    . وفقًا لالستهالك

تُستخدم في  منتجات األسماك المدخنة واألسماك المدخنـة المنكهـة فقـط المطابقـة               
للمواصفة القياسية الخاصة باألسماك المدخنة واألسماك المدخنة المنكهـة، واألسـماك           

  .المجففة المدخنة

  ٣٨٢مالحظة  

  ٣٨٣مالحظة    .لالستخدام في  مسحوق الجيالتين فقط

  ٣٨٤مالحظة    .نعلى أساس مسحوق الجيالتي

  ٣٨٥مالحظة    .(INS297)كمادة حافظة للرطوبة لالستخدام في  ترطيب حمض الفيوماريك 

) مخلل الخيار (يستثنى االستخدام الوارد في  المواصفة القياسية الخاصة بالخيار المخلل           
  .كجم بحد أقصى، منفردة أو مزيج مع مستحلبات أخري/ مجم٥٠٠بمقدار 

  ٣٨٦مالحظة  

كجم بحد أقصى في  مسحوق السكر المـستخدم  / مجم ٢٠٠٠٠ى االستخدام بمقدار    يستثن
  .في  أنواع المخبوزات الفاخرة

  ٣٨٧مالحظة  

  باستثناء الخبز الذى لم يدخل في  صناعته سوى دقيـق القمـح، والمـاء، والخميـرة                
  . أو الروافع، والملح

  ٣٨٨مالحظة  

  قصى فـي  المنتجـات التـي تحتـوي         كجم بحد أ  / مجم ٥٠٠يستثنى االستخدام بمقدار    
  ).المكسرات(على معجون النقل 

  ٣٨٩مالحظة  

تُستخدم كمضاد أكسدة لألغذية غير القياسية، وللرخويات النيئـة المبـردة المقـشورة             
  .صدفةالمطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالرخويات الحية والنيئة ذوات ال

  ٣٩٠مالحظة  

ياسية ولحوم األسماك المفرومة فقط في  المنتجات المطابقة     تُستخدم في  األغذية غير الق     
،  السمك المجمدة سريعا المحضرة من شرائح الـسمك        قطعبالخاصة  للمواصفة القياسية   

  . السمكشرائحوخليط اللحوم المفرومة وولحوم األسماك المفرومة، 

  ٣٩١مالحظة  

لمواصـفة القياسـية الخاصـة      تُستخدم في  األغذية غير القياسية والمنتجات المطابقة ل        
  السـتخدامها كمـضاد أكـسدة للرخويـات       : الـصدفة بالرخويات الحية والنيئة ذوات     

  . النيئة المجمدة

  ٣٩٢مالحظة  
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٤٤٥

) المحـار ( ولحـوم اإلسـقلوب      المجمده سـريعا   )المحار (تُستخدم في لحوم اإلسقلوب   
طابقة للمواصفة القياسية   المحتوية على البطارخ والمجمدة سريعا المجهزة بالفوسفات الم       

تستخدم :  كما يلي  الطازجة والنيئة المجمدة سريعا   ) المحار(بمنتجات اإلسقلوب   الخاصة  
كجم بحـد أقـصى كفوسـفور لالسـتخدام         / مجم ٢٢٠٠أنواع الفوسفات التالية بمقدار     

  :كمنظمات حموضة
INS 338, 339(i, ii, iii), 340(i, ii, iii), 341(i, ii, iii), 342(i, ii), 343(i, ii, iii), 450(i, ii, 
iii, v, vi, vii, ix),  451(i,ii), 452(i,ii,iii,iv,v)   

  ):حافظات للرطوبة(وتستخدم األنواع التالية كعوامل تنديه 
INS 339(i, ii, iii), 340(i, ii, iii), 341(i, ii, iii), 450(i, ii, iii, v, vii), 451(i, ii), INS 

452(i, ii, iii, iv, v), and 542  

 : وتستخدم األنواع التالية كمزيالت لَأليونَات
INS 338, 339(i, ii, iii), 340(i, ii, iii), 341(i), 450(i, ii, iii, v, vi, vii), 451(i, ii,), 

452(i, ii, iii, iv, v) 
  :وتستخدم األنواع التالية كمثبتتات

INS 339(i,ii,ii), 340(i,ii,iii), 341(i,ii,iii), 342(i,ii), 343(i,ii,iii), I450(i), INS 450(ii), 

INS 450(iii,v,vi,vii,ix), 451(i,ii), 452(i,ii,iii,iv,v) and 542. 

 ٣٩٣مالحظة  

تُستخدم في  األغذية غير القياسية وفي  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصـة          
 قطـع المجمـدة سـريعا، و  ) راللوبست (والكركند المجمدة سريعابالجمبرى أو اإليربيان    

وخليط ، ولحوم األسماك المفرومة،     من شرائح السمك   ريعا المحضرة  المجمدة س  السمك
 كعوامـل تنديـه   وشرائح األسماك المجمدة سـريعا     ،   السمك شرائحو اللحوم المفرومة 

  :كجم بحد أقصى كفوسفور/ مجم٢٢٠٠بمقدار ) حافظات للرطوبة(
INS 339(i), INS 339(ii), INS 339(iii), INS 340(i), INS 340(ii), INS 340(iii), 
INS 341(i), INS 341(ii), INS 450(iii), INS 450(v), INS 450(vii), INS 451(i), 
INS 451(ii), INS 452(i), INS 452(ii), INS 452(iii), INS 452(iv), INS 452(v), and INS 542. 

 ٣٩٤مالحظة  

ات المعالجة حراريـا  المطابقـة للمواصـفة القياسـية الخاصـة            لالستخدام في المنتج  
  بالجمبري واإليربيان المجمدة سريعا  

  ٣٩٥مالحظة  

تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحـم الخنزيـر المطهـى              
المعالج والمواصفة القياسية الخاصة بلحم كتف الخنزير المطهـى المعـالج، ويقتـصر            

  .ستخدام على المنتجات المعدة لالستهالك المباشر التي تحتاج إلى تبريداال

  ٣٩٦مالحظة  

كجم بحد أقصى في اللبن الزبد المعـالج بـالحرارة الفائقـة          / مجم ١٠٠٠تُستخدم بمقدار 
  .االرتفاع وغير المعقم

  ٣٩٧مالحظة  

  لـبن المخمـر   بـأنواع ال  الخاصـة   تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية        
  .كجم بحد أقصى/ مجم١٠٠٠بمقدار 

  ٣٩٨مالحظة  
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٤٤٦

  بـأنواع اللـبن المخمـر     الخاصـة   تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية        
  .كجم بحد أقصى/ مجم١٠٠٠٠بمقدار 

  ٣٩٩مالحظة  

  مـرة بـأنواع األلبـان المخ    الخاصة  تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية        
  .كجم بحد أقصى/ مجم١٥٠بمقدار 

  ٤٠٠مالحظة  

 بـأنواع األلبـان المخمـرة      الخاصة  تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية        
  .كجم بحد أقصى/ مجم٦٠٠بمقدار 

  ٤٠١مالحظة  

قدار  بم بأنواع األلبان المخمرة  الخاصة  تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية       
  . كجم بحد أقصى/ مجم١٠٠

  ٤٠٢مالحظة  

  ٤٠٣مالحظة    . باستثناء أنواع األلبان المخمرة والمشروبات غير المعالجة حراريا بعد التخمير
تُستخدم في  المنتجات منخفضة الطاقة أو منتجات بدون سـكر المطابقـة للمواصـفة               

  .كجم بحد أقصى/ مجم٤٠٠  بمقداربأنواع اللبن المخمرالخاصة القياسية 
  ٤٠٤مالحظة  

تُستخدم في  المنتجات منخفضة الطاقة أو بدون سكر المطابقـة للمواصـفة القياسـية               
  .كجم بحد أقصى/ مجم١٠٠٠ بمقداربأنواع األلبان المخمرة الخاصة 

  ٤٠٥مالحظة  

تُستخدم في  المنتجات منخفضة الطاقة أو منتجات بدون سـكر المطابقـة للمواصـفة               
  .كجم بحد أقصى/ مجم١٠٠ بمقداربأنواع األلبان المخمرة الخاصة قياسية ال

  ٤٠٦مالحظة  

  ٤٠٧مالحظة    .باستثناء كافة أنواع األلبان السائلة غير المدعم بالمعادن أو بالفيتامينات
  تُستخدم فقط كمـستحلب فـي  المنتجـات المطابقـة للمواصـفة القياسـية الخاصـة                

العميق للقلى  ل مضاد للرغوة في  الزيوت والدهون المخصصة         بزيوت السمك، أو كعام   
الخاصة بالدهون والزيوت الصالحة لألكل غير المـشمولة        المطابقة للمواصفة القياسية    

  .بمواصفات فردية

  ٤٠٨مالحظة  

  تُستخدم فقط في  المنتجـات المعـدة للخـضوع للمزيـد مـن العمليـات التـصنيعية        
  لخاصة، أو المنتجات التي تحتوى علـى نـسبة منخفـضة          أو لالستخدامات التغذوية ا   

أو ضئيلة من السكر، أو المنتجات التي تم استبدال خصائص التحلية بها كُليا أو جزئيـا           
  .عن طريق استخدام المحليات كمواد مضافة

  ٤٠٩مالحظة  

  ٤١٠مالحظة    .باستثناء أنواع األلبان التي تحتوى على نسبة منخفضة من الالكتوز
يستثنى االستخدام في  أنواع األلبان التي تحتوى على نسبة منخفـضة مـن الالكتـوز                

  .كجم بحد أقصى/ مجم٥٠٠بمقدار 
  ٤١١مالحظة  

  ٤١٢مالحظة    . تُستخدم في السجق المصنوع من لحوم األسماك فقط
 INS 452(i-v)    الخاصـة   تُستخدم فقط في  المنتجات المطابقـة للمواصـفة القياسـية

ويت المالح المصنوع من األسماك البحرية وأسماك الميـاه العذبـة والقـشريات             بالبسك
  .واألسماك الصدفية الرخوية

  ٤١٣مالحظة  
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٤٤٧

  ٤١٤مالحظة    .تُستخدم في  المنتجات المتبلة فقط
  ٤١٥مالحظة    .تُستخدم في  المنتجات المخللة فقط

  ٤١٦مالحظة    .المخلوط فقط (INS 307b)مركز التوكوفيروالت، 
  ٤١٧مالحظة    .تُستخدم في  صورة كابسوالت وأقراص فقط

  كجم بحد أقصى، سواء فـي  صـورة منفـردة          / مجم ٦٠٠٠يستثنى االستخدام بمقدار    
  .أو مزيج، على أساس زيوت األسماك

  ٤١٨مالحظة  

  ٤١٩مالحظة    .تُستخدم في  المنتجات المعدة لالستهالك المباشر التي تحتاج إلى تبريد فقط
كجـم بحـد أقـصى فـي  الرخويـات المدخنـة       / مجم٧٠٠نى االستخدام بمقدار  يستث

  .والرخويات المملحة
  ٤٢٠مالحظة  

تُستخدم في  المعجنات ومنتجات البهارات التي تحتوى على الزيوت المستخلصة مـن             
  .النباتات فقط

  ٤٢١مالحظة  

  ٤٢٢مالحظة    . تُستخدم في خلطة الكاري فقط
  ٤٢٣مالحظة    . الداشى وتوابل الفيوريكاكيتُستخدم فقط في  مرقة

  ٤٢٤مالحظة    ).تزجيج(تُستخدم فقط كعامل تلميع 
اسـترات أوليجـو    ،(INS 473)استرات السكروز لألحماض الدهنية : منفردة أو مزيج
  .II  (INS473a) و النوع  Iسكروز النوع 

  ٤٢٥مالحظة  

 ٢٠٠٠٠التي تستخدم في  األغذية بمقدار       باستثناء االستخدام في  تتبيلة اللحوم المركزة        
  .كجم بحد أقصى/مجم

  ٤٢٦مالحظة  

 ١٠٠٠٠يستثنى االستخدام في  تتبيلة اللحوم المركزة التي تستخدم في  األغذية بمقدار              
  .كجم بحد أقصى/مجم

  ٤٢٧مالحظة  

  ٤٢٨مالحظة    .تُستخدم كمتبقيات في  أنواع البسكويت والبقسماط
  ٤٢٩مالحظة    .كجم بحد أقصى/ مجم٢٠٠٠ في  القهوة باللبن المعلبة بمقدار يستثنى االستخدام

  ٤٣٠مالحظة    .تُستخدم في  النبيذ المحتوى على دهن اللبن المستحلب فقط
  ٤٣١مالحظة    .باستثناء االستخدام في  الويسكي

  ٤٣٢مالحظة    .تُستخدم في  العجائن المستخدمة في  الوجبات الخفيفة المصنوعة من الحبوب فقط
    ٤٣٣مالحظة   . تُستخدم في بسكويت األرز والوجبات الخفيفة المصنوعة من البطاطس فقط

مواد منقولة نتيجة االستخدام كمضاد أكسدة في  المنكهـات، والملونـات، ومكونـات              
  .العصائر والمستحضرات التغذوية

  ٤٣٤مالحظة  
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٤٤٨

ـ (INS 102)  فقط في  الترترازينتُستخدم  ، FCF (INS 110) روب الـشمس ، أصفر غ
منفـردة أو مـزيج    A ((INS124)أحمر الكوشنيل  (4R ، وبونسو(INS123) األمارانت

كجم في  المنتج النهائى كملونات فقط لغرض استعادة         / مجم ٣٠ صل بحد أقصى إلى   وت
  اللون المفقود أثناء عملية التصنيع المطابقة للمواصفة القياسـية الخاصـة بـالجمبري            

  .يان المعلبأو اإليرب

 ٤٣٥مالحظة  

في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسـية الخاصـة          : تُستخدم كمنظمات حموضة فقط   
 فقط بحد   (INS338)المعلب ويسمح باستخدام حمض الفسفوريك      اإليربيان  بالجمبرى أو   

في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسـية الخاصـة         : كجم كفسفور / مجم ٥٤٠أقصى  
 (INS 450(i)) ويسمح باستخدام ثنائي فوسفات ثنائي الصوديوم  المعلبة والبونيتوبالتونة

  )بمـا فـي  ذلـك الفوسـفات الطبيعـي          (كجم كفسفور   / مجم ٤٤٠٠فقط بحد أقصى    
في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم سرطان البحر المعلب ويـسمح           

 (INS 450(i))وثنائي فوسفات ثنائي الصوديوم  (INS 338)باستخدام ِحمض الفوسفوريك 
بما في  ذلك الفوسـفات  (كجم منفردة أو مجتمعة، كفسفور / مجم٤٤٠٠فقط بحد أقصى  

  ). الطبيعي

  ٤٣٦مالحظة  

باستثناء االستخدام في  السمك المدخن المجفف المطابق للمواصفة القياسـية الخاصـة             
  .هة  واألسماك المجففة المدخنةباألسماك المدخنة واألسماك المدخنةّ المنك

  ٤٣٧مالحظة  

  ٤٣٨مالحظة    .تُستخدم كمستحلب أو كمادة مثبتة فقط
  ٤٣٩مالحظة    .تُستخدم في  األلبان المعالج بالحرارة الفائقة االرتفاع من األنواع غير البقرية فقط

فوفـة  كجم بحد أقصى في  الحلوى المغطـاة والمل        / مجم ٢٠٠يستثنى االستخدام بمقدار    
  .بطبقة صلبة من السكر

  ٤٤٠مالحظة  

  كجم بحد أقـصى فـي  أنـواع الحلـوى بنكهـة         / مجم ٣٠٠يستثنى االستخدام بمقدار    
  .الفاكهة الحمراء

  ٤٤١مالحظة  

  ٤٤٢مالحظة    .كجم بحد أقصى في  أنواع الحلوى بنكهة الليمون/ مجم٣٠٠يستثنى االستخدام بمقدار 
  ٤٤٣مالحظة    .كجم بحد أقصى في  حلوى الطوفى  باللبن/جم م٢٠٠يستثنى االستخدام بمقدار 
  كجم بحد أقـصى فـي  اللبـان بنكهـة الفاكهـة            / مجم ٧٠٠يستثنى االستخدام بمقدار    

  . أو التوابل الصفراء
  ٤٤٤مالحظة  

  كجـم بحـد أقـصى فـي  المنتجـات بنكهـة            / مجـم  ٣٠٠يستثنى االستخدام بمقدار    
  . الليمون والموالح

  ٤٤٥مالحظة  

كجم بحد أقصى في  طبقة السكر المستخدمة فـي           / مجم ١٠٠تثنى االستخدام بمقدار    يس
  ).عجينة السكر(تزيين الكعك 

  ٤٤٦مالحظة  
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٤٤٩

كجم بحد أقصى في  المنتجات المصنوعة من الـدهن أو         / مجم ٥٠٠يستثنى االستخدام بمقدار    
  ).مظهرالقوام وال(التي يستخدم الهواء في  إعدادها للحصول الخصائص الحسية 

  ٤٤٧مالحظة  

تُستخدم في  األلبان المعالج بالحرارة الفائقة من األنواع البقريـة لتعـويض محتـوى               
  .السترات أو الكالسيوم لمنع الترسيب نتيجة للظروف المناخية فقط

  ٤٤٨مالحظة  

لج باستثناء أنواع األلبان السادة المخمر المصنعة من أنواع األلبان المخمرة غير المعـا            
  .حراريا بعد التخمير المطابقة للمواصفة القياسية

  ٤٤٩مالحظة  

  بحـد أقـصى فـي  منتجـات الحلـوى      كجم/مجم ٢٠٠٠٠يستثنى االستخدام بمقدار 
  .بطعم الفاكهة

 ٤٥٠مالحظة  

  ٤٥١مالحظة    .على أساس الخليط الجاف

جفـف  كجم بحد أقصى في  بيـاض البـيض الم         / مجم ٥٢٠٠يستثنى االستخدام بمقدار    
  .المعدة للخضوع للمزيد من عمليات التصنيع فقط

 ٤٥٢مالحظة  

في  حالة السماح باسـتخدام المعالجـة الـسطحية ليـتم        ) تزجيج(تُستخدم كمواد تلميع    
  .وضعها على سطح الفاكهة الطازجة

  ٤٥٣مالحظة  

الـسماح  في حالة   ) التزجيج(تُستخدم في أنواع الشمع، أو مواد التغطية أو مواد التلميع           
  . باستخدام المعالجة السطحية ليتم وضعها على سطح الفاكهة الطازجة

  ٤٥٤مالحظة  

في  حالة السماح باسـتخدام المعالجـة الـسطحية ليـتم        ) تزجيج(تُستخدم كمواد تلميع    
) المكـسرات (وضعها على سطح الخضروات الطازجة، أو األعشاب البحرية أو النقل           

  .والبذور

  ٤٥٥مالحظة  

في  حالة السماح    ) التزجيج(خدم في  أنواع الشمع، أو مواد التغطية أو مواد التلميع            تُست
باستخدام المعالجة السطحية ليتم وضعها على سطح الخضر الطازجـة، أو األعـشاب             

  .والبذور) المكسرات(البحرية أو النقل 

  ٤٥٦مالحظة  

ة الخاصة بجبنـة الـشيدر،      يستثنى االستخدام في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسي       
، الخاصة بجبنـة إيـدام    القياسية  ، والمواصفة   والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانبو    
الخاصـة بجبنـة   القياسية ، والمواصفة )جودة(والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا    

 ، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة السامسو، والمواصفة القياسـية الخاصـة          الهفارتى
  بجبنة االيمنتال، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنـة تلـسيتر، والمواصـفة القياسـية            

، بحد أقـصى  بروفولونيهالخاصة بجبنة سان بوالن، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة    
  .كجم للمعالجة السطحية فقط/ مجم١٠٠٠

  ٤٥٧مالحظة  
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٤٥٠

بقـة للمواصـفة القياسـية      يستثنى االستخدام في  كتلة الجبن الخاصة بالمنتجات المطا        
القياسـية  ، والمواصفة   الخاصة بجبنة الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانبو       

، والمواصـفة   )جـودة (، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا       الخاصة بجبنة إيدام    
، والمواصـفة القياسـية الخاصـة بجبنـة السامـسو،        الخاصة بجبنة الهفارتى  القياسية  

واصفة القياسية الخاصة بجبنة االيمنتال، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة تلسيتر،          والم
والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة سان بوالن، والمواصفة القياسـية الخاصـة بجبنـة          

،  والمواصـفة القياسـية      الكولومييـه ، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة      بروفولونيه
  مواصـفة القياسـية الخاصـة بجبنـة بـرى، منفـردة           الخاصة بجبنة الكممبيـر، وال    

  .كجم فقط بحد أقصى/ مجم٣٥أو مجتمعة بمقدار 

  ٤٥٨مالحظة  

ثانى أكـسيد  : كجم بحد أقصى، منفردة أو مزيج/ مجم ١٠٠٠٠يستثنى االستخدام بمقدار    
، وسـليكات   (INS552)، وسـليكات الكالـسيوم      (INS551)السيليكون، غير المتبلـور       

فـي  المنتجـات المطابقـة     (INS 553(iii)) والتلـك  (INS 553(i))نعة المغنسيوم، مص
للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنـة الـدانبو،     
والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة إيدام، والمواصفة القياسية الخاصـة بجبنـة غـودا             

 الهفارتى، والمواصفة القياسـية الخاصـة       ، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة    )جودة(
بجبنة السامسو، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة االيمنتـال، والمواصـفة القياسـية            
الخاصة بجبنة تلسيتر، للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة سـان بـوالن، والمواصـفة             

  يليكاتتُحتـسب الـس  : القياسية الخاصة بجبنة بروفولونيه،  كمواد مضادة للتكتل فقـط         
  .ثانى أكسيد السيليكون

  ٤٥٩مالحظة  

  :كجـم بحـد أقـصى منفـردة أو مـزيج     / مجـم  ٣٠٠٠يستثنى االسـتخدام بمقـدار      
، وبروبيونـات  (INS 281)الـصوديوم  ، بروبيونـات  (INS 280)حمض البروبينيـك  

في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الشيدر،  (INS 282)الكالسيوم 
، الخاصة بجبنة إيـدام   القياسية  ، والمواصفة   واصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانب      والم

الخاصـة بجبنـة   القياسية ، والمواصفة )جودة(والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا    
، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة السامسو، للمواصـفة القياسـية الخاصـة        الهفارتي

ياسية الخاصة بجبنة سان بـوالن، والمواصـفة القياسـية          بجبنة تلسيتر، والمواصفة الق   
  .بروفولونيهالخاصة بجبنة 

  ٤٦٠مالحظة  

تُستخدم للمعالجة السطحية للجبنة الشرائح، أو القطـع، أو المفتتـة أو المبـشورة الخاصـة           
 والمواصفة القياسية الخاصـة   بالمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الشيدر،      

  ، والمواصـفة القياسـية    الخاصـة بجبنـة إيـدام     القياسـية   ، والمواصفة   ة الدانبو بجبن
، والمواصـفة  الخاصة بجبنة الهفارتىالقياسية ، والمواصفة  )جودة(الخاصة بجبنة غودا    

القياسية الخاصة بجبنة السامسو، والمواصـفة القياسـية الخاصـة بجبنـة االيمنتـال،           
يتر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنـة سـان        والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة تلس    

  .، كمواد مضادة للتكتل فقطبروفولونيهبوالن، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة 

 ٤٦١مالحظة  
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٤٥١

تُستخدم في كتلة الجبن الخاصة بالمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصـة بجبنـة     
  . فقط الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانبو

  ٤٦٢مالحظة  

تُستخدم فقط في  كتلة الجبن الخاصة بالمنتجات المطابقة للمواصفة القياسـية الخاصـة              
الخاصـة  القياسية  ، والمواصفة   بجبنة الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانبو      

القياسـية  ، والمواصـفة  )جـودة (، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا       بجبنة إيدام 
، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنـة السامـسو، والمواصـفة          لخاصة بجبنة الهفارتى  ا

القياسية الخاصة بجبنة االيمنتال، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة تلسيتر، والمواصفة          
، بروفولونيـه القياسية الخاصة بجبنة سان بوالن، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنـة           

، والمواصفة القياسـية الخاصـة بجبنـة        الكولومييهصة بجبنة   والمواصفة القياسية الخا  
  . الكممبير، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة برى، فقط

  ٤٦٣مالحظة  

  تُستخدم في  كتلة الجبن الخاصة بالمنتجات المطابقـة للمواصـفة القياسـية الخاصـة              
الخاصـة  القياسية  ة  ، والمواصف بجبنة الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانبو      

القياسـية  ، والمواصـفة  )جـودة (، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا       بجبنة إيدام 
والمواصفة القياسية الخاصة بجبنـة السامـسو، والمواصـفة         الخاصة بجبنة الهفارتى،    

القياسية الخاصة بجبنة االيمنتال، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة تلسيتر، والمواصفة          
، بروفولونيـه اسية الخاصة بجبنة سان بوالن، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنـة           القي

  .كمواد حافظة فقط

  ٤٦٤مالحظة  

تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع السكر كمواد مضادة            
روجين ، وفوسفات هيد(INS341(i)) ثنائى فسفات ثنائي هيدروجين الكالسيوم: للتكتل فقط
، وفوسـفات ثنـائي    INS341(iii))، وفوسفات ثالثي الكالـسيوم      INS341(ii))الكالسيوم  

، INS 343(ii))، وفوسفات هيدروجين الماغنـسيوم  INS 343(i))هيدروجين الماغنسيوم 
، INS 504(i))، وكربونـات الماغنـسيوم   INS 343 (iii))وفوسفات ثالثى الماغنـسيوم  

، (INS 551)ثانى أكسيد الـسيليكون، غيـر المتبلـور    ، و(INS 542)وفوسفات العظم 
 INS)) المـصنَّع (، وسيليكات المغنسيوم، الـصناعي  (INS 552)وسيليكات الكالسيوم 

552(i))                يكون ذلك وفقًا للحدود القصوى المحـددة عليهـا منفردة أو مجتمعة على أن 
  .لالستخدام الفردي

 ٤٦٥مالحظة  

  ٤٦٦مالحظة    .فقط) المكربنة(الغازية تُستخدم في  إنتاج المنتجات 

تُستخدم في  أنواع الدقيق المستخدم في  صناعة الخبز المخمر فقـط فـي  المنتجـات                 
  .المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح

  ٤٦٧مالحظة  

يستثنى االستخدام في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح كعامل           
  .كجم/ مجم٦٠عالجة الدقيق فقط، بحد أقصى لم

  ٤٦٨مالحظة  
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٤٥٢

تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح كعامل لمعالجـة   
، وفوسفات هيـدروجين  (INS341 (i))ثنائي فسفات ثنائي هيدروجين الكالسيوم : الدقيق

  ، وفوسـفات (INS 341(iii))م ، وفوسـفات ثالثـي الكالـسيو   (INS 341(ii))الكالسيوم 
  ، وفوسـفات هيـدروجين ثنـائي األمونيـوم    (INS 342(i))ثنائي هيدروجين األمونيوم 

(INS 342(ii))فقط .  

  ٤٦٩مالحظة  

  تُستخدم فـي  المنتجـات المطابقـة للمواصـفة القياسـية الخاصـة بـدقيق القمـح                 
ثـاني  : اعة المعجنات، لالستخدام فقط كعامل لمعالجة الدقيق في  دقيق البسكويت وصن         

، وميتـابى سـلفيت   (INS 221)، وكبريتيـت الـصوديوم   (INS 220)أكسيد الكبريـت  
  . فقط(INS 224)وميتابى سلفيت البوتاسيوم  (INS 223)الصوديوم 

  ٤٧٠مالحظة  

تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بدقيق القمح، وتُستخدم فقط            
  .ستخدم لصناعة أنواع الكيك التي يحتوى على نسبة سكر عاليةفي  الدقيق الم

  ٤٧١مالحظة  

تُستخدم في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح كعامل لمعالجـة   
  .للدقيق فقط

  ٤٧٢مالحظة  

باستثناء االستخدام في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالنودلز سـريعة            
  .كجم بحد أقصى/ مجم٢٠٠التجهيز بمقدار 

  ٤٧٣مالحظة  

 ١٠٠٠ بمقـدار  Blakeslea trispora (INS 160a(iii))كاروتينات، –يستثنى استخدام البيتا
كجـم  / مجم٢٠٠بمقدار  (INS 160 e)' ٨-ابو-كجم بحد أقصى، وكاروتينال، وبيتا/مجم

 ١٠٠٠بمقـدار   (INS 160f) ٨-بحد أقصى، وحمض الكروتيني، إستر اإليثيل، بيتا أبو
  كجم بحد أقصى في  المنتجات المطابقة للمواصفة القياسـية الخاصـة بـالنودلز             /مجم

  . سريعة التجهيز

  ٤٧٤مالحظة  

: باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصـة بـالنودلز سـريعة التجهيـز            
وجين ثنـائي  ، وفوسـفات هيـدر  INS 339(i))فوسفات ثنائي هيدروجين الـصوديوم  

  ، وفوسـفات (INS 339(iii))، وفوسفات ثالثـي الـصوديوم   (INS 339(ii))الصوديوم 
  ، وفوسفات هيـدروجين ثنـائي البوتاسـيوم   (INS(340 i))ثنائي هيدروجين البوتاسيوم 

(INS 340(ii)) وفوسفات ثالثي البوتاسيوم ،(INS 340(iii)) وفوسفات ثنائي هيدروجين ،
، وفوسفات ثالثي INS 341(ii))، وفوسفات هيدروجين الكالسيوم (INS 340(i))الكالسيوم 
، وفوسـفات  (INS 450(i))، وثنائي فوسفات ثنائي الصوديوم (INS 341(iii))الكالسيوم 

، (INS450(iii)) ، وثنائي فوسفات ربـاعي الـصوديوم   INS 450(ii))ثالثي الصوديوم 
نائي فوسفات ربـاعي البوتاسـيوم   ، وثINS 450(iv))وثنائي فوسفات ثنائي البوتاسيوم 

(INS 450(v)) وفوسفات ثنائي هيدروجين الكالسيوم ،(INS 450(vii)  وثالثي فوسـفات ،
، )INS 451 (ii)(وثالثي فوسفات خماسي البوتاسيوم  ،)INS 451(i)(خماسي الصوديوم 

، (INS 452(ii))، وعديد فوسفات البوتاسـيوم  (INS 452(i))وعديد فوسفات الصوديوم 
 INS)، وعديد فوسـفات الكالـسيوم   INS 452(iii)وعديد فوسفات كالسيوم الصوديوم 

452(iv)) وعديد فوسفات االمونيوم ،(INS 452(v))    لالستخدام فقـط كعوامـل تنديـه 
  .كجم، منفردة أو مجتمعة بحد أقصى كفسفور/ مجم٢٠٠٠بمقدار ) حافظات للرطوبة(

  ٤٧٥مالحظة  
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: بقة للمواصفة القياسية الخاصة بالنودلز سـريعة التجهيـز       تُستخدم في  المنتجات المطا    
، وميتـابى سـلفيت   (INS 221)، وكبريتيت الصوديوم (INS 220)ثاني أكسيد الكبريت 

 لالستخدام كعامل لمعالجة (INS 224)وميتابى سلفيت البوتاسيوم  (INS 223)الصوديوم 
  .الدقيق فقط

 ٤٧٦مالحظة  

هيئة الدستور الغذائي باسـتخدام المـواد المـضافة         تسمح بعض الدول األعضاء في        
الغذائية التي تستخدم كمحليات في  جميع األغذية التي تندرج تحـت هـذه المجموعـة     
الغذائية، بينما تَقِْصر بعض الدول األخرى استخدام المواد المضافة الغذائية التي تقـوم             

  .سكرعلى تلك األغذية منخفضة الطاقة أو بدون  بوظيفة المحليات

  ٤٧٧مالحظة  

تسمح بعض الدول األعضاء في هيئة الدستور الغذائي باستخدام المواد المضافة التـي             
في جميع األغذية التي تندرج تحت هذه المجموعة الغذائية، بينما  تقوم بوظيفة المحليات

علـى   تَقِْصر بعض الدول األخرى استخدام المواد المضافة التي تقوم بوظيفة المحليات
وال يجوز تطبيق هذا القيد على االسـتخدام  .  األغذية منخفضة الطاقة أو بدون سكر  تلك

  .المناسب كمحسن للنكهة

  ٤٧٨مالحظة  

  ٤٧٩مالحظه   وفقا للتشريع األوروبي
 XS13مالحظة    .باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالطماطم المحفوظة

  للمواصفة القياسية الخاصة بالزعنفيات المجمـدة سـريعا،       باستثناء المنتجات المطابقة    
  .غير منزوعة أو منزوعة األحشاء

  XS36مالحظة  

القياسية للفطريات الـصالحة لألكـل ومنتجـات        باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة     
  .الفطريات

  XS38مالحظة 

  XS57مالحظة   .طماطم المصنعةباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمركزات ال
  XS66مالحظة  .باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بزيتون المائدة

  XS86مالحظة   .الكاكاوباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بزبدة 
  XS87مالحظة   .جات الشكوالتةباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالشكوالتة ومنت

 XS88مالحظة   .باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة باللحم البقري المعلب

  XS89مالحظة  .باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم الالنشون
  XS92مالحظة  .المجمدة سريعاواإلربيان بالجمبري باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة 

  XS95مالحظة  .المجمدة سريعا) اللوبستر(باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالكركند 
  XS96مالحظة   .باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم الخنزير المطهى المحفوظ

  XS97مالحظة   .قة للمواصفة القياسية الخاصة كتف الخنزير المطهى المحفوظباستثناء المنتجات المطاب
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  XS98مالحظة   .الخاصة باللحم المفروم المطهى المحفوظباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
) الكاكـاو (الكاكـاو   احيق  الخاصة بمسح باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      

  .الجافة للكاكاو والسكروالمخاليط 
  XS105مالحظة 

  XS115مالحظة   ).مخلل الخيار(الخاصة بالخيار المخلل باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS117مالحظة   .القياسية الخاصة بالمرق الصافي  والحساءباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة 

شـراب  (الخاصـة بعجينـة الكاكـاو       صفة القياسـية    باستثناء المنتجات المطابقة للموا   
 .وكُسب الكاكاو) الشوكوالتة/الكاكاو

  XS141مالحظة 

  XS145مالحظة   .الخاصة بالكستناء وهريسة الكستناء المعلّبةباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
ـ    السمك قطعبالخاصة  باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية       ريعا  المجمـدة س

خلـيط اللحـوم المفرومـة      و، ولحوم األسماك المفرومة،     المحضرة من شرائح السمك   
  . السمكشرائحو

  XS165مالحظة 

سية للمواصفة القياسـية الخاصـة بأصـابع        باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القيا    
تـات الخبـز     المغطـاة بف   – المجمدة سـريعا     السمك، وقطع األسماك وشرائح السمك    

  .أو عجينة القلى) البقسماط المطحون(

 XS166مالحظة 

  XS189مالحظة   .الخاصة بزعانف سمك القرش المجففةباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS190مالحظة   .المجمدة سريعاالخاصة بشرائح األسماك باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS191مالحظة   .المجمدة سريعاالخاصة بالحبار النيء ناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية باستث
  الخاصـة بـأنواع األجبـان المحفوظـة      باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      

  .في  المياه المالحة
  XS208مالحظة 

ة بالبسكويت المالح المصنوع مـن  الخاصباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية     
  .األسماك البحرية وأسماك المياه العذبة والقشريات واألسماك الصدفية الرخوية

   XS222 مالحظة

األنشوجة المملحـة والمجففـة     الخاصة ب باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      
  . والمسلوقة

  XS236مالحظة 

  XS240مالحظة   .منتجات جوز الهند المائىالخاصة بمواصفة القياسية باستثناء المنتجات المطابقة لل
  XS243مالحظة   . األلبان المخمرةالخاصة بأنواعباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
بمزيج األلبان المنـزوع الدسـم       الخاصةباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      

  .نباتيةّالمركز والدهون ال
  XS250مالحظة 

الخاصة بمزيج من األلبان المنزوع الدسم      باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      
  .والدهون النباتية في  شكل مجفف

  XS251مالحظة 
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مزيج األلبـان منـزوع الدسـم    الخاصة بباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية   
  .نباتيةالمكثف المحلى والدهون ال

  XS252مالحظة 

الخاصة بمشتقات األلبان الدسمة القابلـة      باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      
  .للدهن

  XS253مالحظة 

بـالحمص   الخاصةباستثناء المنتجات المطابقة لمواصفة هيئة الدستور الغذائي اإلقليمية 
  . بالطحينة المعلب

  XS257Rمالحظة 

مالحظة   .مقترحة للطحينةالنتجات المطابقة لمواصفة هيئة الدستور الغذائي اإلقليمية باستثناء المXS259R  
  XS260مالحظة  .الخاصة بالفاكهة والخضر المخللةباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS262حظة مال  .الخاصة بجبنة الموزاريالباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
والنيئـة ذوات   رخويات الحية   الخاصة بال باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      

  .الصدفة
  XS292مالحظة 

  XS297مالحظة   .الخاصة بشأن بعض الخضر المعلّبةباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
 بـالحالوة   الخاصةر الغذائي اإلقليمية    باستثناء المنتجات المطابقة لمواصفة هيئة الدستو     

  .الطحينية
  XS309Rمالحظة 

باألسماك المدخنـة، واألسـماك     الخاصة  باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      
  .المدخنة المنكهة واألسماك المدخنة المجففة

 XS311مالحظة 

 األبالون الحية وأسماك    سماكالخاصة باأل باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      
  األبالون الطازجة النيئة المبردة أو المجمدة المخصصة لالستهالك المباشـر أو لمزيـد            

  .من التجهيز

  XS312مالحظة 

  XS314Rمالحظة   .معجون التمورالخاصة بباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
 منتجـات االسـقلوب   الخاصـة بـشأن     ياسية  باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة الق    

  . النيئة الطازجة المجمدة سريعا)المحار(
  XS315مالحظة 

  XS67 مالحظة  .زبيبالخاصة بالباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS130مالحظة   .مشمش المجففالخاصة بالباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS160مالحظة   ).تشتني(صلصلة المانجو الخاصة ب المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية باستثناء
  XS211مالحظة   .الخاصة بالدهون الحيوانية المسماةباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS296مالحظة   . دمربى والجيلي والمرمالالخاصة بالباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS73مالحظة   .أغذية األطفال المعلبةالخاصة بباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
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سمك المملح والسمك المملـح     الخاصة بال باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      
  .المجفف من نوع الغادسيات

  XS167مالحظة 

الخاصة بالرنجة األطلسية المملحة وسمك     قة للمواصفة القياسية    باستثناء المنتجات المطاب  
  .اإلسبرط المملح

  XS244مالحظة 

  XS291مالحظة   .سمك الحفشكافيار الخاصة بباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS302مالحظة   .صلصة السمكالخاصة بباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
 )الـشيلي (الخاصة بصلصة الفلفل الحار     باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      

  ).مواصفة إقليمية(
  XS306Rمالحظة 

فلفـل األسـود واألبـيض      الخاصـة بال  باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      
  .واألخضر

  XS326مالحظة 

  XS327مالحظة   .كمونالخاصة بالياسية باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة الق
  XS328مالحظة   .زعتر المجففالخاصة بالباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS319مالحظة   .الخاصة ببعض أنواع الفاكهة المعلبةباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  زيـوت الزيتـون وزيـوت     الخاصـة ب  قياسية  باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة ال    
  .لب الزيتون

  XS33مالحظة 

  الخاصة بالسردين المعلـب والمنتجـات     باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      
   .من نوع السردين

  XS94مالحظة 

  XS3مالحظة   .سالمون المعلبالخاصة بالباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS37مالحظة   .الخاصة بالجمبري أو اإليربيان المعلباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية ب

  XS70مالحظة   .الخاصة بالتونة والبونيتو المعلبةباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS90مالحظة   .لبحر المعلببلحم سرطان ا الخاصةباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS119مالحظة   .الخاصة باألسماك الزعنفية المعلّبةباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS263مالحظة   .الخاصة بجبنة الشيدرباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS264مالحظة   .ة بجبنة الدانبوالخاصباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS265مالحظة   .إيدامجبنة الخاصة بباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
  XS266مالحظة   ).جودة(بجبنة غودا الخاصة باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
 XS267مالحظة   .الهفارتينة بجبالخاصة باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

 XS268مالحظة   .الخاصة بجبنة السامسوباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
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٤٥٧

  XS269 مالحظة   .الخاصة بجبنة االيمنتالباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

 XS270 مالحظة   .تلسيترالخاصة بجبنة باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS271مالحظة   .الخاصة بجبنة سان بوالنباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

 XS272مالحظة   .الخاصة بجبنة بروفولونيهباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

 XS274مالحظة   .كولومييهالخاصة بجبنة الباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS276مالحظة   .الكاممبيرالخاصة بجبنة باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

 XS277 مالحظة   .بجبنة بريالخاصة باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS152مالحظة   .دقيق القمحالخاصة بباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS202مالحظة   .كودكسالخاصة بالباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS249مالحظة   .الخاصة بالنودلز سريعة التجهيزباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS175مالحظة   .ويامنتجات بروتين الصالخاصة بباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

غذية المخصـصة لالسـتخدامات     الخاصة باأل باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      
  .التغذوية لألشخاص الذين ال يتحملون الجلوتين

  XS118مالحظة 

  XS151مالحظة   .بالغارىالخاصة باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

بالمستحـضرات الغذائيـة   الخاصـة   المطابقة للمواصـفة القياسـية      باستثناء المنتجات   
  .المستخدمة في  أغذية التحكم في  الوزن

  XS181مالحظة 

ــية   ــفة القياس ــة للمواص ــات المطابق ــتثناء المنتج ــة باس ــضراتالخاص   بالمستح
  .الغذائية المستخدمة في  الحمية الغذائية ذات الطاقة المنخفضة جدا لخسارة الوزن

  XS203حظة مال

  XS210مالحظة   .زيوت النباتية المسماةالخاصة بالباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  جبـان غيـر المـسوي     الخاصـة باأل  باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسـية       
  .بما في  ذلك األجبان الطازجة

  XS221مالحظة 

  XS223مالحظة   ).KIMCHI(كمشي الخاصة بالصفة القياسية باستثناء المنتجات المطابقة للموا

دهون القابلة للفرد ومخـاليط     بالالخاصة  باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية      
  .الدهون القابلة للفرد

  XS256مالحظة 
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٤٥٨

  XS273مالحظة   .جبنة القريشالخاصة بالباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS275مالحظة   .بجبنة الكريمةالخاصة باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS278مالحظة   .جبنة البشْر الصلبة للغايةالخاصة بباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS279مالحظة   .بالزبدةالخاصة باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS283مالحظة   .باألجبانالخاصة باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

  XS294Rمالحظة   .الخاصة للغوشوجانغباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 

   بزبـدة الـشيا    الخاصـة القياسـية   اإلقليميـة   باستثناء المنتجات المطابقة للمواصـفة      
  .غير المكرر

  XS325Rمالحظة 

  XS329مالحظة   .زيوت السمكالخاصة بباستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية 
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٤٥٩

  )٢(جدول رقم 
  المواد المضافة المسموح باستخدامھا في  األغذیة، 

 GMPًوفقا لممارسات التصنیع الجیدة 

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

1   260   
   خلیك ثلجيحمض

Acetic acid, glacial   
  منظم حموضة، مادة حافظة

Acidity regulator, Preservative   

2   472a  

استرات حمض الخلیك واألحماض 
     الدھنیة للجلسرول

Acetic and fatty acid esters of 
glycerol   

  عامل استحالب، عامل ربط عناصر، مثبت
Emulsifier, Sequestrant, Stabilizer    

3   1422  
  أدیبات ثنائى النشا االسیتیلیة

Acetylated distarch adipate  
  عامل استحالب، مثبت، مغلظ القوام
Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

٤  1414 
 فوسفات ثنائى النشا االسیتیلیة

Acetylated distarch phosphate   
  عامل استحالب، مثبت، مغلظ القوام
Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

5   1451  
  النشا األسیتیلى المؤكسد

Acetylated oxidized starch   
  عامل استحالب، مثبت، مغلظ القوام
Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

6   1401  
  حمضالنشا المعامل بال

Acid-treated starch  
  عامل استحالب، مثبت، مغلظ القوام
Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

7   406  
  اآلجار
Agar   

، مادة حاملة، )مساعد على التكتل) مادة مالئة
عامل استحالب، مكون جیلي، عامل تلمیع، 

 مغلظ القوام  ، مثبت،)حافظ رطوبة(عامل تندیھ 
Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Gelling 

agent, Glazing agent, Humectant, 
Stabilizer, Thickener  

8   400  
   األلجینیكحمض

Alginic acid   

مادة مالئة، مادة حاملة، عامل استحالب، عامل 
رغوة، مكون جیلي، عامل تلمیع، عامل تندیھ 

، عامل ربط عناصر، مثبت، )حافظ رطوبة(
  مغلظ القوام

Bulking agent, Carrier, Emulsifier, 
Foaming agent, Gelling agent, Glazing 

agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, 
Thickener  
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٤٦٠

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

9   1402  
  النشا المعامل بالقلوي

Alkaline treated starch   
  عامل استحالب، مثبت، مغلظ القوام
Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

10   1100(i)  
  ألفا أمیلیز من فطر اسبرجلس أوریزا فار

Alpha-Amylase from Aspergillus 
oryzae var.  

  معالج دقیق
Flour treatment agent   

11   1100(iv)  

ألفا أمیلیز من بكتیریا باسیلس 
  یجاتیرودیوم محملة علىم

  لسبتباسیلس س
Alpha-Amylase from Bacillus  

Megaterium expressed in Bacillus 
Subtilis  

  لج دقیقمعا
Flour treatment agent   

12   1100(ii)  

ألفا أمیلیز من بكتریا باسیلس 
  ستیروثیرموفیلیس

Alpha-Amylase from Bacillus  
Stearothermophilus  

  معالج دقیق
Flour treatment agent   

13   1100(v)  

ألفا أمیلیز من بكتریا باسیلس 
ستیروثیرموفیلیس محملة على 

  تلسبباسیلس س
Alpha-Amylase from Bacillus  

Stearothermophilus expressed in 
Bacillus subtilis  

  معالج دقیق
Flour treatment agent   

14   1100(iii)  
  من بكتریا باسیلس سبتلیس میلیزألفا أ

Alpha-Amylase from Bacillus 
subtilis   

  معالج دقیق
Flour treatment agent   

15  403 
  ألجینات األمونیوم

Ammonium alginate   

ة، عامل استحالب، عامل مادة مالئة، مادة حامل
عامل تندیھ  رغوة، مكون جیلي، عامل تلمیع،

، عامل ربط عناصر، مثبت، )حافظ رطوبة(
  مغلظ القوام

Bulking agent, Carrier, Emulsifier, 
Foaming agent, Gelling agent, Glazing 

agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, 
Thickener  
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٤٦١

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

16   503(i)  
  ات األمونیومكربون

Ammonium carbonate   
  منظم حموضة، مادة رافعة

Acidity regulator, Raising agent   

17   510  
  كلورید األمونیوم

Ammonium chloride 
 معالج دقیق

Flour treatment agent   

18   503(ii)  
  كربونات أمونیوم ھیدروجینیة 

Ammonium hydrogen carbonate  
   رافعةمنظم حموضة، مادة

Acidity regulator, Raising agent   

19   527  
  مونیوماألھیدروكسید 

Ammonium hydroxide   
  منظم حموضة

Acidity regulator   

20   300  
   أسكوربیكحمض

Ascorbic acid, L-  

منظم حموضة، مضاد أكسدة، معالج دقیق، 
 عامل ربط عناصر

Acidity regulator, Antioxidant, Flour 
treatment agent, Sequestrant   

21   162  
  أحمر البنجر

Beet red  
  لون

Colour  

22   1403  
  النشا المبیض

Bleached starch   
  عامل استحالب، مثبت، مغلظ القوام
Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

23   1101(iii)  
  البرومیالن
Bromelain  

  محسن نكھة، معالج دقیق، مثبت
Flavour enhancer, Flour treatment agent, 

Stabilizer  

24   629  
  جوانیالت الكالسیوم-٥

Calcium 5'-guanylate  
  محسن نكھة

Flavour enhancer   

25   633  
   إنوزینات الكالسیوم-٥

Calcium 5'-inosinate  
  محسن نكھة

Flavour enhancer   

26   634  
   رایبونیوكلیوتیدات الكالسیوم-٥

Calcium 5'-ribonucleotides   
  محسن نكھة

Flavour enhancer   

27   263  
  خالت الكالسیوم

Calcium acetate   
  منظم حموضة، مادة حافظة، مثبت

Acidity regulator, Preservative, Stabilizer      

مضاد للرغوة، مادة مالئة، مادة حاملة، عامل   ألجینات الكالسیوم  404   28
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٤٦٢

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

Calcium alginate   ة، مكون جیلي، عامل تلمیع، عامل تندیھ رغو
، عامل ربط عناصر، مثبت، )حافظ رطوبة(

  مغلظ القوام
Antifoaming agent, Bulking agent,  Carrier, 

Foaming agent, Gelling  agent, Glazing 
agent, Humectant,  Sequestrant, Stabilizer, 

Thickener  

29   302  
  أسكوربات الكالسیوم
Calcium ascorbate  

  مضاد أكسدة
Antioxidant   

30   170(i)  
  كربونات الكالسیوم

Calcium carbonate  

منظم حموضة، مضاد تكتل، لون، عامل تقویة، 
  معالج دقیق، مثبت

Acidity regulator, Anticaking agent, 
Colour, Firming agent, Flour treatment 

agent, Stabilizer  

31   509  
  كالسیومالد كلوری

Calcium chloride  
  عامل تقویة، مثبت، مغلظ القوام

Firming agent, Stabilizer, Thicken`er  

32   623  
  جلوتامات الكالسیومثنائى 

Calcium di-L-glutamate  
  محسن نكھة

Flavour enhancer  

33  578 
 جلوكونات الكالسیوم
Calcium gluconate   

عامل ربط منظم حموضة، عامل تقویة، 
  عناصر

Acidity regulator, Firming agent, 
Sequestrant  

34   526  
  ھیدروكسید الكالسیوم
Calcium hydroxide  

  منظم حموضة، عامل تقویة
Acidity regulator, Firming agent  

35   327  
  الكتات الكالسیوم
Calcium lactate   

منظم حموضة، ملح استحالب، عامل تقویة، 
  دقیق، مغلظ القواممعالجة 

Acidity regulator, Emulsifying salt, 
Firming agent, Flour treatment agent, 

Thickener  

36   352(ii)  
  ) D, L(ماالت الكالسیوم 

Calcium malate, D, L-   
  منظم حموضة

Acidity regulator   
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٤٦٣

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

37  529 
  أكسید الكالسیوم
Calcium oxide   

  منظم حموضة، معالج دقیق
Acidity regulator, Flour treatment  agent  

38   282  
  بروبیونات الكالسیوم
Calcium propionate   

  مادة حافظة
Preservative   

39   552  
  سیلكات الكالسیوم
Calcium silicate  

  مضاد تكتل
Anticaking agent  

40   516  
  كبریتات الكالسیوم
Calcium sulfate  

  

قویة، معالج دقیق، عامل منظم حموضة، عامل ت
  ربط عناصر، مثبت

Acidity regulator, Firming agent,  
Flour treatment agent, Sequestrant,  

Stabilizer  

41   150a  
  سادةكرامیل  – ١كرامیل 

Caramel I – plain caramel   
  لون

Colour   

42   1100(vi)  

إنزیم كربوھیدریز من باسیلس 
  لیشینیفورمیس

Carbohydrase from Bacillus 
licheniformis   

  معالج دقیق
Flour treatment agent   

43   290  
  ثانى أكسید الكربون

Carbon dioxide  
  

عامل كربنة، عامل رغوة، غاز للتعبئة، مادة 
  حافظة، غاز دافع

Carbonating agent, foaming agent, 
Packaging gas, Preservative,  

Propellant  

44   410  
  صمغ قرون الخروب

Carob bean gum   
  عامل استحالب، مثبت، مغلظ القوام
Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

45   407  
  الكاراجینان

Carrageenan  

  مادة مالئة، مادة حاملة، عامل استحالب،
  مكون جیلي، عامل تلمیع، عامل تندیھ

  مغلظ القوام  ، مثبت،) حافظ رطوبة(
Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Gelling 

agent, Glazing agent, Humectant, 
Stabilizer, Thickener  
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٤٦٤

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

46   427  
  صمغ كاسیا
Cassia gum   

 عامل استحالب، مكون جیلي، مثبت
  مغلظ القوام  

Emulsifier, Gelling agent, Stabilizer, 
Thickener   

47   140  
  الكلوروفیالت
Chlorophylls   

  ملون
Colour   

48   330  
   الستریكحمض

Citric acid   

منظم حموضة، مضاد أكسدة، عامل محافظ 
  على اللون، عامل ربط عناصر

Acidity regulator, Antioxidant, Colour 
retention agent, Sequestrant   

49   472c  

 
استرات حمض الستریك واألحماض 

  الدھنیة للجلسرول
Citric and fatty acid esters of 

glycerol   

مضاد أكسدة، عامل استحالب، معالج دقیق، 
  عامل ربط عناصر، مثبت

Antioxidant, Emulsifier, Flour treatment 
agent, Sequestrant, Stabilizer   

50   468  

الصودیوم كربوكسى میثیل سلیلوز 
  )صمغ السلیلوز المتداخل(متداخل 

Cross-linked sodium 
carboxymethyl cellulose 

(Cross-linked-cellulose gum)   

  مثبت، مغلظ القوام
Stabilizer, Thickener   

51   424  
  كوردالن
Curdlan   

  مغلظ-  مثبت – مكون جیلى –عامل تقویة 
  القوام

Firming agent, Gelling agent, Stabilizer, 
Thickener   

52   457  
  ألفا سیكلو دكسترین

Cyclodextrin, alpha-   
   مغلظ القوام-مثبت 

Stabilizer, Thickener   

53   458  
  جاما سیكلو دكسترین

Cyclodextrin, gamma-   
   مغلظ القوام-مثبت 

Stabilizer, Thickener   

54   1504(i)  
  سیكلوتتراجلوكوز

Cyclotetraglucose   
  حامل

Carrier   

55   1504(ii)  ملحا  شراب سیكلوتتراجلوكوز  
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٤٦٥

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

Cyclotetraglucose syrup   Carrier   

56   1400  
  دكسترینات، النشا المحمصة
Dextrins, roasted starch   

  حامل، عامل استحالب، مثبت، مغلظ القوام
Carrier, Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

57   628  
  جوانیالت ثنائى البوتاسیوم`٥

Dipotassium 5'-guanylate   
  محسن نكھة

Flavour enhancer   

58   627  
  جوانیالت ثنائى الصودیوم`٥

Disodium 5'-guanylate   
  محسن نكھة

Flavour enhancer   

59   631  
  إینوسینات ثنائى الصودیوم`٥

Disodium 5'-inosinate   
  محسن نكھة

Flavour enhancer   

60   635  
  نیكلویوتیدات ثانئى الصودیومریبو`٥

Disodium 5'-ribonucleotides   
  محسن نكھة

Flavour enhancer   

61   1412  
  فوسفات ثنائى النشا

Distarch phosphate   
   مغلظ القوام-  مثبت –عامل استحالب 

Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

62   315  

  ریثروبیكاإل حمض
  )أسكوربیك أیزوحمض(

Erythorbic Acid (Isoascorbic 
acid)   

  مضاد أكسدة
Antioxidant   

63   968  
  لریثریتواإل

Erythritol   

 - ) رطوبةحافظ ( عامل تندیھ –محسن نكھة 
  محلي

Flavour enhancer, Humectant, Sweetener   

64   462  
  سیلیلوز إیثیل ال

Ethyl cellulose   

   القوام مغلظ-  عامل تلمیع – حامل –مادة مالئة 
Bulking agent, Carrier, Glazing agent, 

Thickener  

65   467  
  سیلیلوزالوكسى إیثیل ھیدر

Ethyl hydroxyethyl cellulose   
   مغلظ القوام– مثبت –عامل استحالب 

Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

66   297  
   الفیوماریكحمض

Fumaric acid   
  منظم حموضة

Acidity regulator   

67   418  
  صمغ الجالن
Gellan gum   

   مغلظ القوام-  مثبت –مكون جیلى 
Gelling agent, Stabilizer, Thickener   
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٤٦٦

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

68   575  
  الكتون-جلوكون دلتا

Glucono delta-lactone   

 - مادة رافعة –منظم حموضة 
  عامل ربط عناصر

Acidity regulator, Raising agent, 
Sequestrant   

69   1102  
  إنزیم جلوكوز أوكسیدیز

Glucose oxidase   
  مضاد أكسدة
Antioxidant   

70   620  
  ) +L( جلوتامیك حمض

Glutamic acid, L(+)-  
  محسن نكھة

Flavour enhancer   

71   422  
  الجلسرول
Glycerol   

   مغلظ- ) حافظ رطوبة(عامل تندیھ 
Humectant, Thickener   

٧٢  626 
   جوانیلیكحمض -٥

Guanylic acid, 5'   
  محسن نكھة

Flavour enhancer   

73   
412 

  
  صمغ الجوار
Guar gum   

   مغلظ القوام– مثبت –استحالب عامل 
Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

74   
414 

  
  )صمغ أكاسیا(صمغ عربى 

Gum arabic (Acacia gum)   

 عامل – عامل استحالب – حامل –مادة مالئة  
   مغلظ القوام– مثبت –تلمیع 

Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Glazing 
agent, Stabilizer, Thickener   

75   
419 

  
  صمغ غاتي
Gum ghatti   

   مغلظ القوام– مثبت – عامل استحالب –حامل 
Carrier, Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

76   
507 

  
   الھیدروكلوریكحمض

Hydrochloric acid   
  منظم حموضة

Acidity regulator   

77   
463 

  
  سیلیلوزالھیدروكسى بروبیل 

Hydroxypropyl cellulose   

 – عامل تلمیع – عامل رغوة –عامل استحالب 
   مغلظ القوام–مثبت 

Emulsifier, Foaming agent, Glazing agent, 
Stabilizer, Thickener   

78   
1442 

  

ھیدروكسى بروبیل فوسفات ثنائى 
  النشا

Hydroxypropyl distarch 
phosphate   

 مغلظ - مثبت – عامل استحالب –مضاد تكتل 
  القوام

 Anticaking agent, Emulsifier, Stabilizer, 
Thickener   
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٤٦٧

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

79   464 
  سیلیلوزالھیدروكسى بروبیل میثیل 

Hydroxypropyl methyl cellulose   

 – عامل تلمیع –عامل استحالب  - مادة مالئة 
   مغلظ القوام–مثبت 

Bulking agent, Emulsifier, Glazing agent, 
Stabilizer, Thickener  

80   
1440 

  
  ھیدروكسى بروبیل النشا
Hydroxypropyl starch   

   مغلظ القوام– مثبت –عامل استحالب 
Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

81   
630 

  
   اینوسینكحمض -٥

Inosinic acid, 5'-   
  محسن نكھة

Flavour enhancer   

82   953  
  )أیزو مولت مھدرج(أیزو مولت 

Isomalt (Hydrogenated 
isomaltulose)   

 مثبت – عامل تلمیع – مادة مالئة –مضاد تكتل 
   مغلظ القوام– محلى –

Anticaking agent, Bulking agent, Glazing 
agent, Stabilizer, Sweetener, Thickener   

83   416  
  صمغ كاریا

Karaya gum   
   مغلظ القوام– مثبت –عامل استحالب 

Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

84   425  
  كونجاكالصمغ 

Konjac flour   

 عامل – مكون جیلى – عامل استحالب –حامل 
 – مثبت – )حافظ رطوبة( عامل تندیھ –تلمیع 

  مغلظ القوام
Carrier, Emulsifier, Gelling agent, Glazing 

agent, Humectant, Stabilizer, Thickener   

85   270  
  ) -DL و  -L-, D(الكتیك ال حمض

Lactic acid, L-, D- and DL-   
 منظم حموضة

Acidity regulator   

86 472b 

 الالكتیك حمضاسترات الجلیسرول ل
 ولألحماض الدھنیة

Lactic and fatty acid esters of 
glycerol   

   مثبت– عامل ربط عناصر -عامل استحالب 
Emulsifier, Sequestrant, Stabilizer   

87   966  
  الكتیتول
Lactitol   

   مغلظ القوام– محلى –عامل استحالب 
Emulsifier, Sweetener, Thickener   

88   322(i)  
  اللیسیثین
Lecithin   

  عامل استحالب–مضاد أكسدة 
Antioxidant, Emulsifier   

89   1104  
  انزیمات اللیبیز

Lipases   
  محسن نكھة

Flavour enhancer   
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٤٦٨

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

90   161b(iii)  
  )تاجیتیس إریكتا(استرات اللیوتین 

Lutein esters from Tagetes erecta   
  لون

Colour   

91   160d(i)  
 لیكوبین صناعي

Lycopene, synthetic   
  لون

Colour   

92   160d(ii)  
 )طماطم(لیكوبین 

Lycopene, tomato   
  لون

Colour   

93   160d(iii)  
  )بالكسیال ترایسبورا(لیكوبین

Lycopene, Blakeslea trispora   
  لون

Colour   

94   504(i)  
  كربونات الماغنیسیوم

Magnesium carbonate   

  –مضاد تكتل –منظم حموضة 
  عامل محافظ على اللون

Acidity regulator, Anticaking agent,  
Colour retention agent   

95   511  
  كلورید الماغیسیوم

Magnesium chloride   

   مثبت– عامل تقویة –ظ على اللون عامل محاف
Colour retention agent, Firming agent, 

Stabilizer   

96   625  
L -ثنائى جلوتامات الماغنسیسوم   

Magnesium di-L-glutamate   
  محسن نكھة

Flavour enhancer   

97   580  
  سیومجلوكونات الماغن

Magnesium gluconate   

  حسن نكھة م– عامل تقویة –منظم حموضة 
Acidity regulator, Firming agent,  

Flavour enhance   

98   528  
  سیومھیدروكسید الماغن

Magnesium hydroxide   
   عامل محافظ على اللون–منظم حوضة 

Acidity regulator, Colour retention agent   

99   504(ii)  
  كربونات ھیدروكسید الماغنسیوم

Magnsium hydroxide carbonate   

  – حامل – مضاد تكتل –منظم حموضة 
  عامل محافظ على اللون

Acidity regulator, Anticaking agent,  
Carrier, Colour retention agent   

100  329  
 ) -DL(ماغنسیوم الالكتات 

Magnesium lactate, DL-   

  معالج دقیق–منظم حموضة 
Acidity regulator,  
Flour treatment  

agent  
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٤٦٩

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

101  530  
 سیومأكسید الماغن

Magnesium oxide   
  مضاد تكتل–منظم حموضة 

Acidity regulator, Anticaking agent   

102  553(i)  
 كالسیوم مخلقةالسلیكات 

Magnesium silicate synthetic   
 مضاد تكتل

Anticaking agent   

103  470(iii)  
 استیارات الماغنسیوم
Magnesium stearate   

  مغلظ القوام– عامل استحالب –ضاد تكتل م
Anticaking agent, Emulsifier, Thickener   

104  518  
 كبریتات الماغنسیوم
Magnesium sulfate   

  محسن نكھة–عامل تقویة 
Firming agent, Flavour enhancer   

105  296  
 ) -DL( المالیك حمض

Malic acid, DL-   
 صر عامل ربط عنا–منظم حموضة 

Acidity regulator, Sequestrant  

106  965(i)  
 تولمالتیال

Maltitol   

 عامل تندیھ – عامل استحالب –مادة مالئة 
  مغلظ القوام- محلى –مثبت –)   حافظ رطوبة(

Bulking agent, Emulsifier, Humectant, 
Stabilizer, Sweetener, Thickener   

107  965(ii)  
 مالتیبتولالشراب 

Maltitol syrup   

 عامل تندیھ – عامل استحالب –مادة مالئة 
  مغلظ القوام- محلى –مثبت –)   حافظ رطوبة(

Bulking agent, Emulsifier, Humectant, 
Stabilizer, Sweetener, Thickener   

108  421  
 مانیتول

Mannitol   

حافظ ( عامل تندیھ –مادة مالئة   - مضاد تكتل 
  مغلظ القوام- محلى –بت  مث–)   رطوبة

Anticaking agent, Bulking agent, 
Humectant, Stabilizer, Sweetener, 

Thickener   

109  
461 

  
 سیلیلوزالمیثیل 

Methyl cellulose   

 – عامل تلمیع –عامل استحالب  - مادة مالئة 
  مغلظ القوام–مثبت 

Bulking agent, Emulsifier, Glazing agent, 
Stabilizer, Thickener  

110  465  
 سیلیلوزالمیثیل ایثیل 

Methyl ethyl cellulose   

  - مثبت – عامل رغوة –عامل استحالب 
 مغلظ القوام

Emulsifier, Foaming agent, Stabilizer, 
Thickener   
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٤٧٠

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

111  460(i)  

 بللورات دقیقة للسلیولوز
  )جلسلیلوز (

Microcrystalline cellulose 
(Cellulose gel)   

 عامل – حامل – مادة مالئة –مضاد تكتل 
  – عامل تلمیع – عامل رغوة –استحالب 

   مغلظ القوام-مثبت 
Anticaking agent, Bulking agent, Carrier, 
Emulsifier, Foaming agent, Glazing agent, 

Stabilizer, Thickener   

112  471  

الجلسرول احادى وثنائى األحماض 
 الدھنیة

Mono- and di-glycerides of fatty 
acids   

  – عامل استحالب –مضاد للرغوة 
  مثبت–عامل تلمیع 

Antifoaming agent, Emulsifier, Glazing 
agent, Stabilizer   

113  624  
 Lجلوتامات أحادى األمونیوم 

Monoammonium L-glutamate  
 محسن نكھة

Flavour enhancer   

114   622  
 Lالبوتاسیوم ت أحادى جلوتاما

Monopotassium L-glutamate  
 محسن نكھة

Flavour enhancer   

115   621  
 L الصودیومجلوتامات أحادى 

Monosodium L-glutamate   
 محسن نكھة

Flavour enhancer   

116   1410  
 فوسفات أحادى النشا

Monostarch phosphate   
  مغلظ القوام– مثبت –عامل استحالب 

Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

117   941  
 نیتروجینال

Nitrogen   
 عامل رغوة، غاز للتعبئة، غاز دافع

Foaming agent, Packaging gas, Propellant   

118  942  
 أكسید النیتروز
Nitrous oxide   

  مضاد أكسدة، عامل رغوة، غاز للتعبئة،
 غاز دافع

Antioxidant, Foaming agent, Packaging 
gas, Propellant   

119  423  

)  OSA( السكسینیك حمض  اوكتینایل
 صمغ عربى معدل

Octenyl succinic acid (OSA) 
modified gum Arabic   

 عامل استحالب
Emulsifier   

120  1404  
 نشا مؤكسد

Oxidized starch   
  مغلظ القوام– مثبت –عامل استحالب 

Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

121   1101(ii)  
 إنزیم باباین

Papain   
 محسن نكھة

Flavour enhancer   
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٤٧١
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  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

122   440  
 البكتینات
Pectins   

 – عامل تلمیع – مكون جیلى –عامل استحالب 
 مثبت مغلظ القوام

Emulsifier, Gelling agent, Glazing agent, 
Stabilizer, Thickener   

123  1413  
 النشا الفوسفاتیةفوفسفات ثنائى 

Phosphated distarch phosphate   
  مغلظ القوام– مثبت –عامل استحالب 

Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

124   1200  
  الدكستروزعدید

Polydextroses   

حافظ (عامل تندیھ  – عامل تلمیع –مادة مالئة  
  مغلظ القوام-  مثبت –) رطوبة

Bulking agent, Glazing agent, Humectant, 
Stabilizer, Thickener   

125  964  
 شراب عدید الجالیسیتول

Polyglycitol syrup   
 محلي

Sweetener   

126  1202  
 بیرولیدون عدید الفینیل غیر ذائب
Polyvinylpyrrolidone, insoluble   

 مثبت -عامل محافظ على اللون
Colour retention agent, Stabilizer   

127 
 
632 

  إینوسینات البوتاسیوم-٥
Potassium 5’-inosinate   

 محسن نكھة
Flavour enhancer   

128   261(i)  
 خالت البوتاسیوم

Potassium acetate   
 منظم حموضة، مادة حافظة

Acidity regulator, Preservative   

129   402  
 ألجینات البوتاسیوم

Potassium alginate   

ملة، عامل استحالب، عامل مادة مالئة، مادة حا
رغوة، مكون جیلي، عامل تلمیع، عامل تندیھ 

، عامل ربط عناصر، مثبت، )حافظ رطوبة(
 مغلظ القوام

Bulking agent, Carrier, Emulsifier, 
Foaming agent, Gelling agent, Glazing 

agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, 
Thickener  

130   501(i)  
 بونات البوتاسیومكر

Potassium carbonate   
  مثبت–منظم حموضة 

Acidity regulator, Stabilizer   

131  508  
 كلورید البوتاسیوم

Potassium chloride   

  - مثبت – محسن نكھة –عامل تقویة 
 مغلظ القوام

Firming agent, Flavour enhancer, 
Stabilizer, Thickener   
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٤٧٢

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

132  332(i)  
 بوتاسیوم ثنائى الھیدروجینسترات 

Potassium dihydrogen citrate   

  – ملح استحالب –منظم حموضة 
  مثبت- عامل ربط عناصر 

Acidity regulator, Emulsifying salt, 
Sequestrant, Stabilizer   

133  577  
 جلوكونات البوتاسیوم
Potassium gluconate   

  عامل ربط عناصر–منظم حموضة 
Acidity regulator, Sequestrant   

134  501(ii)  
 كربونات البوتاسیوم الھیدروجینیة
Potassium hydrogen carbonate   

  مثبت- مادة رافعة –منظم حموضة 
Acidity regulator, Raising agent, Stabilizer   

135  525  
 ھیدروكسید البوتاسیوم
Potassium hydroxide   

 منظم حموضة
Acidity regulator   

136  326  
 الكتات البوتاسیوم
Potassium lactate   

 عامل – مضاد أكسدة –منظم حموضة 
 )  حافظ رطوبة( عامل تندیھ –استحالب 

Acidity regulator, Antioxidant, Emulsifier, 
Humectant   

137  283  
 بروبیونات البوتاسیوم

Potassium propionate   
 مادة حافظة

Preservative   

138   515(i)  
 كبریتات البوتاسیوم
Potassium sulfate   

 منظم حموضة
Acidity regulator   

139  460(ii)  
 سلیلوزالمسحوق 

Powdered cellulose   

 – عامل استحالب – مادة مالئة –مضاد تكتل 
 –) حافظ رطوبة( عامل تندیھ –عامل تلمیع 

  مغلظ القوام-مثبت 
Anticaking agent, Bulking agent, 

Emulsifier, Glazing agent, Humectant, 
Stabilizer, Thickener   

140  407a  
 أعشاب اوشیما البحریة المصنعة
Processed eucheuma seaweed 

(PES)   

  مادة مالئة، مادة حاملة، عامل استحالب،
  مكون جیلي، عامل تلمیع، عامل تندیھ

 مغلظ القوام  ، مثبت،)حافظ رطوبة(
Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Gelling 

agent, Glazing agent, Humectant, 
Stabilizer, Thickener  

141   280  
  البروبیونیكحمض

Propionic acid   
 مادة حافظة

Preservative   
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٤٧٣
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 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
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142   1101(i)  
 إنزیم البروتییز من أسبرجلس أوریزا فار
Protease from Aspergillus orizae 

var.   

  مثبت- معالج دقیق –ھة محسن نك
Flavour enhancer, Flour treatment agent, 

Stabilizer   

143  1204  
 بولوالن
Pullulan   

  مغلظ القوام–عامل تلمیع 
Glazing agent, Thickener   

144  470(i) 

أمالح أحماض المیرستیك والبالمتیك 
واالستیاریك مع األمونیا، الكالسیوم، 

  یومالبوتاسیوم والصود
Salts of myristic, palmitic and 
stearic acids with ammonia, 

calcium, potassium and sodium   

  مثبت– عامل استحالب –مضاد تكتل 
Anticaking agent, Emulsifier, Stabilizer   

145  470(ii)  

أمالح حمض األولیك مع الكالسیوم 
 البوتاسیوم والصودیوم

Salts of oleic acid with calcium, 
potassium and sodium   

  مثبت– عامل استحالب –مضاد تكتل 
Anticaking agent, Emulsifier, Stabilizer   

146  551  
 متبلورالثانى أكسید السیلیكون، غیر 

Silicon dioxide, amorphous   

 مضاد تكتل، مانع رغوة، حامل
Anticaking agent, Antifoaming agent, 

Carrier   

147  262(i)  
  الصودیومخالت

Sodium acetate   

  منظم حموضة، مادة حافظة،
 عامل ربط عناصر

Acidity regulator,  Preservative, Sequestrant   

148  401  
 ألجینات الصودیوم
Sodium alginate   

مادة مالئة، مادة حاملة، عامل استحالب، عامل 
یھ رغوة، مكون جیلي، عامل تلمیع، عامل تند

، عامل ربط عناصر، مثبت، )حافظ رطوبة(
 مغلظ القوام

Bulking agent, Carrier, Emulsifier, 
Foaming agent, Gelling agent, Glazing 

agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, 
Thickener  

149   301  
 اسكوربات الصودیوم
Sodium ascorbate   

 مضاد أكسدة
Antioxidant   
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الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

150   500(i)  
 كربونات الصودیوم
Sodium carbonate   

 – ملح استحالب – مضاد تكتل –منظم حموضة 
  مغلظ القوام-  مثبت –مادة رافعة 

Acidity regulator, Anticaking agent, 
Emulsifying salt, Raising agent, Stabilizer, 

Thickener   

151  466  

سلیلوز الصودیوم كربوكسى میثیل 
 )لیلوزسصمغ ال(

Sodium carboxymethyl cellulose 
(Cellulose gum)   

 – عامل تقویة – عامل استحالب –مادة مالئة 
   عامل تندیھ– عامل تلمیع –مكون جیلى 

  مغلظ القوام– مثبت –) حافظ رطوبة(
Bulking agent, Emulsifier, Firming agent, 
Gelling agent, Glazing agent, Humectant, 

Stabilizer, Thickener   

152  469  

صودیوم كربوكسى میثیل سلیلوز 
  سلیلوزصمغ ال(محلل انزیمیا 

 )المحلل انزیمیا
Sodium carboxymethyl cellulose, 

enzymatically hydrolysed 
(Cellulose gum, enzymatically 

hydrolyzed)   

Stabilizer, Thickener 
   مغلظ القوام– مثبت   

153  331(i)  
  سترات صودیوم ثنائى الھیدروجین

Sodium dihydrogen citrate   

 ملح – عامل استحالب –منظم حموضة 
  مثبت- عامل ربط عناصر –استحالب 

Acidity regulator, Emulsifier, , Emulsifying 
salt, Sequestrant, Stabilizer   

154  
350(ii)   ماالت الصودیومDL 

Sodium DL-malate  
 )  حافظ رطوبة( عامل تندیھ –ضة منظم حمو

Acidity regulator, Humectant   

155  316  

  إریثروبات الصودیوم
 )سكوربات الصودیومایزو أ(

Sodium erythorbate 
(Sodium isoascorbate)   

 مضاد أكسدة
Antioxidant   

156   365  
 فیومارات الصودیوم
Sodium fumarates   

 منظم حموضة
Acidity regulator   

157  
 جلوكونات الصودیوم  576

Sodium gluconate   
  مغلظ القوام- مثبت –عامل ربط عناصر 

Sequestrant, Stabilizer, Thickener   
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٤٧٥

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

158  500(ii)  
 كربونات الصودیوم الھیدروجینیة 

Sodium hydrogen carbonate   

 – مادة رافعة – مضاد تكتل –منظم حموضة 
  مغلظ القوام-مثبت 

Acidity regulator, Anticaking agent, 
Raising agent, Stabilizer, Thickener   

159  
 

350(i)  
 ماالت الصودیوم الھیدروجیینة
Sodium hydrogen DL-malate   

 )  حافظ رطوبة( عامل تندیھ –منظم حموضة 
Acidity regulator, Humectant   

160  
514(ii)  الصودیوم  ھیدروجینكبریتات  

Sodium hydrogen sulfate   
 منظم حموضة

Acidity regulator   

161  524  
 ھیدروكسید الصودیوم
Sodium hydroxide   

 منظم حموضة
Acidity regulator   

162  325  
 الكتات الصودیوم 

Sodium lactate   

 مادة مالئة – مضاد أكسدة –منظم حموضة 
 عامل تندیھ – ملح استحالب –عامل استحالب 

  مغلظ القوام- ) رطوبةحافظ (
Acidity regulator, Antioxidant, Bulking 

agent, Emulsifier, Emulsifying salt, 
Humectant, Thickener   

163  
 
281  

 بروبیونات الصودیوم
Sodium propionate  

 مادة حافظة
Preservative   

164   
 

500(iii)  
 سیسكوى كربونات الصودیوم

Sodium sesquicarbonate  
  مادة رافعة– مضاد تكتل –منظم حموضة 

Acidity regulator, Anticaking agent, 
Raising agent  

165  
514(i)  كبریتات الصودیوم 

Sodium sulfate   
 منظم حموضة

Acidity regulator   

166  420(i)  
 سوربیتولال

Sorbitol   

 –) حافظ رطوبة( عامل تندیھ –مادة مالئة 
  - محلى – مثبت –ر عامل ربط عناص

 مغلظ القوام
Bulking agent, Humectant, Sequestrant, 

Stabilizer, Sweetener, Thickener   

167  420(ii)  
 سوربیتولالشراب 

Sorbitol syrup   

 –) حافظ رطوبة( عامل تندیھ –مادة مالئة 
  – محلى – مثبت –عامل ربط عناصر 

 مغلظ القوام
Bulking agent, Humectant, Sequestrant, 

Stabilizer, Sweetener, Thickener   
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٤٧٦

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

168  1420  
 خالت النشا

Starch acetate   
  مغلظ القوام– مثبت –عامل استحالب 

Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

169   1450  
 سكسینات أوكتیل الصودیوم للنشا

Starch sodium octenyl succinate   
 غلظ القوام م– مثبت –عامل استحالب 

Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

170   1405  
 النشا بانواعھ، المعامل باإلنزیمات

Starches, enzyme treated   
  مغلظ القوام– مثبت –عامل استحالب 

Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

171   553(iii)  
 التلك
Talc   

  مغلظ القوام- عامل تلمیع –مضاد تكتل 
Anticaking agent, Glazing agent, Thickener   

172  437  
 السكریات العدیدة للتمر ھندي

Tamarind seed polysaccharide   

  مغلظ- مثبت –مكون جیلى –ملح استحالب 
Emulsifying salt, Gelling agent, Stabilizer, 

Thickener   

173  417  
 صمغ التارا
Tara gum   

 ظ القوام مغل- مثبت–مكون جیلى 
Gelling agent, Stabilizer, Thickener   

174  957  
 الثوماتین

Thaumatin   
  محلي-محسن نكھة 

Flavour enhancer, Sweetener   

175  171  
 ثانى أكسید التیتانیوم
Titanium dioxide   

 لون
Colour   

176   413  
 صمغ التراجاكانث
Tragacanth gum   

 ظ القوام مغل– مثبت –عامل استحالب 
Emulsifier, Stabilizer, Thickener   

177   1518  
 ثالثى اسیتین

Triacetin   

   عامل تندیھ– عامل استحالب –حامل 
 )  حافظ رطوبة(

Carrier, Emulsifier, Humectant   

178  380  
 سترات ثالثى األمونیوم
Triammonium citrate   

 منظم حموضة
Acidity regulator   

179  333(iii)  
 سترات ثالثى الكالسیوم

Tricalcium citrate   

 عامل تقویة – ملح استحالب –منظم حموضة 
  مثبت- عامل ربط عناصر –

Acidity regulator, Emulsifying salt, 
Firming agent, Sequestrant,  Stabilizer   
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٤٧٧

الترقیم  م
  الدولي

 اسم المادة المضافة
Additive   

  الوظیفة
Functional Class   

180  332(ii)  
 سترات ثالثى البوتاسیوم
Tripotassium citrate   

  – ملح استحالب –ة منظم حموض
  مثبت- عامل ربط عناصر 

Acidity regulator, Emulsifying salt, 
Sequestrant, Stabilizer   

181  331(iii)  
 سترات ثالثى الصودیوم

Trisodium citrate   

 ملح – عامل استحالب - منظم حموضة 
  مثبت- عامل ربط عناصر –استحالب 

Acidity regulator, Emulsifier, Emulsifying 
salt, Sequestrant, Stabilizer   

182 
415 

  
 صمغ الزانثان
Xanthan gum   

  – مثبت -  عامل رغوة –عامل استحالب 
  مغلظ القوام

Emulsifier, Foaming agent, Stabilizer, 
Thickener  

 183  
967 

  
 زیلیتولال

Xylitol   

) حافظ رطوبة( عامل تندیھ –عامل استحالب 
  مغلظ القوام– محلى –مثبت –

Emulsifier, Humectant, Stabilizer, 
Sweetener, Thickener   

184 306  
 مستخلص غنى بالتوكیفرول
Tocopherol, rich extract   

  مضاد اكسدة
Antioxidant   
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٤٧٨

  )٢(ملحق جدول رقم 
  المجامیع الغذائیة أو المواد الغذائیة المنفردة غیر المسموح فیھا

  )٢(لمواد المذكورة بالجدول رقم بصفة عامة باضافة ا
  )١(مع االلتزام بما ذكر أمام بعض منھا في جدول رقم 

  اسم المجموعة الغذائية  رقم المجموعة الغذائية

 )السادة(اللبن السائل   ١-١- ١

  )السادة(ألبان سائلة األخرى   ٢-١- ١

  )السادة(لبن الزبد السائل   ٣-١- ١

  )السادة(ات األلبان المتجبنة بالمنفحة منتجات األلبان المتخمرة ومنتج  ٢- ١

  )السادة(المبسترة ) الكريمة(قشدة   ١-٤- ١

٢-٤- ١  
، والقشدة  )UHT(المعقمة والمعاملة حراريا بمعاملة فائقة االرتفاع       ) الكريمة(القشدة  

 )السادة ( المخفوقة، منخفضة الدهن ) الكريمة(

  الجبن المحضر من الشرش  ٣-٦- ١

 ت الشرشجبن بروتينا  ٦-٦- ١

 الشرش المجفف ومنتجاته، فيما ما عدا جبن الشرش  ٢-٨- ١

  الدهون والزيوت الخالية أساسا من الماء  ١- ٢

  الزبد  ١-٢- ٢

 الفاكهة الطازجة  ١-١- ٤

١-٢- ٤  
متضمنة فطريات عش الغراب والفطريات األخـرى، الجـذور         (الخضر الطازجة   

، األعـشاب البحريـة والنقـل       )اوالدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، واأللوفير    
 والبذور) المكسرات(

١- ٢-٢- ٤  
متضمنة فطريات عش الغراب والفطريـات األخـرى، الجـذور    (الخضر المجمدة  

، واألعشاب البحريـة، والنقـل      )والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، واأللوفيرا    
 والبذور) المكسرات(
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٤٧٩

  اسم المجموعة الغذائية  رقم المجموعة الغذائية

٧- ٢-٢- ٤  

لغراب والفطريات األخرى،  الجـذور      متضمنة فطريات عش ا   (الخضر المتخمرة   
، ومنتجات أعشاب البحر، ماعدا     )والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، واأللوفيرا    

-٨-٦، ٦-٨-٦منتجات فول الصويا المتخمرة الواردة في  المجموعات الغذائيـة        
 .٣-٢-٩-١٢و ١-٢-٩-١٢، ١-٩-١٢، ٧

 األرزالحبوب الكاملة، المكسورة أو رقائق، متضمنة   ١- ٦

 )متضمنة مسحوق فول الصويا(الدقيق والنشا بأنواعهما   ٢- ٦
 المعجنات الطازجة والندولز والمنتجات المشابهة  ١-٤- ٦
 المعجنات الجافة والنودلز والمنتجات المشابهة  ٢-٤- ٦

 اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة  ١- ٨
 ك متضمنه القشريات، الرخويات والشوكياتاألسماك  الطازجة ومنتجات األسما  ١- ٩
  األسماك المصنعة ومنتجات األسماك  متضمنه  القشريات، الرخويات والشوكيات  ٢- ٩

 البيض الطازج  ١-١٠
 منتجات البيض السائل  ١-٢-١٠
 منتجات البيض المجمد  ٢-٢-١٠

 السكر الخام والسكر المكرر  ١-١١

٢-١١  
یض  (٣-١-١١مجموعـة الغذائيـة     السكر البنى فيما عدا منتجـات ال       سكر األب  ال

كر  ف، س وز المجف سائل، الجلوك وز ال راب الجلوك دى، ش ى المن سكر البن دى، ال المن
 )القصب الخام

٣-١١  
متضمنة العسل األسود والمـوالس،     ) جزئيا(محاليل وأشربة السكر، أيضا المحول      
یض ا (٣-١-١١فيما عدا منتجات المجموعة الغذائيـة        سكر األب سكر  ال دى، ال لمن

 )البنى المندى، شراب الجلوكوز السائل، الجلوكوز المجفف، سكر القصب الخام

 )مثل الزيلوز وشراب المابل، وسكريات التغطية(سكريات وأشربة أخرى   ٤-١١

 عسل النحل  ٥-١١
  الملح وبدائل الملح  ١-١٢

 )باستثناء التوابل(التوابل واألعشاب    ١ - ٢-١٢
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٤٨٠

  اسم المجموعة الغذائية  رقم المجموعة الغذائية

طفال الرضع، تركيبات المتابعة،  تركيبات الرضع ألغـراض طبيـة           تركيبات األ   ١-١٣
 خاصة

 أغذية تكميلية للرضع واألطفال الصغار  ٢-١٣
 المياه  ١-١-١٤

 عصائر الفاكهة والخضر  ٢-١-١٤
 نكتار الفاكهة والخضر  ٣-١-١٤

مشروبات القهوة وبدائلها، الشاي، ومستخلصات األعشاب، والمشروبات الـساخنة           ٥-١-١٤
 للحبوب األخرى، عدا الكاكاو

 نبيذ العنب  ٣-٢-١٤
   المثبتـات ومغلظـات    ،منظمات الحموضة ، الغـازات المـستخدمة فـي  التعبئـة والتغليـف             

  يمكن استخدامها فـي األلبـان المتخمـرة المعاملـة بـالحرارة           ) ٢(القوام المذكورة في جدول     
  تخمـرة الـسادة المعاملـة   بـان الم األل( ٢-١-٢-١بعد التخمر والتي تتفـق مـع المجموعـة      

  .)ري بعد التخمياحرار

  
  

  
  

 

  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠٢٠ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
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