قطاع الغذاء

Food Sector

بناءً على ق ر ا ر مجلس إ د ا ر ة ا ل هيئة ر قم (1440/18-7هـ) وت ا ر يخ 1440-02-12هـ
ا ل قاضي بتف ويضمعالي ا ل ر ئيس التن فيذي لل هيئة ب إ ق ر ا ر اعتماد ا للو ائح الف نية  /الم واصفات
ال قيا سية السعو دية .عل يه أص در معالي ا لر ئ يس التن فيذي لل هيئة ق ر ا ر اعتماد الل وائح الف نية
و الم واصفات ر ق م (  1440)-18- 1 /7وت ا ريخ  1440/04/20هـ

مشاريع اللوائح الفنية وتاريخ حيز النفاذ
م
1
2

االسم باللغة العربية
تمور النثر

االسم باللغة اإلنجليزية
Loose dates

نوع الالئحة
تحديث

حيز النفاذ
2021/06/1

البن سريع الذوبان

Instant Coffee

تحديث

2021/06/1

Instant Arabic Coffee

إعداد

2021/12/1

CITRUS FRUITS

تحديث

2021/06/1

القهوة العربية سريعة
3

التحضير

4

ثمار الحمضيات
نقل املواش ي األبقار والجاموس

5

واألغنام واملاعز

6

مواصفة الكينوا
لحوم البقر والجاموس
والضأن واملاعز املبردة

7

واملجمدة
مسحوق الكاسترد

8

Page 1

TRANSPORTATION
REGULATIONS
OF LIVESTOCK BY RAIL, ROAD
and Ships
QUINOA
Livestock meat chilled and
frozen
CUSTARD POWDER

تحديث

2021/06/1

إعداد

2021/06/1

تحديث

تحديث

2021/06/1

2021/06/1

قطاع الغذاء
م
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بطاقات عصائر ونكتار وشراب

االسم باللغة اإلنجليزية
Flavored drink
)(non-carbonated
Labelling of juices, nectar, and

االسم باللغة العربية

الفاكهة

fruit drinks

املشروبات املنكهة

9
10

11

املتطلبات العامة لألغذية
املستحدثة

General Requirements for Novel
Foods

اشتراطات األغذية ذات

Requirements for Health and

12

االدعاءات الصحية والتغذوية

Nutrition Claims

13

الجبن املعامل والجبن املعامل
القابل للدهن وشبيه الجبن
املعامل وشبيه الجبن املعامل
القابل للدهن

نوع الالئحة

حيز النفاذ

تحديث

2021/06/1

إعداد

2021/12/1

إعداد

تحديث

2021/01/01

دخلت حيز النفاذ

Processed Cheese and

Page 2

Spreadable Processed Cheese
and Processed Cheese Imitation
and Spreadable Processed
Cheese Imitation

تحديث

دخلت حيز النفاذ

قطاع الغذاء

Food Sector

مشاريع املواصفات الغذائية
م

االسم باللغة العربية
مواصفة أغذية الحمية

1

الخاصة ذات املحتوى
املنخفض من الصوديوم (بما
في ذلك بدائل امللح)
املبادئ التوجيهية لتحليل
مخاطر امللوثات غير املنتظمة

2

في األغذية حينما ال يوجد
مستوي تنظيمي أو إطار إلدارة
املخاطر معترف به قانونيا
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االسم باللغة اإلنجليزية
STANDARD FOR SPECIAL

نوع الالئحة

DIETRY FOOD WITH LOWSODIOUM CONTENT

تبني

(INCLUDING SALT
)SUBSTITUTES
Guidelines for Risk Analysis of
Instances of Contaminants in
Food Where There Is No
Regulatory Level of Risk
Management Framework
Established

تبني

