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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )28( ل�شنة 2018

 بتحديد ِن�شب اإ�شافات ملح الطعام 

يف منتجات املخابز ال�شعبية والآلية

وزيرة ال�شحة: 

بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

الطعام  مللح  الفنية اخلليجية  الالئحة  اعتماد  ب�شاأن   2012 ل�شنة  رقم )79(  القرار  وعلى 

كالئحة فنية وطنية،

وعلى تو�شيات منظمة ال�شحة العاملية ب�شاأن تقليل اإ�شافات ملح الطعام يف منتجات اخلبز، 

وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

مادة )1( 

تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّنة قرين كلٍّ منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

مل���ح الطعام )ملح الغ���ذاء(: ُمنَتج ِبلَّوري يتكون اأ�شا�شًا من كلوريد ال�شوديوم، ويمكن الح�شول 

عليه من البحر وال�شخور الأر�شية الملحية والمياه الطبيعية �شديدة الملوحة. 

ال�شودي���وم: هـــو عن�شر غذائي اأ�شا�شي من الأمالح المعدنيـــة )تحتوي ملعقة �شغيرة من الملح 

علـــى حوالـــي 2300 ميللغرام من ال�شوديـــوم، وهي اأكثر من احتياج الج�شـــم اليومي منه باأربعة 

اأ�شعاف(.

المخابز ال�شعبية )اليدوية(: المخابز التي تنتج الخبز ال�شعبي با�شتخدام اأفران التنور.

المخاب���ز العربي���ة والأوروبي���ة )الآلي���ة(: المخابـــز التـــي تنتج الخبـــز العربي وخبـــز ال�شرائح 

)تو�شت( وغيرها من المخبوزات وذلك با�شتخدام المعدات الآلية.

البطاق���ة الغذائية: هـــي و�شف تو�شيحي للم�شتهلك لالإفادة مـــن الخ�شائ�س التغذوية للغذاء، 
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حيث تتكون من اإي�شاحات حول العن�شر الغذائي �شواء كان ن�شًا قيا�شيًا اأو قائمة لمحتوى الغذاء 

من العن�شر الُمغذي ومعلومات تغذوية اإ�شافية.

مادة )2( 

خْف�س ِن�شب اإ�شافات ملح الطعام يف الدقيق امل�شتخَدم يف منتجات املخابز

اإ�شافات ملح الطعام مبنتجات املخابز ال�شعبية واملخابز العربية والأوروبية  ِن�شب  �س  ُتَخفَّ

على   )%0.5( بن�شبة  اأق�شى  كحد  لتكون  القرار،  بهذا  العمل  تاريخ  من  �شنوات  ثالث  خالل 

م�شتوى الدقيق اخلام، وهو ما ُيعادل حجم ملعقة �شاي لكل كيلوغرام من الدقيق.

مادة )3( 

البطاقة الغذائية 

العالقة،  ذات  الوطنية  الفنية  واللوائح  القيا�شية  املوا�شفات  مبتطلبات  الإخالل  عدم  مع 

يجب اللتزام بالآتي:

1 - تدويـــن كمية ملح الطعـــام الم�شافة اإلى منتجـــات المخابز العربيـــة والأوروبية في بطاقات 

نة. المواد الغذائية الخا�شة به �شمن بيانات التغذية المدوَّ

2 - علـــى المخابـــز ال�شعبية اإبـــراز �شهادة ت�شير فيها اإلى هذا القـــرار، وتبيِّن فيها محتوى الملح 

بمنَتج الخبز ال�شعبي، وتكون �شالحية ال�شهادة مدة �شنة واحدة من تاريخ اإ�شدارها.

3 - تحديث بطاقة البيانات الإي�شاحية لمنتجات المخابز الآلية بحيث تت�شمن الن�شبة الم�شتهَدفة 

لإ�شافات ملح الطعام بموجب هذا القرار.

مادة )4(

التفتي�س واملراقبة

يكون ملفت�شي ق�شم مراقبة الأغذية باإدارة ال�شحة العامة - يف حدود اخت�شا�شاتهم - اأْخُذ 

نات من منتجات املخابز بغر�س نْقِلها اإىل خمتربات ال�شحة العامة اأو املختربات املخت�شة  عيِّ

واملعتَمدة؛ لتقرير مدى مطابقتها للموا�شفات املعتَمدة من عدمه.

مادة )5(

العقوبات

العامة  ال�شحة  قانون  من  والع�شرين  ال�شابع  الف�شل  اأحكام  املخالفة  املخابز  على  ت�شري 

ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.
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مادة )6( 

ُيلغى كل ُحْكم يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )7( 

على وكيل وزارة ال�شحة واملخت�شني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من بداية 

ال�شهر التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزيرة ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 27 �شفــر 1440هـ

الـمــوافــــــــق: 5 نوفمبــر 2018م


