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تقديم

 التقييـــس أجهـزة عضـويتها في تضم إقليميـة هيئة العربيـة الخليج لدول التعاون مجلس لدول التقييس هيئة
 بواسطة الخليجية الفنية واللوائح القياسية المواصفات إعداد الهيئة مهام ومن ، الأعضاء الدول في الوطنية
.متخصصة فنية لجان

 الــذي) 18 (رقـم الاجتمــاع في العربيـة الخليـج لـدول التعـاون مجلـس لدول التقييـس لهيئة الإدارة مجلس قرر
 رقم الخليجية الفنية اللائحة ترجمة تحديث اعتماد م2013/10/02 ،الموافق هـ1436/03/11 بتاريخ عقد

GSO 9:2013 برنامــج ضـمن دراســتها تم الـتي الانجليزيــة اللغـة إلى" المعبـأة الغذائيـة المواد بطاقـات "وعنوانهـا 
 ويعتبر . عمان سلطنة خطة في المدرجة) TC05 (والزراعية الغذائية للمواصفات الخليجية الفنية اللجنة عمل
 الفنية اللائحة محل وتحل تلغي أن على. النصين بين اختلاف وجود حال في الأساس المرجع هو العربي النص
 . GSO 9:2007 رقم

Foreword

GCC Standardization Organization (GSO) is a regional organization which consists of the 
national standardization bodies of GCC member states. One of GSO main functions is to issue 
gulf standards and technical regulations through specialized technical committees.

GSO Board of Directors in its meeting number (18) held on 11/03/1436H, which corresponds 
to 02/10/2013, has approved the update of the translation of Gulf Technical Regulation GSO 
9:2013 titled "Labeling of prepackaged food stuffs" in English language which was studied 
through the technical program of GSO Technical Committee for Food and Agricultural Products 
(TC05) in OMAN schedule . (Arabic) text is considered the official text in case of any conflicts 
between the two. This document will cancel and replace the Gulf Technical Regulation GSO 
9:2007. 
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