
 
 
 

 

 ( اللوائح الفنية 1جدول رقم )

بقرار من المعتمدة  الغذائية واألعالف والتبغ ومنتجاته الخليجية (: اللوائح الفنية1رقم )جدول 

 17) قهـ المواف1443رجب  16بتاريخ  معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

 .(2022فبراير 

 
 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

1  
SFDA.FD GSO 

21:2021 

ي مصانع 
 
وط الصحية ف الشر

 األغذية والعاملي   بها

Hygienic regulation for 

food plants and their 

personal 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

2  

SFDA.FD GSO 

149:2021 
ب غي  المعبأة  مياه الشر

Unbottled drinking 

water 
2022/06/01 

3  

SFDA.FD GSO 

160:2021 

الجي   المعامل والجي   

المعامل القابل للدهن وشبيه 

الجي   المعامل  وشبيه الجي   

 المعامل القابل للدهن

Processed cheese and 

spreadable processed 

cheese and processed 

cheese imitation and 

spreadable processed 

cheese imitation 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

4  

SFDA.FD GSO 

174:2021 
 Raw milk 2022/06/01 الحليب الخام

5  

SFDA.FD GSO 

193:2021 

ي األغذية 
 
الملوثات والسموم ف

 واألعالف

Contaminants and 

toxins in food and feed 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

6  

SFDA.FD GSO 194-

1:2021 
 Wheat flour 2022/06/01 دقيق القمح

7  

SFDA.FD GSO 

270:2021 

االسماك المدخنة واالسماك 

المدخنة المنكهة واالسماك 

 المدخنة المجففة

Smoked Fish, Smoke-

Flavoured Fish and 

Smoke-Dried Fish 

2022/06/01 

8  

SFDA.FD GSO 

336:2021 
 Cheddar cheese جي   الشيدر

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

9  

SFDA.FD GSO 

345:2021 
 Frozen peas 2022/06/01 البازالء المجمدة

10  

SFDA.FD GSO 

355:2021 
 أغذية الرضع وصغار األطفال

Infants and young 

children food 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

11  

SFDA.FD GSO 

380:2021 
دة  Chilled fish االسماك المي 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

12  

SFDA.FD GSO 

384:2021 
 Edible ice الثلج المعد لالستهالك اآلدمي 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

13  

SFDA.FD GSO 

457:2021 
 Edible ices 2022/06/01 المثلوجات الغذائية

14  

SFDA.FD GSO 

465:2021 
 Citrus fruits الحمضيات )الموالح(

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

15  

SFDA.FD GSO 

524:2021 

 -األسماك ومنتجاتها 

 السلمون الباسيفيكي المعلب

Fish and their products: 

canned salmon 
2022/06/01 

16  

SFDA.FD GSO 

567:2021 

 -الكاكاو ومنتجاته 

 )الشوكوالته(

Cocoa and its products -

chocolate 
2022/06/01 

17  

SFDA.FD GSO 

640:2021 
 المرب  والجلي والمرمالد

Jams, Jellies and 

Marmalade 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

18  

SFDA.FD GSO 

643:2021 

كة )الحبة  بذور حبة الي 

 السوداء( الكاملة والمطحونة

Whole And Ground 

Niger(Nigella sativa L.) 

Seeds 

2022/06/01 

19  

SFDA.FD GSO 

651:2021 

ة  القشدة والقشدة المحض 

 المجففةوالقشدة 

Standard for cream and 

prepared creams 
2022/06/01 



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

20  

SFDA.FD GSO 

654:2021 

اطات العامة لألغذية  االشير

المعبأة ذات االستعماالت 

 التغذوية الخاصة

General requirements 

for prepackaged foods 

for special dietary use 

2022/06/01 

21  

SFDA.FD GSO 

713:2021 

وط  ي مسالخ الشر
 
الصحية ف

)مجازر( الدواجن والعاملي   

 بها

Hygienic regulations for 

poultry processing 

abattoirs and their 

personnel 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

22  

SFDA.FD GSO 

783:2021 
 Instant coffee الي   رسي    ع الذوبان

دخلت حي   النفاذ كون 

الئحة فنية سعودية لها 

 مقابله لها. 

23  

SFDA.FD GSO 

785:2021 
 Flavoured milk الحليب المنكه

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

24  

SFDA.FD GSO 

787:2021 
ي 
 Peanut butter زبدة الفول السوداب 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

25  

SFDA.FD GSO 

811:2021 
 Frozen spinach 2022/06/01 السبانخ المجمدة

26  

SFDA.FD GSO 

816:2021 
 Labneh 2022/06/01 اللبنة

27  

SFDA.FD GSO 

832:2021 
 مواصفة جي   القشدة

Standard of cream 

cheese 
2022/06/01 

28  

SFDA.FD GSO 

839:2021 

 –عبوات المواد الغذائية 

اطات عامة  الجزء االول: اشير

Food packages - Part 1: 

General requirements 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

29  

SFDA.FD GSO 

853:2021 
د  Custard powder مسحوق الكاسير

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

30  

SFDA.FD GSO 

948:2021 
جر  اللحوم المجهزة : لحم الي 

Prepared meat: burger 

meat 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

31  

SFDA.FD GSO 

987:2021 

المياه المعدنية الطبيعية 

 المعبأة

Bottled natural mineral 

water 
2022/06/01 

32  

SFDA.FD GSO 

995:2021 

اطات عامة الستخدام  اشير

ي المواد الغذائية
 
 المحليات ف

Sweeteners permitted in 

food - general 

requirements 

2022/06/01 

33  

SFDA.FD GSO 

996:2021 

ي الطازجة 
لحوم المواشر

دة والمجمدة  والمي 

Livestock meat chilled 

and frozen 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

34  

SFDA.FD GSO 

1027:2021 
اب الشعي    Malt beverge رسر

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

35  

SFDA.FD GSO 

1034:2021 
 Dried grapes – raisins العنب المجفف )الزبيب(

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

36  

SFDA.FD GSO 

1288:2021 
ي ) الربيان ( المعلب  الجمي 

Canned shrimps 

(prawns) 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

37  

SFDA.FD GSO 

1293:2021 

لحوم البقر والضأن )الكورنيد( 

 المعلبة

Prepared meats: canned 

corned beef and mutton 

meat 

2022/06/01 

38  

SFDA.FD GSO 

1316:2021 
 Mayonnaise 2022/06/01 المايوني   

39  

SFDA.FD GSO 

1320:2021 
 Soft candy 2022/06/01 الحلوى الطرية

40  

SFDA.FD GSO 

1353:2021 
 Maize (corn)grains 2022/06/01 حبوب الذرة الشامية



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

41  

SFDA.FD GSO 

1355:2021 
 Cocoa butter 2022/06/01 زبدة الكاكاو

42  

SFDA.FD GSO 

1356:2021 
ي 
 Peanuts 2022/06/01 الفول السوداب 

43  

SFDA.FD GSO 

1359:2021 
 Oats 2022/06/01 حبوب الشوفان

44  

SFDA.FD GSO 

1360:2021 
 سمك الحفش -كافيار 

Standard for sturgeon 

caviar 
2022/06/01 

45  

SFDA.FD GSO 

1361:2021 
د  Chilled shrimps الروبيان المي 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

46  

SFDA.FD GSO 

1364:2021 

حبوب الدخن الكاملة 

 والمقشورة

Whole and decorticated 

Pearl Millet Grains 
2022/06/01 

47  

SFDA.FD GSO 

1366:2021 

اطات عامة لتداول  اشير

األغذية المستعملة الغراض 

 طبية خاصة

General requirements 

for handling of foods for 

special medical 

purposes 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

48  

SFDA.FD GSO 

1370:2021 
 Frozen doughs العجائن المجمدة

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

49  

SFDA.FD GSO 

1374:2021 
 الكازين والكازينات الغذائية

Edible casein and 

caseinates 

دخلت حي   النفاذ كون 

فنية سعودية لها الئحة 

 مقابله لها. 

50  

SFDA.FD GSO 

1388:2021 

الجزء  –األسماك الصدفية 

د  األول : جراد البحر المي 

 والمجمد

Shellfish – Part 2 : 

Chilled and Frozen  Sea 

Lobster 

2022/06/01 

51  

SFDA.FD GSO 

1396:2021 
 Sorghum grains 2022/06/01 حبوب الذرة الرفيعة



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

52  

SFDA.FD GSO 

1399:2021 

اللحوم المجهزة : منتجات 

الطيور الداجنة والمغطاة  

ي 
بالخليط العجين 

 وبالبقسماط والمجمدة

Prepared meat frozen 

bread crumb enrobed 

poultry products 

2022/06/01 

53  

SFDA.FD GSO 

1406:2021 
ائح األسماك المجمدة  Frozen fish fillets رسر

دخلت حي   النفاذ كون 

الئحة فنية سعودية لها 

 مقابله لها. 

54  

SFDA.FD GSO 

1753:2021 
 Frozen fish االسماك المجمدة

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

55  

SFDA.FD GSO 

1818:2021 
 لحم المرتديال )الالنشون(

Martadella (Luncheon) 

meat 
2022/06/01 

56  

SFDA.FD GSO 

1820:2021 
اب ونكتار الفاكهةعصائر   ورسر

General Standard for 

fruit juices , Fruit drink 

and Nectars 

2022/06/01 

57  

SFDA.FD GSO 

1843:2021 
 Food grade salt ملح الطعام

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

58  

SFDA.FD GSO 

1863:2021 

 –عبوات المواد الغذائية 

ي : العبوات 
الجزء الثاب 

اطات عامة  البالستيكيه اشير

Food packages - Part 2: 

Plastic package – 

General requirements 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

59  

SFDA.FD GSO 

1874:2021 

منتجات دهن الحليب 

 )السمن(

Milkfat products GHEE 

(SAMN) 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

60  

SFDA.FD GSO 

1879:2021 
غل  Bulgur 2022/06/01 الي 

61  

SFDA.FD GSO 

1909:2021 

اطات تداول األغذية  اشير

 الجاهزة لألكل

Requirements for 

handling of ready-to-

eat-foods 

2022/06/01 



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

62  

SFDA.FD GSO 

1916:2021 
 Loose dates تمور الني  

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

63  

SFDA.FD GSO 

1919:2021 

مواصفة الكستناء المعلبة 

 وب  هريسة الكستناء المعلبة

Standard for canned 

chestnuts and canned 

chestnut puree 

2022/06/01 

64  

SFDA.FD GSO 

1925:2021 
 الذرة الكاملةطحي   

Whole Maize (Corn) 

flour 
2022/06/01 

65  

SFDA.FD GSO 

1968:2021 
اب قصب السكر المركز  رسر

Concentrated cane 

syrup 
2022/06/01 

66  

SFDA.FD GSO 

1976:2021 
 Sorghum flour 2022/06/01 دقيق الذرة الرفيعة

67  

SFDA.FD GSO 

1995:2021 

وع الدسم  شبيه الحليب مي  

ي المبخر 
 والمخلوط بدهن نبابر

Blend of Evaporated 

Skimmed Milk analogue 

and Vegetable Fat 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

68  

SFDA.FD GSO 

1997:2021 
 Dairy fat spreads 2022/06/01 دهن الحليب القابل للفرد

69  

SFDA.FD GSO 

2033:2021 

اب  اللي   واللي   المنكه ورسر

 اللي   

Laban, Flavoured Laban, 

and Laban Drink 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

70  

SFDA.FD GSO 

2054:2021 
 الشوربات والمرق

Bouillons and 

consommes 
2022/06/01 

71  

SFDA.FD GSO 

2094:2021 
 Emmental cheese 2022/06/01 جبنة أمينتال

72  

SFDA.FD GSO 

2098:2021 
 Cottage cheese 2022/06/01 جبنة كوتج

73  

SFDA.FD GSO 

2106:2021 

حليب الرضع وحليب 

المتابعة والحليب المخصص 

ي الخاص  لالستخدام الطن 

Infants Formula, Follow 

on Formula and 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

Formulas for special 

medical purposes 

74  

SFDA.FD GSO 

2107:2021 
 Mustard sauce 2022/06/01 صلصة الخردل

75  

SFDA.FD GSO 

2198:2021 
 Salad dressing 2022/06/01 صلصة السلطة

76  

SFDA.FD GSO 

2199:2021 

منتجات الطماطم المحفوظة 

 كاتشاب  –

Preserved tomato 

products – Ketchup 
2022/06/01 

77  

SFDA.FD GSO 

2208:2021 

وبات المنكهة ) غي   المشر

 الغازية(

Flavored drink  (non-

carbonated) 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

78  

SFDA.FD GSO 

2209:2021 

األغذية ذات االستعماالت 

 -التغذوية الخاصة 

اطات العامة ألغذية  االشير

 الرياضيي   وبناء الجسم

Foods for Special 

Dietary Uses – General 

Requirements for 

Athlete Food and Body 

Building" 

2022/06/01 

79  

SFDA.FD GSO 

2210:2021 
 Ginseng products منتجات الجينسينج

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

80  

SFDA.FD GSO 

2228:2021 

مواصفات الدهون والزيوت 

الصالحة لالستهالك اآلدمي 

غي  مشمولة المواصفات 

 المستقلة

Standard for edible fats 

&oils not covered by 

individual standards 

2022/06/01 

81  

SFDA.FD GSO 

2229:2021 

مواصفة الدهون ومخاليط 

 الدهون القابلة للدهن

Standard for Fat Spreads 

And Blended Spreads 

النفاذ كون دخلت حي   

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

82  

SFDA.FD GSO 

2232:2021 

ب المعباة  بطاقة مياه الشر

والمياه المعدنية الطبيعية 

 المعباة

Labelling of drinking 

water 
2022/06/01 



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

83  

SFDA.FD GSO 

2233:2021 

اطات البيانات التغذوية  اشير

 عل البطاقة

Requirements of 

nutritional labeling 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

84  

SFDA.FD GSO 

2281:2021 

بطاقات المواد المعبأة 

ي صناعة 
 
المستخدمة ف

 المنتجات الغذائية

Labeling of prepackaged 

substances used in food 

products industry 

دخلت حي   النفاذ كون 

فنية سعودية لها الئحة 

 مقابله لها. 

85  

SFDA.FD GSO 

2296:2021 
 Evaporated milk 2022/06/01 الحليب المبخر

86  

SFDA.FD GSO 

2326:2021 

مسحوق  -القهوة ومنتجاتها 

 الكابيتشينو

Coffee & coffee 

products - Cappuccino 

powder 

2022/06/01 

87  

SFDA.FD GSO 

2332:2021 
 Cream analouge شبيهة القشدة

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

88  

SFDA.FD GSO 

2362:2021 

اطات الفنية إلنتاج  اإلشير

 الخي   

Technical requirements 

for the production of 

bread 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

89  

SFDA.FD GSO 

2432:2021 

االحمر المطحون الفلفل 

 المواصفات-)بابريكا(

Ground paprika -

Specification 
2022/06/01 

90  

SFDA.FD GSO 

2462:2021 
 Frozen yellow carrot 2022/06/01 الجزر األصفر المجمد

91  

SFDA.FD GSO 

2464:2021 
 Fresh okra frozen البامية الطازجة

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

92  

SFDA.FD GSO 

2481:2021 

الحدود القصوى المسموح بها 

ي 
 
من بقايا االدوية البيطرية ف

 األغذية

Maximum Residues 

Limits (Mrls) of 

Veterinary Drugs In 

Food 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

93  

SFDA.FD GSO 

2487:2021 

المعيار العام  -بطاقة البيان 

لبطاقة البيان عل عبوات 

 المواد العلفية

Labeling - General 

standard for labeling 

feedstuff 

2022/06/01 

94  

SFDA.FD GSO 

2541:2021 

وعة العظم  لحوم الدواجن مي  

 والمعدة لغايات 
ً
ميكانيكيا

 التصنيع

Mechanically deboned 

poultry meat intended 

for further processing 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

95  

SFDA.FD GSO 

2542:2021 
 Durian fruit فاكهة الدوريان

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

96  

SFDA.FD GSO 

2543:2021 
 Dried pineapples األناناس المجفف

دخلت حي   النفاذ كون 

الئحة فنية سعودية لها 

 مقابله لها. 

97  

SFDA.FD GSO 

2544:2021 
وات الورقية  Leafy vegetables الخض 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

98  

SFDA.FD GSO 

2545:2021 

الخامات واألدوات 

البالستيكية المعاد تدويرها 

المراد استخدامها لمالمسة 

 الغذاء

Recycled Plastic 

Materials And Articles 

Intended to Come Into 

Contact With Food 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

99  

SFDA.FD GSO 

2546:2021 
 Barley flour دقيق الشعي  

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

100  

SFDA.FD GSO 

2547:2021 

زعانف أسماك القرش 

 المجففة
Dried shark fins 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

101  

SFDA.FD GSO 

2548:2021 

حالوة  -السكر ومنتجاته 

ي 
 الفول السوداب 

Sugar and its product – 

Peanut Halawa 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

102  

SFDA.FD GSO 

2549:2021 
اء المجففة  Dried Green beans الفاصوليا الخض 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

103  

SFDA.FD GSO 

2550:2021 

( المجمدة  اإلستاكوز )اللوبسير

 
ً
 رسيعا

Quick frozen lobsters 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

104  

SFDA.FD GSO 

2551:2021 
 Lump sugar سكر النبات

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

105  

SFDA.FD GSO 

2552:2021 
 Canned crab meat رسطان البحر المعلب

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

106  

SFDA.FD GSO 

2553:2021 
 Passion fruit الباشن فروت

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

107  

SFDA.FD GSO 

2554:2021 
 Non oily dry pulses البقوليات غي  الزيتية الجافة

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

108  

SFDA.FD GSO 

2556:2021 
 Bitter cassava 2022/06/01 الكاسافا المرة

109  

SFDA.FD GSO 

2557:2021 
 Soy sauce صلصة الصويا

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

110  

SFDA.FD GSO 

2558:2021 

القهوة العربية رسيعة 

 التحضي  
Instant arabic coffee 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

111  

SFDA.FD GSO 

2559:2021 
 Frozen tamia paste 2022/06/01 عجينة الطعمية المجمدة

112  

SFDA.FD GSO 

2560:2021 
 Canned raspberries 2022/06/01 التوت المعلب



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

113  

SFDA.FD GSO 

2561:2021 

الحالوة -السكر ومنتجاته 

 القابلة للدهن )الفرد(

Sugar and its product-  

Spreadable Halawa 

2022/06/01 

114  

SFDA.FD GSO 

2562:2021 
 Table beet البنجر الطازج

2022/06/01 

115  

SFDA.FD GSO 

2563:2021 
 Paneer cheese جبنة الباني  

2022/06/01 

116  

SFDA.FD GSO 

2564:2021 
 Ricotta cheeses جبنة ريكوتا

2022/06/01 

117  

SFDA.FD GSO 

2565:2021 
 Creamy labneh اللبنة الكريمية

2022/06/01 

118  

SFDA.FD GSO 

2566:2021 
 Frozen taro القلقاس المجمد

2022/06/01 

119  

SFDA.FD GSO 

2568:2021 
 Compote الكمبوت

2022/06/01 

120  

SFDA.FD GSO 

2569:2021 

منتجات فول الصويا غي  

 المتخمرة

Non-fermented soybean 

products 

2022/06/01 

121  

SFDA.FD GSO 

2570:2021 

والمياه  المياه المنكهة

 المدعمة

Flavored water and 

Enhanced Water 

2022/06/01 

122  

SFDA.FD GSO 

2572:2021 
 شبيه منتجات االلبان

Dairy products 

analogues 

2022/06/01 

123  

SFDA.FD GSO 

2573:2021 

العصائر الطازجة والخلطات 

ي 
 
ي يتم بيعها ف

وبات النر والمشر

محالت العصائر والمطاعم 

 والمقاهي 

Fresh juices, beverages 

and juice mixes are sold 

at juice store, restaurant 

and cafe 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

124  

SFDA.FD GSO 

2574:2021 
 Quinoa الكينوا

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

125  

SFDA.FD GSO 

2575:2021 
بطاقات البيانات اإليضاحية 

دة  لمنتجات األسماك المي 

Labeling of chilled 

frozen fish, frozen fish 
2022/06/01 



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

ائح األسماك  والمجمدة  ورسر

دة  يات المي  المجمدة والقشر

 والمجمدة

fillets products and 

frozen , chilled 

Crustaceans 

126  

SFDA.FD GSO 

2576:2021 

اطات استخدام بعض  اشير

المصطلحات مثل طازج، 

ها عل  ي وغي 
، نقر طبيعي

 بطاقة المنتجات الغذائية

Requirements for the 

use of terms such as 

“Fresh, Natural, Pure, 

and etc.” In the labelling 

of Food Products 

2023/01/01 

127  

SFDA.FD GSO 

2577:2021 

اب وعصائر  بطاقات رسر

 ونكتار الفواكه

Labelling of fruit juices 

nectars and fruit drinks 
2023/01/01 

128  

SFDA.FD GSO 

2578:2021 
 Halal feedstuff المواد العلفية الحالل

 دخلت حي   النفاذ كون

لوائح فنية هناك 

خليجية تغطي  سعودية و 

 نفس المتطلبات

129  

SFDA.FD GSO ISO 

1003:2021 

 -الزنجبيل  -التوابل 

 المواصفات

Spices — Ginger 

(Zingiber officinale 

Roscoe) — Specification 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

130  

SFDA.FD GSO ISO 

12824:2021 
 غذاء ملكات النحل

Royal jelly — 

Specifications 
2022/06/01 

131  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 78:2021 
 Canned fruit cocktail 2022/06/01 المعلبةالفواكه المشكلة 

132  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 98:2021 

اللحم المفروم المقدد 

 المطبوخ

Cooked cured chopped 

meat 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

133  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 99:2021 

مواصفات سلطة الفواكه 

 االستوائية المعلبة

Standard for Canned 

Tropical Fruit Salad 
2022/06/01 

134  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 115:2021 
 الخيار المخلل

Pickled cucumbers 

(cucumber pickles) 
2022/06/01 

135  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 174:2021 
ي 
وتي   النبابر  منتجات الي 

Vegetable protein 

products 

2022/06/01 



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

136  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 176:2021 
 طحي   )دقيق( الكاسافا

Standard for Edible 

Cassava Flour 

2022/06/01 

137  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 222:2021 

المقرمشات المصنعة من 

يات وقواقع  االسماك  والقشر

 الرخويات النهرية والبحرية

Standard for crackers 

from marine and 

freshwater fish, 

crustacean and 

molluscan shellfish 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

138  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 237:2021 
 Pitahayas بيتاهايا

2022/06/01 

139  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 246:2021 
 Rambutan رامبوتان

2022/06/01 

140  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 284:2021 
ش(جي     المصل)الشر

Standard of whey 

cheese 

2022/06/01 

141  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 292:2021 

الرخويات ثنائيات الصدفة 

 الحية والطازجة

Standard for live and 

raw bivalve molluscs 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

142  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 306:2021 
 Hot sauce 2022/06/01 الصلصة )الشطة( الحارة

143  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 313:2021 
 Tempe منتج تامب

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

144  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 320:2021 
وات المجمدة رسيعا  Quick frozen vegetables الخض 

دخلت حي   النفاذ كون 

الئحة فنية سعودية لها 

 مقابله لها. 

145  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 327:2021 
 Cumin 2022/06/01 الكمون

146  

SFDA.FD GSO CODEX 

STAN 331:2021 

مساحيق الحليب ومسحوق 

 القشدة

Milk powders and cream 

powder 

2022/06/01 



 
 
 

 

 دخول حيز النفاذ اسم الالئحة باللغة اإلنجليزية العربيةاسم الالئحة باللغة  رقم الالئحة م

147  

SFDA.FD GSO 

1415:2021 
 Almeassel Tobacco التبغ المعسل

2022/06/01 

 مواصفات خليجية معتمدة كلوائح فنية سعودية

148  

SFDA.FD GSO 
2604:2021 

 

ي 
 
وضع السعرات الحرارية ف
قائمة وجبات المنشآت 
ي تقدم الطعام 

الغذائية النر
ل  للمستهلك خارج المي  

 

Putting Calories on Food 
Establishments Menu’s 

Selling Away-From-
Home Foods 

 

 دخلت حي   النفاذ كون

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

149  

SFDA.FD GSO 
2605:2021 

 

اإلفصاح عن مسببات 
ي قائمة وجبات 

 
الحساسية ف

ي تقدم 
المنشآت الغذائية النر

الطعام للمستهلك خارج 
ل  المي  
 

Declaration of food 
allergens in Food 

Establishment Menu's 
 

دخلت حي   النفاذ كون 

سعودية لها الئحة فنية 

 مقابله لها. 

150  

SFDA.FD GSO 
2663:2021 

 

ي 
 
المعايي  الميكروبيولوجية ف
األعالف والحدود القصوى 

 المسموح بها
 

Microbiological Criteria 
in feeds and its 

Permissible limits 
 

دخلت حي   النفاذ كون 

لها الئحة فنية سعودية 

 مقابله لها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  المواصفات القياسية( 2جدول رقم )

المعتمدة  الغذائية واألعالف والتبغ ومنتجاته : المواصفات القياسية الخليجية(2جدول رقم )

هـ 1443رجب  16بقرار من معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 

 .(2022فبراير  17) قالمواف
 اسم املواصفة باللغة  اإلنجليزية اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفات م

1  SFDA.FD GSO CAC/RCP 53:2021 
 

مدونة الممارسات الصحية 
 للفاكهة والخضار الطازجة

Code of Hygienic Practice 

for fresh Fruits and 

Vegetables 

2  SFDA.FD GSO CAC/RCP 78:2021 
 

مدونة ممارسات الوقاية من 
ي التوابل 

 
السموم الفطرية ف
 وخفضها

Code of Practice for the 

Prevention and Reduction 

of Mycotoxins in Spices 

3   SFDA.FD GSO 1018:2021 
 

اطات عامه لتخزين ونقل  اشير
وتداول زيوت الطعام المكرره 

 السائبه )غي  المعبأه(
 

General requirements for 
the storage ,transport and 
hanling of refined edible 

oils in bulk 
 

4  SFDA.FD GSO 1069:2021 
المبادئ العامة إلضافة المواد 
 المغذية األساسية لألغذية

GENERAL PRINCIPLES FOR 
THE ADDITION OF 

ESSENTIAL NUTRIENTS TO 
FOODS 

5  SFDA.FD GSO 1385:2021 
 

 
 مهروس التفاح المعلب

 
Canned Applesauce 

6  SFDA.FD GSO 2055-2:2021 

الجزء  -المنتجات الحالل
اطات العامة  : االشير ي

الثاب 
لجهات اصدار شهادات 

 الحالل

Halal products –– Part 
two: General 

Requirements for Halal 
Certification Bodies 

7  SFDA.FD GSO 2055-3:2021 
 

الجزء  –منتجات الحالل 
اطات العامة  الثالث:  االشير

اعتماد جهات اصدار لجهات 
 شهادات الحالل

Halal products –– Part 
three: General 

Requirements for halal 
accreditation bodies 

accrediting halal 
certification bodies 

 



 
 
 

 

 اسم املواصفة باللغة  اإلنجليزية اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفات م

8  SFDA.FD GSO 2468:2021 
 

األغذية الحالل: متطلبات 
نظام اإلدارة لنقل البضائع و/أو 

 خدمات سلسلة البضائع
 

Halal food-Management 
system requirements for 
transportation of goods 

and/or cargo chain 
services 

 

9  SFDA.FD GSO 2469:2021 
 

األغذية الحالل: متطلبات 
نظام االدارة للتخزين 
 واألنشطة ذات العالقة

 

Halal foods-Management 
system requirements for 
warehousing and related 

activities 
 

10  SFDA.FD GSO 2470:2021 
 

األغذية الحالل: متطلبات 
 نظام االدارة لتجارة التجزئة

 

Halal foods - Management 
system requirements for 

retailing 
 

11  SFDA.FD GSO 2538:2021 
 

الحدود القصوى لمتبقيات 
ي 
 
الكحول اإليثيلي )اإليثانول( ف

 األغذية
 

The maximum limits for 
residues of ethyl alcohol 

(ethanol) in food 
 

12  SFDA.FD GSO 2598:2021 
 

ي المنتجات 
 
تقدير اإليثانول ف

الغذائية باستخدام الفراغ 
طيف كروموتوغرافيا  –الرأشي 

ي الكتلي 
 الغاز اللوب 

 

DETERMINATION OF 
ETHANOL IN 

NUTRITIONAL PRODUCTS 
BY STATIC HEADSPACE-

GAS CHROMATOGRAPHY-
MASS SPECTROMETRY 

 

13  SFDA.FD GSO 2599:2021 
 

اطات العامة لمحالت  االشير
تصنيع وبيع وتوزي    ع الحلوى 

 والشوكوالتة
 

General  Requirements for 
Manufacturing, Selling 

and Distributing of Sweets 
and Chocolate Shops 

 

14  SFDA.FD GSO 2600:2021 
 

اطات العامة ألماكن  االشير
التعبئة وإعادة التعبئة للمواد 

 الغذائية المتنوعة
 

General  Requirements for 
Places of Packaging and 
Re-packaging of Food 

 



 
 
 

 

 اسم املواصفة باللغة  اإلنجليزية اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفات م

15  SFDA.FD GSO 2601:2021 
 

اطات الصحية الخاصة  االشير
بمحالت عمل الفطائر 

 والمعجنات
 

Hygienic regulation for 
pies and pastries shops 

 

16  SFDA.FD GSO 2602:2021 
 

الخطوط التوجيهية اإلقليمية 
الخاصة بتصميم تدابي  

ي 
 
ي تباع ف

لمراقبة األغذية النر
 الشوارع

 

Regional Guidelines for 
the design of control 
measures for street – 

vended foods 
 

17  SFDA.FD GSO 2606:2021 
 

ممارسات التصنيع الجيد 
 لالعالف الحيوانية

 

CODE OF PRACTICE ON 
GOOD ANIMAL FEEDING 

 

18  SFDA.FD GSO 2608:2021 
مصادر الفسفور  –األعالف 

ي األعالف
 
 المستخدمة ف

SOURCES OF 
PHOSPHORUS USED IN 

ANIMAL FEEDING STUFFS 

19  SFDA.FD GSO 2609:2021 
 

العلف  –األعالف المصنعة 
 المتكامل للماعز

 

Processed feed- Goats 
completed feed 

 

20  SFDA.FD GSO 2610:2021 
 

 علف متكامل لألغنام
 

SHEEP COMPLETE FEED 
 

21  SFDA.FD GSO 2611:2021 
 

األعالف المصنعة الجاهزة 
 للخيول

 

PROCESSED HORSES FEED 
 

22  SFDA.FD GSO 2613:2021 
 

المواصفات  –المستحلبات 
 )الخصائص الفنية(

 

Emulsifiers-Specifications 
 

23  SFDA.FD GSO 2614:2021 
 

المواصفات  –االحماض 
 )الخصائص الفنية(

 

Acids-Specifications 
 

24  SFDA.FD GSO 2615:2021 
 

المواصفات  –المغذيات 
 )الخصائص الفنية(

 

Nutrients -Specifications 
 



 
 
 

 

 اسم املواصفة باللغة  اإلنجليزية اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفات م

25  SFDA.FD GSO 2616:2021 
 

 –التعبئة والتغليف غازات 
المواصفات )الخصائص 

 الفنية(
 

Packaging gases -
Specifications 

 

26  SFDA.FD GSO 2617:2021 
 

 –محسنات الخي   
المواصفات )الخصائص 

 الفنية(
 

Flour treatment agent 
 

27  SFDA.FD GSO 2618:2021 
 

 –مثبتات االلوان 
المواصفات )الخصائص 

 الفنية(
 

Colour fixative 
 

28  SFDA.FD GSO 2619:2021 
 

المواصفات  –مانعات التكتل 
 )الخصائص الفنية(

 

Anticaking agent - 
Specifications 

 

29  SFDA.FD GSO 2620:2021 
 

المواصفات  –المثبتات 
 )الخصائص الفنية(

 

Stabilizers - Specifications 
 

30  SFDA.FD GSO 2621:2021 
 

المواصفات  – المغلظات
 )الخصائص الفنية(

 

Thickeners- Specifications 
 

31  SFDA.FD GSO 2649:2021 
 

الكشف عن الحمض النووي 
ير   –الديؤكىس ريبوزى للخي  

األغذية  –طريقة االختبار 
 والمنتجات الغذائية

 

Detection of porcine DNA- 
Test method- Food and 

Food products 
 

32  SFDA.FD GSO 2650:2021 
 

حبوب الذرة المقطرة الجافة 
 المستخدمة كعلف للحيوانات

 

Distilled Dried Grain Used 
as Animal Feed 

 

33  SFDA.FD GSO 2652:2021 
 

إرشادات  -التعبئة الحالل 
 عامة
 

Halal Packaging-General 
Guideline 

 

34  SFDA.FD GSO 2673:2021 
 

 القهوة المختصة
 

Specialty Coffee 
 



 
 
 

 

 اسم املواصفة باللغة  اإلنجليزية اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفات م

35  SFDA.FD GSO 2674:2021 
 

ي 
 
بديالت الحليب المستخدم ف

ات  تغذية صغار المجير
 

Milk replacer used for 
feeding young ruminants 

 

36  SFDA.FD GSO 2675:2021 
 

 كسب الكانوال
 

Canola meal (Rapseed 
meal) 

 

37  SFDA.FD GSO 2676:2021 
 

الحدود القصوى 
للهيدروكربون عطري متعدد 
ي 
 
ين( ف و ]أ ]بي   

الحلقات )بي 
 األغذية

 

Maximum limit for 
polycyclic aromatic 

hydrocarbon 
(Benzo[a]pyren) in foods 

 

38  SFDA.FD GSO 2677:2021 
 

وز -الحدود القصوى ل ن نيير
ي األغذية

 
ي الميثيل امي   ف

 ثناب 
 

Maximum limit for N-
nitrosodimethylamine  in 

foods 
 

39  SFDA.FD GSO 2678:2021 
 

ي 
الحدود القصوى لثناب 

ي 
 
الفينيل متعدد الكلور ف

 األغذية
 

Maximum limit for 
Polychlorinated biphenyl 

in foods 
 

40  SFDA.FD GSO ISO 712:2021 
 

نقدير  –الحبوب ومنتجاتها 
)طريقة  –محتوى الرطوبة 
 مرجعية(

 

Cereals and cereal 
products — Determination 

of moisture content — 
Reference method 

 

41  SFDA.FD GSO ISO 734:2021 
 

سب البذور الزيتية 
ُ
تعيي    --ك

طريقة  --محتوى الزيت 
االستخالص بالهكسان )أو 

 النفط الخفيف(
 

Oilseed meals — 
Determination of oil 
content — Extraction 

method with hexane (or 
light petroleum) 
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42  SFDA.FD GSO ISO 2965:2021 
 

المواد المستخدمة كأوراق 
سجائر، غالف سدادة المرشح 
ي 
 
وورق ربط المرشح، بما ف
ذلك المواد ذات المنطقة 

المنفصلة أو الموجهة والمواد 
طة ذات النفاذية  ذات األرسر

تحديد نفاذية  -المختلفة 
 الهواء
 

Materials used as 
cigarette papers, filter 

plug wrap and filter 
joining paper, including 

materials having a discrete 
or oriented permeable 

zone and materials with 
bands of differing 
permeability — 

Determination of air 
permeability 

 

43  SFDA.FD GSO ISO 3631:2021 
 

إرشادات  -الفواكه الحمضية 
 التخزين

 

Citrus fruits — Guidelines 
for storage 

 

44  SFDA.FD GSO ISO 6579-1:2021 
 

ي  السلسلة  ميكروبيولوج 
طريقة افقية   –الغذائية 

لكشف وعد وفصل 
 السالمونيال

 

Microbiology of the food 
chain — Horizontal 

method for the detection, 
enumeration and 

serotyping of Salmonella 
— Part 1: Detection of 

Salmonella spp. 
 

45  
SFDA.FD GSO ISO 6579-

1:2021/Amd 1:2021 
 

ي  السلسلة  ميكروبيولوج 
طريقة افقية   –الغذائية 

لكشف وعد وفصل 
 السالمونيال

 

Microbiology of the food 
chain — Horizontal 

method for the detection, 
enumeration and 

serotyping of Salmonella 
— Part 1: Detection of 

Salmonella spp. 
 

46  SFDA.FD GSO ISO 6883:2021 
 

الزيوت والدهون الحيوانية 
تقدير الكتلة  -والنباتية 

ي الحجم " وزن 
 
االصطالحية ف

ي الهواء "
 
 اللير ف

 

Animal and vegetable fats 
and oils — Determination 
of conventional mass per 

volume (litre weight in air) 
 



 
 
 

 

 اسم املواصفة باللغة  اإلنجليزية اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفات م

47  SFDA.FD GSO ISO 7304-1:2021 
 

سميد القمح القاشي 
تقدير  --والمكرونة الغذائية 

جودة طهي المكرونة بالتحليل 
: الطريقة 1الجزء  --الحىسي 

 المرجعية
 

Durum wheat semolina 
and alimentary pasta — 

Estimation of cooking 
quality of alimentary pasta 
by sensory analysis — Part 

1: Reference method 
 

48  SFDA.FD GSO ISO 7304-1:2021 
 

عجائن المكرونة وعجائن 
تقييم  --سميد قمح الديورم 

جودة طهي المكرونة 
ي بالتحليل الحىسي 

 -السباجينر
 الجزء االول: طريقة مرجعية

 

Durum wheat semolina 
and alimentary pasta — 

Estimation of cooking 
quality of alimentary pasta 
by sensory analysis — Part 

1: Reference method 
 

49  SFDA.FD GSO ISO 7305:2021 
 

 -منتجات الحبوب المطحونة 
 تقدير حموضة الدهون

 

Milled cereal products — 
Determination of fat 

acidity 
 

50  SFDA.FD GSO ISO 8260:2021 
 

تقدير  --الحليب ومنتجاته 
المبيدات الكلورية العضوية 
ي الفينيل متعدد 

ومركبات ثناب 
طريقة استخدام  --الكلور 

اب الغازي  السائل  -االستشر
الشعري مع الكشف بالتقاط 

ونات  اإللكير
 

Milk and milk products — 
Determination of 

organochlorine pesticides 
and polychlorobiphenyls 
— Method using capillary 

gas-liquid chromatography 
with electron-capture 

detection 
 

51  SFDA.FD GSO ISO 8968-4:2021 
 

تقدير  -- الحليب  ومنتجاته
وجي   

الجزء  --محتوى النيير
وجي   4

: تقدير محتوى النيير

ي 
وتين  ي و غي  الي 

وتين  الي 
وتي    وحساب محتوي الي 
 الفعلي )طريقة مرجعية(

 

Milk and milk products — 
Determination of nitrogen 

content — Part 4: 
Determination of protein 
and non-protein nitrogen 
content and true protein 

content calculation 
(Reference method) 
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52  SFDA.FD GSO ISO 9167:2021 
 

بذور اللفت ووجبات بذور 
تعيي   محتوي  –اللفت 

طريقة  -تات الوينوزكولجلا
ي 
 
التحليل الكروماتوجراف
 السائل عالي األداء

 

Rapeseed and rapeseed 
meals — Determination of 
glucosinolates content — 

Method using high-
performance liquid 

chromatography 
 

53  SFDA.FD GSO ISO 9231:2021 
 

تقدير  --الحليب ومنتجاته 
ويك  محتويات حمض البي  

 وحمض السوربيك
 

Milk and milk products — 
Determination of the 

benzoic and sorbic acid 
contents 

 

54  SFDA.FD GSO ISO 9512:2021 
 

 -تقدير التهوية  -السجائر 
 التعاريف ومبادئ القياس

 

Cigarettes — 
Determination of 

ventilation — Definitions 
and measurement 

principles 
 

55  SFDA.FD GSO ISO 10272-1:2021 
 

ي السلسلة  ميكروبيولوج 
الطريقة االفقية  –الغذائية 

يا كامبيلو  لكشف وعد بكتي 
الجزء األول: طريقة   -باكير 

 كشف
 

Microbiology of the food 
chain — Horizontal 

method for detection and 
enumeration of 

Campylobacter spp. — 
Part 1: Detection method 

 

56  SFDA.FD GSO ISO 10272-2:2021 
 

ي السلسلة  ميكروبيولوج 
طريقة افقية لكشف  -الغذائية

يا كامبيلو باكير    -وعد بكتي 
: تقنية طريقة عد  ي

الجزء الثاب 
 المستعمرات

 

Microbiology of the food 
chain — Horizontal 

method for detection and 
enumeration of 

Campylobacter spp. — 
Part 2: Colony-count 

technique 
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57  SFDA.FD GSO ISO 10273:2021 
 

ي السلسلة  ميكروبيولوج 
الطريقة األفقية  -الغذائية 

يا يارسينا  للكشف عن بكتي 
وكوليتيكا الممرضة  إنتي 

 

Microbiology of the food 
chain — Horizontal 

method for the detection 
of pathogenic Yersinia 

enterocolitica 
 

58  SFDA.FD GSO ISO 10932:2021 
 

تقدير  --الحليب ومنتجاته 
كي   التثبيطي األدب  

الير
للمضادات الحيوية المطبق 
يا  قاء وبكتي 

َّ
يا الش عل بكتي 

حمض الالكتيك من المكورات 
 الالمعوية

 

Milk and milk products — 
Determination of the 

minimal inhibitory 
concentration (MIC) of 
antibiotics applicable to 
bifidobacteria and non-
enterococcal lactic acid 

bacteria (LAB) 
 

59  
SFDA.FD GSO ISO 

11133:2021/Amd 2:2021 
 

ي األغذية و  ميكروبيولوج 
إعداد وإنتاج  -األعالف والمياه

وتخزين واختبار األداء ألوساط 
ي المختي  

 
 الزرع ف

 

Microbiology of food, 
animal feed and water — 
Preparation, production, 
storage and performance 

testing of culture media — 
Amendment 2 

 

60  SFDA.FD GSO ISO 11133:2021 
 

ي األغذية و  ميكروبيولوج 
إعداد وإنتاج  -األعالف والمياه

وتخزين واختبار األداء ألوساط 
ي المختي  

 
 الزرع ف

 

Microbiology of food, 
animal feed and water — 
Preparation, production, 
storage and performance 
testing of culture media 

 

61  SFDA.FD GSO ISO 13843:2021 
 

متطلبات  –جودة المياه 
تحديد خصائص األداء للطرق 

 الميكروبيولوجية الكمية
 

Water quality — 
Requirements for 

establishing performance 
characteristics of 

quantitative 
microbiological methods 

 



 
 
 

 

 اسم املواصفة باللغة  اإلنجليزية اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفات م

62  SFDA.FD GSO ISO 13884:2021 
 

طرق اختبار الدهون 
المتحولةالدهون والزيوت 

تقدير  -الحيوانية والنباتية
األحماض الدهنية المحولة 
 بواسطة األشعة تحت الحمراء

 

Animal and vegetable fats 
and oils — Determination 
of isolated trans isomers 
by infrared spectrometry 

 

63  SFDA.FD GSO ISO 15216-1:2021 
 

نظام التغذية االفقية لعلم 
األحياء الدقيقة الخاص 

بالغذاء والحيوان باستخدام  
(REAL-TIME RT-PCR  )

وس التهاب  للكشف عن في 
وس Aالكبد  ي  والنوروفي 

 
ف

طرق   -الغذاء: الجزء األول 
 -التقدير الكمي 

 

Microbiology of the food 
chain — Horizontal 

method for determination 
of hepatitis A virus and 

norovirus using real-time 
RT-PCR — Part 1: Method 

for quantification 
 

64  SFDA.FD GSO ISO 16140-1:2021 
 

المجهرية علم األحياء 
التحقق  --للسلسلة الغذائية 
الجزء  --من فاعلية الطريقة 

 : المفردات1
 

Microbiology of the food 
chain — Method 

validation — Part 1: 
Vocabulary 

 

65  SFDA.FD GSO ISO 16140-2:2021 
 

علم األحياء المجهرية 
التحقق  --للسلسلة الغذائية 
الجزء  --من فاعلية الطريقة 

: بروتوكول التحقق من 2

فاعلية الطرائق البديلة 
)الخاصة( مقابل الطريقة 

 المرجعية
 

Microbiology of the food 
chain — Method 

validation — Part 2: 
Protocol for the validation 

of alternative 
(proprietary) methods 

against a reference 
method 

 

66  SFDA.FD GSO ISO 16779:2021 
 

تقييم  --التحاليل الحسية 
)تقدير وتحقق( عمر تخزين 

 المواد الغذائية
 

Sensory analysis — 
Assessment 

(determination and 
verification) of the shelf 

life of foodstuffs 
 



 
 
 

 

 اسم املواصفة باللغة  اإلنجليزية اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفات م

67  SFDA.FD GSO ISO 16958:2021 
 

الحليب ومنتجاته 
ات أغذية الرضع  ومستحض 

تقدير  --البالغي   ومغذيات 
 --تركيب األحماض الدهنية 
اب الغازي  طريقة االستشر

 الشعري
 

Milk, milk products, infant 
formula and adult 

nutritionals — 
Determination of fatty 
acids composition — 

Capillary gas 
chromatographic method 

 

68  SFDA.FD GSO ISO 17780:2021 
 

الزيوت والدهون النباتية 
تقدير  --والحيوانية 

ي 
 
الهيدروكربونات األليفاتية ف

 الزيوت النباتية
 

Animal and vegetable fats 
and oils — Determination 
of aliphatic hydrocarbons 

in vegetable oils 
 

69  SFDA.FD GSO ISO 17943:2021 
 

تقدير المركبات  --جودة الماء 
ي الماء العضوية 

 
 --المتطايرة ف

طريقة استخدام تقنية 
االستخالص الرأشي الدقيق 
للجزء الصلب متبوعة 

اب الغازي المقرون  باالستشر
ي 
 بقياس الكتلة الطيق 

 

Water quality — 
Determination of volatile 

organic compounds in 
water — Method using 
headspace solid-phase 
micro-extraction (HS-

SPME) followed by gas 
chromatography-mass 
spectrometry (GC-MS) 

 

70  SFDA.FD GSO ISO 18363-1:2021 
 

الزيوت والدهون النباتية 
تقدير الكلورو  --والحيوانية 

بروبان ديول المرتبط بحمض 
ي )
( MCPDsدهن 

والغليسيدول بواسطة 
الغازية/ قياس  الكروماتوغرافيا 
: 1الجزء  --الطيف الكتلي 

ة  طريقة باستخدام األسير
التبادلية القولية الشيعة 

والقياس  MCPD-3وقياس 
 التفاضلي للغليسيدول

 

Animal and vegetable fats 
and oils — Determination 

of fatty-acid-bound 
chloropropanediols 

(MCPDs) and glycidol by 
GC/MS — Part 1: Method 

using fast alkaline 
transesterification and 

measurement for 3-MCPD 
and differential 

measurement for glycidol 
 



 
 
 

 

 اسم املواصفة باللغة  اإلنجليزية اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفات م

71  SFDA.FD GSO ISO 18465:2021 
 

علم األحياء المجهرية 
التعيي    --للسلسلة الغذائية 

الكمي للسم المقن   )الناتج عن 
 العصوية الشمعية )باسيلس
يس(( باستخدام  سي 

اب السائل المقرون  االستشر
ي 
 
ادف ي الير

 بمقياس الكتلة الطيق 
 

Microbiology of the food 
chain — Quantitative 

determination of emetic 
toxin (cereulide) using LC-

MS/MS 
 

72  SFDA.FD GSO ISO 18539:2021 
 

إمكانية تتبع المنتجات 
الفنية المواصفات  --الرخوية 

للمعلومات المطلوب تسجيلها 
ي سالسل توزي    ع الرخويات 

 
ف

 الملتقطة
 

Traceability of molluscan 
products — Specifications 
on the information to be 

recorded in captured 
molluscan distribution 

chains 
 

73  SFDA.FD GSO ISO 18744:2021 
 

ي السلسلة  ميكروبيولوج 
: كشف وعد  الغذائيه

ي 
 
كربتوسبوريديم والجيارديا ف
اء الورقية  الخضار الخض 

 وفاكهة التوت
 

Microbiology of the food 
chain — Detection and 

enumeration of 
Cryptosporidium and 
Giardia in fresh leafy 
green vegetables and 

berry fruits 
 

74  SFDA.FD GSO ISO 18794:2021 
 

 –التحليل الحىسي  -القهوة 
 المفردات
 

Coffee — Sensory analysis 
— Vocabulary 

 

75  SFDA.FD GSO ISO 18862:2021 
 

تقدير  --الي   ومنتجاته 
طرق استخدام  -- األكريالميد 

اب السائل العالي 
االستشر

األداء المقرون بمقياس الكتلة 
اب الغازي  ي واالستشر

الطيق 
المقرون بمقياس الكتلة 
ي بعد االشتقاق

 الطيق 
 

Coffee and coffee 
products — Determination 
of acrylamide — Methods 

using HPLC-MS/MS and 
GC-MS after derivatization 

 

76  SFDA.FD GSO ISO 19290:2021 
 

وزامي    --السجائر 
تقدير النيير

ي 
 
الخاص بالتبغ الموجود ف
 --دخان السجائر المبارسر 

اب  طريقة استخدام االستشر
السائل المقرون بمقياس 
ي 
 
ادف ي الير

 الكتلة الطيق 
 

Cigarettes — 
Determination of tobacco 

specific nitrosamines in 
mainstream cigarette 

smoke — Method using 
LC-MS/MS 

 



 
 
 

 

 اسم املواصفة باللغة  اإلنجليزية اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفات م

77  SFDA.FD GSO ISO 19344:2021 
 

مزارع  --الحليب ومنتجاته 
ية والمعينات  البادئات البكتي 
الحيوية والمنتجات المتخمرة 

يا  -- التقدير الكمي لبكتي 
حمض الالكتيك بواسطة 
 قياس التدفق الخلوي

 

Milk and milk products — 
Starter cultures, probiotics 

and fermented products 
— Quantification of lactic 

acid bacteria by flow 
cytometry 

 

78  SFDA.FD GSO ISO 19563:2021 
 

ي الشاي 
 
تقدير الثياني   ف

ي الشكل 
 
والشاي الفوري ف

اب  الصلب باستخدام االستشر
 السائل العالي األداء

 

Determination of theanine 
in tea and instant tea in 
solid form using high-

performance liquid 
chromatography 

 

79  SFDA.FD GSO ISO 20541:2021 
 

تعيي    --الحليب ومنتجاته 
ات  طريقة  --محتوى النير

ال اإلنزيمي وقياس طيف  االخير 
ي بعد تفاعل 

االمتصاص الجزين 
 غريس
 

Milk and milk products — 
Determination of nitrate 

content — Method by 
enzymatic reduction and 

molecular-absorption 
spectrometry after Griess 

reaction 
 

80  SFDA.FD GSO ISO 20613:2021 
 

إرشادات  -التحليل الحىسي 
عامة لتطبيق التحليل الحىسي 

ي مراقبة الجودة
 
 ف

 

Sensory analysis — 
General guidance for the 

application of sensory 
analysis in quality control 

 

81  SFDA.FD GSO ISO 20633:2021 
 

ات أغذية الرضع  مستحض 
تعيي    --ومغذيات البالغي   

فيتامي   ـه وفيتامي   أ 
اب السائل العالي 

باالستشر
 األداء ذي الطور العادي

 

Infant formula and adult 
nutritionals — 

Determination of vitamin 
E and vitamin A by normal 
phase high performance 
liquid chromatography 

 

82  SFDA.FD GSO ISO 20634:2021 
 

ات أغذية الرضع  مستحض 
تقدير  --ومغذيات البالغي   

اب  12فيتامي   ب  باالستشر
السائل العالي األداء ذي الطور 

 المعكوس
 

Infant formula and adult 
nutritionals — 

Determination of vitamin 
B12 by reversed phase 

high performance liquid 
chromatography (RP-

HPLC) 
 



 
 
 

 

 اسم املواصفة باللغة  اإلنجليزية اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفات م

83  SFDA.FD GSO ISO 20637:2021 
 

ات أغذية الرضع  مستحض 
تقدير  --ومغذيات البالغي   

اب  ميو إينوزيتول باالستشر
السائل ومقياسية األمبي  

 النبضية
 

Infant formula and adult 
nutritionals — 

Determination of myo-
inositol by liquid 

chromatography and 
pulsed amperometry 

 

84  SFDA.FD GSO ISO 20638:2021 
 

ات أغذية الرضع   --مستحض 
تقدير النيوكليوتيدات 
اب السائل  باالستشر

 

Infant formula — 
Determination of 

nucleotides by liquid 
chromatography 

 

85  SFDA.FD GSO ISO 20639:2021 
 

ات أغذية الرضع  مستحض 
تعيي    --ومغذيات البالغي   

حمض البانتوثينيك 
اب السائل الفائق  باالستشر
األداء المقرون بقياس الكتلة 

ي 
 
ادف ي الير

 الطيق 
 

Infant formula and adult 
nutritionals — 

Determination of 
pantothenic acid by ultra 
high performance liquid 

chromatography and 
tandem mass 

spectrometry method 
(UHPLC-MS/MS) 

 

86  SFDA.FD GSO ISO 20714:2021 
 

ي 
وب  تقدير  -السائل االلكير

وبيلي    غليكول النيكوتي   والي 
ي السوائل 

 
والجلشين ف

ي أجهزة توصيل 
 
المستخدمة ف

ونية  طريقة  -النيكوتي   اإللكير
 كروماتوغرافيا الغاز

 

E-liquid — Determination 
of nicotine, propylene 
glycol and glycerol in 

liquids used in electronic 
nicotine delivery devices 
— Gas chromatographic 

method 
 

87  SFDA.FD GSO ISO 20976-1:2021 
 

علم األحياء المجهرية 
المتطلبات  -للسلسلة الغذائية 

واإلرشادات إلجراء اختبارات 
التحدي للمنتجات الغذائية 

 - 1الجزء  –واألعالف 
اختبارات التحدي لدراسة 
إمكانات النمو، ووقت التأخي  
 والحد األقىص لمعدل النمو

 

Microbiology of the food 
chain — Requirements 

and guidelines for 
conducting challenge tests 
of food and feed products 
— Part 1: Challenge tests 
to study growth potential, 

lag time and maximum 
growth rate 

 



 
 
 

 

 اسم املواصفة باللغة  اإلنجليزية اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفات م

88  SFDA.FD GSO ISO 21045:2021 
 

تقدير  -التبغ ومنتجات التبغ 
طريقة استخدام  -األمونيا 

ي 
ي األيوب 

 التحليل الكرومابر
 

Tobacco and tobacco 
products — Determination 

of ammonia — Method 
using ion chromatographic 

analysis 
 

89  SFDA.FD GSO ISO 21415-2:2021 
 

محتوى  –القمح ودقيق القمح 
: تقدير 2الجزء  –الغلوتي   

الغلوتي   الرطب بالوسائل 
 الميكانيكية

 

Wheat and wheat flour — 
Gluten content — Part 2: 

Determination of wet 
gluten and gluten index by 

mechanical means 
 

90  SFDA.FD GSO ISO 21446:2021 
 

ات أغذية الرضع  مستحض 
تعيي    –ومغذيات البالغي   

 1محتوى الفيتامي   ك
طريقة  -)المتحولة والكلية( 

اب السائل العالي األداء 
استشر

 (HPLCذي الطور العادي )
 

Infant formula and adult 
nutritionals — 

Determination of trans 
and total (cis + trans) 
vitamin K1 content — 
Normal phase HPLC 

 

91  SFDA.FD GSO ISO 21528-1:2021 
 

ي  السلسلة ميكروبيولوج 
ريقة األفقّية  --الغذائية 

ّ
الط

يا المعوية   --لكشف وعد البكير
يا 1الجزء  : الكشف عن البكير

 المعوية
 

Microbiology of the food 
chain — Horizontal 

method for the detection 
and enumeration of 

Enterobacteriaceae — 
Part 1: Detection of 
Enterobacteriaceae 

 

92  SFDA.FD GSO ISO 21528-2:2021 
 

ي السلسلة  ميكروبيولوج 
ريقة األفقّية  --الغذائية 

ّ
الط

يا المعوية   --لكشف وعد البكير
: طريقة عد 1الجزء 

 المستعمرات
 

Microbiology of the food 
chain — Horizontal 

method for the detection 
and enumeration of 

Enterobacteriaceae — 
Part 2: Colony-count 

technique 
 

93  SFDA.FD GSO ISO 21572:2021 
 

تحليل  –المواد الغذائية 
العالمات البيولوجية الجزيئية 

وتي    –  طرق مبنية عل الي 
 

Foodstuffs — Molecular 
biomarker analysis — 

Immunochemical methods 
for the detection and 

quantification of proteins 
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94  SFDA.FD GSO ISO 21766:2021 
 

تقدير  -منتجات التبغ والتبغ 
وسامينات الخاصة  النيير

طريقة  -بمنتجات التبغ 
 LC-MS / MSاستخدام 

 

Tobacco and tobacco 
products — Determination 

of tobacco-specific 
nitrosamines in tobacco 

products — Method using 
LC-MS/MS 

 

95  SFDA.FD GSO ISO 21872-1:2021 
 

ي السلسلة  ميكروبيولج 
طريقة أفقية  –الغذائية 

يا  للكشف عن أنواع البكير
ا   : 1الجزء  –المسببة للكولي 

ا  الكشف عن انواع الكولي 
 الممرضة المحتمله

 

Microbiology of the food 
chain — Horizontal 

method for the 
determination of Vibrio 
spp. — Part 1: Detection 

of potentially 
enteropathogenic Vibrio 
parahaemolyticus, Vibrio 

cholerae and Vibrio 
vulnificus 

 

96  SFDA.FD GSO ISO 22000:2021 
 

 إدارة سالمة الغذاء
 

Food safety management 
systems — Requirements 
for any organization in the 

food chain 
 

97  SFDA.FD GSO ISO 22253:2021 
 

ي  -السجائر 
 
تقدير النيكوتي   ف
الجسيمات الكلية من الدخان 
 -السائد بنظام تدخي   مكثف 
 طريقة كروماتوغرافيا الغاز

 

Cigarettes — 
Determination of nicotine 
in total particulate matter 

from the mainstream 
smoke with an intense 

smoking regime — Gas-
chromatographic method 

 

98  SFDA.FD GSO ISO 22630:2021 
 

سب البذور الزيتية 
ُ
تقدير  --ك

طريقة  --محتوى الزيت 
 االستخالص الشيعة

 

Oilseed meals — 
Determination of oil 

content — Rapid 
extraction method 

 

99  SFDA.FD GSO ISO 22964:2021 
 

ي  السلسلة  ميكروبيولج 
طريقة افقية  –الغذائية 

 للكشف عن كرونوباكير 
 

Microbiology of the food 
chain — Horizontal 

method for the detection 
of Cronobacter spp. 
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100  SFDA.FD GSO ISO 24333:2021 
 

 -الحبوب ومنتجات الحبوب
 أخذ العينات

 

Cereals and cereal 
products — Sampling 

 

101  SFDA.FD GSO ISO 27105:2021 
 

تقدير  --الحليب والجي   
ي زالل بيض 

 
وزيم ف محتوى اللي  

اب السائل  الدجاج باالستشر
 العالي األداء

 

Milk and cheese — 
Determination of hen's 

egg white lysozyme 
content by high 

performance liquid 
chromatography 

 

102  SFDA.FD GSO ISO 29842:2021 
 

المنهجية  --التحاليل الحسية 
تصميمات الكتلة المتوازنة  --

 غي  الكاملة
 

Sensory analysis — 
Methodology — Balanced 
incomplete block designs 

 

103  SFDA.FD GSO ISO/TS 210:2021  
القواعد  -الزيوت األساسية 

األساسية للتغليف وظروف 
 التخزين

Essential oils — General 

rules for packaging, 

conditioning and storage 

104  SFDA.FD GSO ISO/TS 3550-
3:2021 

تقدير فاقد التبغ  --السجائر 
ي النهايات 

 
: طريقة 3الجزء  --ف

ازي  باستخدام مقعد اهير 

Cigarettes — 

Determination of loss of 

tobacco from the ends — 

Part 3: Method using a 

vibro-bench 

105  SFDA.FD GSO ISO/TS 15216-
2:2021 

نظام التغذية االفقية لعلم 
األحياء الدقيقة الخاص 

بالغذاء والحيوان باستخدام   
(REAL-TIME RT-PCR  )

وس التهاب  للكشف عن في 
ي   Aالكبد 

 
وس ف والنوروفي 

ي 
نظام -الغذاء: الجزء الثاب 

 الكشف النوعي 

Microbiology of food and 

animal feed — Horizontal 

method for determination 

of hepatitis A virus and 

norovirus in food using 

real-time RT-PCR — Part 

2: Method for qualitative 

detection 
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106  SFDA.FD GSO ISO/TS 
15495:2021 

الحليب ،ومنتجات الحليب ، 
مبادئ  -وصيغ الرضع 
الميالمي   توجيهية لتقدير 
 .  الكمي

Milk, milk products and 

infant formulae — 

Guidelines for the 

quantitative 

determination of 

melamine and cyanuric 

acid by LC-MS/MS 

107  SFDA.FD GSO ISO/TS 
17728:2021 

ي للساسلة  ميكروبيولوج 
تقنيات أخذ  -الغذائية 

العينات للتحليل 
ي لعينات  الميكروبيولوج 

 األغذية واألعالف

Microbiology of the food 

chain — Sampling 

techniques for 

microbiological analysis of 

food and feed samples 

108  SFDA.FD GSO ISO/TS 
19657:2021 

التعاريف والمتطلبات الفنية 
الغذائية حنر تعتي  للمكونات 

 طبيعية

Definitions and technical 

criteria for food 

ingredients to be 

considered as natural 

109  SFDA.FD GSO ISO/TS 21569-
4:2021 

طرق أفقية لتحليل المؤرسر 
ي 
طرق  --الحيوي الجزين 

تحليل الكشف عن الكائنات 
ا  الحية المعدلة وراثيًّ

الجزء  --والمنتجات المشتقة 
: طرق الفحص المعتمدة 4

از  عل تفاعل البوليمي 
ي للكشف 

المتسلسل اللحط 
عن تسلسالت الحمض 
النووي لمنشط السينثاز 

( وجي   P-nosنوبالي   )
يز نيومايسي    فوسفور ترانسفي 

-Pومنشط سينثاز نوبالي   ) 2
nos-nptII) 

Horizontal methods for 

molecular biomarker 

analysis — Methods of 

analysis for the detection 

of genetically modified 

organisms and derived 

products — Part 4: Real-

time PCR based screening 

methods for the detection 

of the P-nos and P-nos-

nptII DNA sequences 
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110  SFDA.FD GSO ISO/TS 21569-
6:2021 

طرق أفقية لتحليل المؤرسر 
ي 
طرق  --الحيوي الجزين 

تحليل الكشف عن الكائنات 
ا  الحية المعدلة وراثيًّ

الجزء  --والمنتجات المشتقة 
: طرق الفحص المعتمد عل 6

از  المتسلسل  تفاعل البوليمي 
ي للكشف عن تسلسل 

اللحط 
وتي   كراي  الحمض النووي لي 

cry1Ab/Ac  ومنشط
 كراي  -األوبكوتي   

Horizontal methods for 

molecular biomarker 

analysis — Methods of 

analysis for the detection 

of genetically modified 

organisms and derived 

products — Part 6: Real-

time PCR based screening 

methods for the detection 

of cry1Ab/Ac and Pubi-cry 

DNA sequences 

111  SFDA.FD GSO ISO/TS 22002-
6:2021 

برامج المتطلبات األساسية 
: 6الجزء  --لسالمة الغذاء 

إنتاج األعالف وأغذية 
 الحيوانات

Prerequisite programmes 

on food safety — Part 6: 

Feed and animal food 

production 

112  SFDA.FD GSO ISO/TR 
17622:2021 

ات الحيوية  تحليل المؤرسر
تحليل تكرار  --الجزيئية 

ي زهرة 
 
التسلسل البسيط ف
 دّوار الشمس

Molecular biomarker 

analysis — SSR analysis of 

sunflower 

113  SFDA.FD GSO ISO/TR 19478-
2:2021 

إجمالي المادة الجسيمية 
(TPM والمياه والمادة ،)

الجسيمية الجافة الخالية من 
ي NFDPMالنيكوتي   )

 
( ف

 دخان السجائر

ISO and Health Canada 

intense smoking 

parameters — Part 2: 

Examination of factors 

contributing to variability 

in the routine 

measurement of TPM, 

water and NFDPM smoke 

yields of cigarettes 

114  SFDA.FD GSO CODEX STAN 
36:2021 

مواصفة أسماك الزعانف 
، الغي  متفرعة  المجمدة رسيعا 

ة  والغي  مختي 

Standard for Quick Frozen 

Finfish, Uneviscerated and 

Eviscerated 
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115  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

53:2021 

مواصفة أغذية الحمية 

الخاصة ذات المحتوى 

المنخفض من الصوديوم )بما 

ي ذلك بدائل الملح(
 
 ف

STANDARD FOR SPECIAL 

DIETRY FOOD WITH LOW-

SODIOUM CONTENT 

(INCLUDING SALT 

SUBSTITUTES) 

116  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

69:2021 
 مواصفة توت العليق المجمد

Standard for Fresh Frozen 

Raspberries 

117  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

76:2021 
 
ً
 التوت المجمد رسيعا

Standard for Quick Frozen 

Bilberries 

118  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

107:2021 

المواصفات العامة المتعلقة 

بتوسيم المواد المضافة ال 

الغذاء عند عرضها للبيع بهذه 

 الصفة

GENERAL STANDARD FOR 

THE LABELLING OF FOOD 

ADDITIVES WHEN SOLD AS 

SUCH 

119  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

110:2021 
 
ً
وكلي المجمد رسيعا  الي 

Standard for Quick Frozen 

Broccoli 

120  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

178:2021 

سميد القمح القاشي ودقيق 

 القمح القاشي 

Durum wheat semolina & 

durum wheat flour 

121  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

223:2021 
ي 
 Standard for Kimchi مواصفة الكيمتىسر

122  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

243:2021 

مواصفة أنواع الحليب 

 المخمر

Standard for fermented 

milks 

123  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

260:2021 
 الخض  والفاكهة المخللة

Pickled Fruits and 

Vegetables 
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124  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

268:2021 
 SAMSO CHEESE جبنة السامسو

125  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

272:2021 

المواصفة الخاصة بجبنة 

 بروفولونيه

STANDARD FOR 

PROVOLONE 

126  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

274:2021 

المواصفة الخاصة بالجبنة 

 الكولومبية

STANDARD FOR 

COULOMMIERS 

127  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

319:2021 

مواصفة بعض أنواع الفاكهة 

 المعلبة

Standard for certain 

canned fruits 

128  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

323:2021 

الطحلب مواصفة منتجات 

 األحمر

REGIONAL STANDARD FOR 

LAVER PRODUCTS 

129  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

324:2021 
 YACON البطاطس الحلوة

130  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

325:2021 
 Unrefined Shea Butter زبدة الشيا غي  المكرر

131  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

329:2021 

المواصفة الخاصة بزيوت 

 السمك
Standard for Fish Oils 

132  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

330:2021 
 Aubergines الباذنجان

133  
SFDA.FD GSO CODEX STAN 

332:2021 
اب الدوغ  DOOGH رسر
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134  SFDA.FD GSO CAC/GL 4:2021 

الخطوط التوجيهية العامة 

ي الستخدام 
للدستور الغذاب 

ي 
 
وتينية النباتية ف المنتجات الي 

 األغذية

General Guidelines for the 

Utilization of Vegetable 

Protein Products (VPP) in 

Foods 

135  SFDA.FD GSO CAC/GL 19:2021 

المبادئ والخطوط التوجيهية 

ي 
 
المتعلقة بتبادل المعلومات ف

ي مجال 
 
حاالت الطوارئ ف

 سالمة الغذاء

PRINCIPLES AND 

GUIDELINES FOR THE 

EXCHANGE OF 

INFORMATION IN FOOD 

SAFETY EMERGENCY 

SITUATIONS 

136  SFDA.FD GSO CAC/GL 25:2021 

الخطوط التوجيهية المتعلقة 

بتبادل المعلومات بي   الدول 

 حول رفض األغذية المستوردة

Guidelines for the 

Exchange of Information 

between Countries on 

Rejections of Imported 

Foods 

137  SFDA.FD GSO CAC/GL 31:2021 
الخطوط التوجيهية للتقييم 

يات  الحىسي لألسماك والقشر

Guidelines for the sensory 

evaluation of fish and 

shellfish in laboratories 

138  SFDA.FD GSO CAC/GL 34:2021 

الخطوط التوجيهية لبلورة 

اتفاقات تكافؤ متعلقة بنظم 

الرقابة عل الصادرات 

والواردات الغذائية ومنحها 

ت المطابقةشهادا  

Guidelines for the 

development of 

equivalence agreements 

regarding food imports 

and exports inspection 

and certification systems 

139  SFDA.FD GSO CAC/GL 54:2021 
الخطوط التوجيهية ألوجه 

ي عمليات القياس
 
 الشك ف

Guidelines on 

measurement uncertainty 

140  SFDA.FD GSO CAC/GL 79:2021 

المباديء التوجيهية بشأن 

تطبيق المباديء العامة 

لنظافة األغذية عل مكافحة 

ي األغذية
 
وسات ف  الفي 

Guidelines on the 

Application of General 

Principles of Food Hygiene 

to the Control of Viruses 

in Food 
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141  SFDA.FD GSO CAC/GL 80:2021 

الخطوط التوجيهية بشأن 

تطبيق تقييم المخاطر عل 

 األعالف

Guidelines on the 

application of risk 

assessment for feed 

142  SFDA.FD GSO CAC/GL 88:2021 

الخطوط التوجيهية لتطبيق 

المبادئ العامة لنظافة األغذية 

ي مكافحة الطفيليات 
 
ف

 المنقولة باألغذية

GUIDELINES ON THE 

APPLICATION OF GENERAL 

PRINCIPLES OF FOOD 

HYGIENETO THE CONTROL 

OF FOODBORNE 

PARASITES 

143  SFDA.FD GSO CAC/GL 89:2021 

خطوط توجيهية لتبادل 

المعلومات بي   البلدان 

المستوردة والمصدرة لدعم 

 التجارة باألغذية

Principles and guidelines 

for the exchange of 

information between 

importing and exporting 

countries to support the 

trade in food 

144  SFDA.FD GSO CAC/GL 90:2021 

مبادئ توجيهية بشأن معايي  

األداء لطرق التحليل لتحديد 

ي 
 
متبقيات مبيدات اآلفات ف

 األغذية واألعالف

Guidelines on 

Performance Criteria for 

Methods of Analysis for 

the Determination of 

Pesticide Residues in Food 

and Feed 

145  SFDA.FD GSO CAC/GL 92:2021 

المبادئ توجيهية لتحليل 

مخاطر الملوثات غي  

ي األغذية حينما ال 
 
المنتظمة ف

يوجد مستوي تنظيمي أو إطار 

ف به  إلدارة المخاطر معير

 قانونيا

Guidelines for Risk 

Analysis of Instances of 

Contaminants in Food 

Where There Is No 

Regulatory Level of Risk 

Management Framework 

Established 
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146  SFDA.FD GSO CAC/MRL 2:2021 

الحدود القصوى للمخلفات 

والتوصيات إلدارة المخاطر 

بالنسبة إل العقاقي  البيطرية 

ي األغذية
 
 ف

MAXIMUM RESIDUE 

LIMITS (MRLs) AND RISK 

MANAGEMENT 

RECOMMENDATIONS 

(RMRs)  FOR RESIDUES OF 

VETERINARY DRUGS IN 

FOOD 

147  SFDA.FD GSO CAC/RCP 22:2021 

المدونة الدولية الموصي بها 

للسلوك الصجي بشان الفول 

ي 
 السوداب 

Code of hygienic practice 

for ground nuts (Peanuts) 

148  SFDA.FD GSO CAC/RCP 46:2021 

مدونة ممارسات نظافة 

دة ذات  األغذية المعبأة المي 

ة حفظ ممتدة  فير

Code of Hygienic Practice 

for Refrigerated Packaged 

Foods with Extended Shelf 

Life 

149  SFDA.FD GSO CAC/RCP 49:2021 

مدونة الممارسات لإلجراءات 

ة نحو المصدر للحد  المبارسر

ي 
 
ي ف

من التلوث الكيمياب 

 األغذية

Code of Practice 

Concerning Source 

Directed Measures to 

Reduce Contamination of 

Foods with Chemicals 

150  SFDA.FD GSO CAC/RCP 56:2021 
مدونة ممارسات لمنع وخفض 

 تلوث األغذية بالرصاص

Code of Practice for the 

Prevention and Reduction 

of Lead Contamination in 

Foods 

151  SFDA.FD GSO CAC/RCP 62:2021 

قواعد الممارسات الخاصة 

بمنع وخفض وخفض التلوث 

بالدايوكسينات ومركبات 

ثنائية الفينيل عديدة الكلور 

ي 
 
المشابهة للدايوكسي   ف

 األغذية واألعالف

Code of Practice for the 

Prevention and reduction 

of Dioxin and Dioxin-like 

PCB contamination in food 

and feeds 
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152  SFDA.FD GSO CAC/RCP 65:2021 

مدونة الممارسات للوقاية من 

تلوث التي   المجفف 

 باالفالتوكسي   والحد منه

Code of Practice for the 

Prevention and Reduction 

of Aflatoxin 

Contamination in Dried 

Figs 

153  SFDA.FD GSO CAC/RCP 68:2021 

قواعد الممارسة للحد من 

تلوث األغذية باستخدام 

الهيدروكربونات العطرية 

متعددة الحلقات من عمليات 

 التدخي   والتجفيف المبارسر 

Code of Practice for the 

Reduction of 

Contamination of Food 

with Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons (PAH) from 

Smoking and Direct Drying 

Processes 

154  SFDA.FD GSO CAC/RCP 70:2021 

قواعد الممارسة لمنع وتقليل 

ي 
 
تلوث اإليثيل الكارباميت ف

نواتج تقطي  الفواكه ذات 

 النواه الحجرية

Code of Practice for the 

Prevention and Reduction 

of Ethyl Carbamate 

Contamination in Stone 

Fruit Distillates 

155  SFDA.FD GSO CAC/RCP 72:2021 

مدونة الممارسات للوقاية 

والتخفيض من تلوث الكاكاو 

 بسبب االوكراتوكسي   أ

Code of Practice for the 

Prevention and Reduction 

of Ochratoxin A 

Contamination in Cocoa 

156  SFDA.FD GSO CAC/RCP 77:2021 

قواعد الممارسات لمنع 

ي 
 
وخفض التلوث بالزرنيخ ف

 األرز

Code of Practice for the 

Prevention and Reduction 

of Arsenic Contamination 

in Rice 

 

 

 

 

 

 ( اللوائح الفنية والمواصفات السعودية 3جدول رقم )



 
 
 

 

ومنتجاته المعتمدة بقرار من معالي الرئيس التنفيذي  الغذائية واألعالف السعوديةاللوائح الفنية أ. 

 (.2022فبراير  17هـ الموافق )1443رجب  16دواء بتاريخ للهيئة العامة للغذاء وال

 دخول حيز النفاذ نوع املشروع االسم باللغة اإلنجليزية اإلسم باللغة العربية رقم الالئحة م

1 

SFDA.FD 

2539:2022 

الفيتامينات واملعادن الواجب توفرها في 

 املواد الغذائية

Mandatory Addition of 

Vitamins and Minerals in Food 

Stuff 

 تحديث

1/.6/2022  

2 

SFDA.FD 

5015:2022 

متطلبات األغذية املعبأة ذات القيمة 

 الغذائية العالية

Requirements of Food Products 

with High Nutritional Value 
 إعداد

1/1/2023  

3 

SFDA.FD 

5016:2022 

متطلبات الوجبات الغذائية متوازنة 

في قائمة وجبات املنشآت العناصر الغذائية 

الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج 

 املنزل 

Requirements of Meals with 

Balanced Nutrients Served in 

Food Establishments Away 

from Home 

 إعداد

1/1/2023  

4 

SFDA.FD 

5017:2022 
 االحياء املائية واملنتجات املشتقة منها

Aquatic animals and products 

derived thereof 
 إعداد

1/6/2022  

5 

SFDA.FD 

5018:2022 
 النباتات املائية )األعشاب والطحالب(

Aquatic plants (seaweeds & 

algae) 
 إعداد

1/6/2022  

6 

SFDA.FD 

5019:2022 

االشتراطات العامة لتعبئة وتغليف 

 املنتجات العلفية

General requirements for 

packaging of feed products 
 إعداد

1/6/2022  

7 

SFDA.FD 

5020:2022 
1/6/2022 إعداد Contaminants in Feed الالئحة الفنية للملوثات في األعالف  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

الغذائية ومنتجاته المعتمدة بقرار من معالي الرئيس  السعودية ب. المواصفات القياسية

فبراير  17هـ الموافق )1443رجب  16التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 

2022). 

 
 نوع املشروع اإلسم باللغة اإلنجليزية اإلسم باللغة العربية رقم الالئحة م

1  

SFDA.FD 

59:2022 

القصوى للملح في  الحدود االسترشادية

 املنتجات الغذائية

Salt Limits Guidelines in Food 

Products 
 تحديث

2  

SFDA CAC  

04:2022 

 متبقيات المبيدات

 تصنيف األغذية واألعالف 

 

CODEX CLASSIFICATION OF 

FOODS AND ANIMAL FEEDS 

 

 تبني

3  

SFDA CAC 84 

: 2022    

اختيار  معايي   بشأنالمبادئ والتوجيهات 
 ةلثمالسلع األساسية الم

 

PRINCIPLES AND GUIDANCE 
ON THE SELECTION OF 

REPRESENTATIVE 
COMMODITIES 

 

 تبني

 

 

 

 

 

 


