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standard No. 
Standard Title 

 GSO 168 Conditions of storage facilities for dry and canned foodstuffs اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة

 .GSO 1059 The maximum limits for antioxidants permitted for use in food products دامها في المنتجات الغذائيةالحدود القصوى من مضادات األكسدة المسموح استخ
 GSO 383 Maximum limits for pesticide resticide residues in agriculture food products part1l الجزء الثاني -الحدود القصوىالمسموح بها لبقايا مبيدات اآلفات من المنتجات الزراعية والغذائية 

 GSO 1793 The two pieces aluminum round cans used for canning food, Beverages & stuff العلب األلمونيوم المستديرة ذات القطعتين المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية المرطبات والعصائر
 GSO 1797 Round, metal, installation, used for canning stuffs: determinations, dimensions and capacities : التعاريف، التركيب، األبعاد، السعاتعبئة المواد الغذائيةتالعلب المعدنية المستديرة المستخدمة في 

 .GSO 1374 Edible casein and caseinates الكازين والكازينات الغذائية

 .SASO 1548 Sweetness permitted for use in food ا فى المنتجات الغذائيةالمحليات المسموح باستخدامه

 .GSO 381 Emulsifiers, stabilizers and thickeners permitted for use in food staffs المستحلبات والمثبتات ومغلظات القوام المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية

 GSO 707 Flavoring permitted for use in food stuffs ا في المنتجات الغذائيةالمنكهات المسموح باستخدامه

 GSO 356 Preservatives permitted for use in food products المواد الحافظة المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية

 .GSO 19 Permitted food additives in edible oils and fats المواد المسموح بإضافتها للزيوت والدهون الغذائية

 GSO 23 Coloring matter used in food stuffs المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية

 GSO 175 Salts of sulpharous acid used in preservation of food stuffs مالح حمض الكبريتوز المستخدمة في حفظ المواد الغذائيةأ

 GSO 9 Labeling of prepackaged food stuffs المواد الغذائية المعبأةبطاقات 

 .GSO 988 Limits of radioactivity levels permitted in foods stuff part - 1 الجزء االول. -حدود المستويات االشعاعية المسموح بها فى المواد الغذائية 

 GSO 172 Benzoic acid, sodium, benzoate, and potassium benzoate used in preservation of food stuffs حمض البنزويك وبنزوات الصوديوم وبنزوات البوتاسيوم المستخدمة في حفظ المواد الغذائية

 GSO 1686 Refrigerated cabinets for the sale and/or display of food products, part 1: general requirement طلبات العامةالجزء األول: المت -خزائن التبريد التجارية لبيع و/أو عرض المنتجات الغذائية 

 GSO CAC RCP56 Code of practice for the prevention and reduction of lead contamination in foods دليل العمل لمنع وتقليل تلوث المواد الغذائية بالرصاص

 .GSO 839 Food packages - part1: general requirements الجزء األول: اشتراطات عامة. -عبوات المواد الغذائية 

 GSO 1863 Food packages - Part 2: Plastic package - General requirements اشتراطات عامة –الجزء الثانى: العبوات البالستيكية  –عبوات المواد الغذائية 

 SASO-2173  Food packages made of aluminum foil عبوات المواد الغذائية المصنوعة من رقائق األلمنيوم

 GSO 150 Expiration dates for food products فترات صالحية المنتجات الغذائية

 GSO CAC/GL 20 Principles for food import and export inspection and certification مبادئ التفتيش على الواردات والصادرات الغذائية وإصدار الشهادات

 GSO 357 Antioxidants permitted for use in food products مضادات األكسدة المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية

 GSO 2233 Requirements of nutritional labeling اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة
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