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برنامج:

« ROSS Emergency Programتعزيز دور املر�أة الريفية يف الأعمال
الأﻏﺫية الزراعية يف منطقة البقاع»
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الو�صف :
يهدف امل�رشوع �إىل حت�سني نوعية الإنتاج وت�سهيل نفاﺫ امل�ؤ�س�سات الزراعية
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مدة اﻟﺗﻨﻔﻴﺫ :
�آب� /أغ�سط�س  – ٢٠٠٧ني�سان� /أبريل ٢٠٠٨
متويل امل�رشوع :
التعاون الإمنائي الإيطايل
ﺗﻨﻔﻴﺫ :
م�ؤ�س�سة رينه معو�ض
ال�رشكاء:
 -)١احتاد اجلمعيات التعاونية الزراعية يف منطقة دير الأحمر والقرى
املجاورة لها (١٤تعاونية )
� -)٢إحتاد اجلمعيات التعاونية الإنتاجية واحلرفية يف منطقة البقاع
والقرى املجاورة لها (٩تعاونيات )
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�إعداد:
فادي فيا�ض (خبري يف الأﻏﺫية الزراعية)
ترجمة:
كالني �شاهني �رشابية
ت�صميم :

www.CreativeEgo.com
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تعريفات هامة وعوامل التحويل

الغاية
�أوزان
�آون�س وباوند للوزن  ،كوارتز وباي ْنت و�آون�س
�سائلي لل�سوائل.
� ١آون�س =  ٢٨٫٣٥غرام.
و � ١آون�س �سائلي =  ٢٩٫٦مِ ليلِرت
:Avoirdupois

الكتيب �إىل تثبيت مطابقة تعريفات املواد الغذائية مع �أنظمة التعريف املعتمدة من
يهدف هذا ّ
قبل الإحتاد الأوروبي والواليات املتحدة الأمرييكية �إىل جانب الدول التي تطبق معايرينظام
كوديك�س الغذائي مثل دول اخلليج العربي ودول امل�رشق.
الكتيب �إىل ثالثة ف�صول �أ�سا�سية وهي :
ينق�سم هذا ّ
 الف�صل الأول  :يتطرق �إىل حاجات الت�صنيف العامة املُ�شرتكة بني كافة البلدان املذكورة�أعاله.
 الف�صل الثاين ُ :يعالج احلاجات الإلزامية وكيفية �إختالفها من منطقة �إىل �أخرى.التنظيمية.
معينة وعلى خ�صائ�صها
ّ
 -الف�صل الثالثُ :يركّ ز على منتجات غذائية ّ
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الغاية

من الأف�ضل �إ�ستهالكه قبل نهاية (تاريخ حم ّدد)
(:)Best before
تت�صل بالنوعية �أكرث من ال�سالمة.
وهي تواريخ ّ
ومبعنى �آخر ،نفاذ هذه التواريخ ال يعني �أنه ال
مُيكن تناول املنتج  ،و�إمنا عندما يتعلق الأمر
بالأطعمة التي حتتوي على البي�ض على �سبيل
املثال ،فمن الأف�ضل عدم تناول املنتج بعد
جتاوز املدة املذكورة.
نظام كوديك الغذائي""Codex Alimentarius
وهي جمموعة من املعايري والعناوين و�أ�صول
التطبيق .وتنق�سم �إىل جمموعتني :محُ د ّدة وعامة.
وهي تتطرق �إىل م�ستلزمات املنتجات الغذائية
التطبيقية �إىل جانب الأنظمة.
والعمليات
ّ

�صممي
الكتيب �إىل �
أخ�صائي التغذية الذين يعملون يف امل�ؤ�س�سات الغذائية ُ
يتوجه هذا ّ
وم ّ
ّ
املل�صقات الغذائية وامل�ست�شارين على ح ّد �سواء.

املُ�ستهلك :
و ُيق�صد بذلك الأفراد �أو الأ�رس التي تقوم ب�رشاء
املنتجات الغذائية بهدف تلبية حاجاتها
ال�شخ�صية.

ف�صل
الكتيب على مقاربة ت�رشح
كما تعتمد منهجية ّ
للم�صمم وامل�ست�شار الأنظمة ب�شكل ٍ ُم ّ
ّ
متت �إ�ضافة بع�ض
مع الأخذ بعني الإعتبار ت�صميم معينّ وبلد حم ّدد (�أو بلدان محُ ّددة).وقد ّ
الر�سومات عندما �إقت�ضت احلاجة بغية ت�سهيل فهم النظام.

تاريخ ال�صنع :
و ُيق�صد بذلك التاريخ الذي حتولت فيه املادة
الغذائية �إىل املنتج املو�صوف.

:DRV

و هي املتطلبات الغذائية ال�ضخمة وال�صغرية
ال�رضورية للفرد والتي تقوم على نظام غذائي
يومي يرتاوح بني  ٢٠٠٠و  ٢٥٠٠وحدة
حرارية .و هي تتبع جمموعتني من املراجع
الت�صنيفية )DRV( :واملدخول الغذائي املو�صى
به (.) RDI
الإحتاد الأوروبي (:)EU
�أن�شئ مع �رسيان معاهدة روما عام . ١٩٦٧
و ُيعرف باملجموعة الإقت�صادية الأوروبية.
وهي ت�ضم حاليا ً  ٢٥دولة وتعتمد ع�رشين
لغة ر�سمية � .أما الدول الأع�ضاء يف املجموعة
الأوروبية فهي  :املانيا  ،فرن�سا  ،ايطاليا ،
بريطانيا  ،بلجيكا  ،ال�سويد  ،الدامنارك ،هولندا،
النم�سا  ،فنلندا  ،اليونان  ،الربتغال  ،ا�سبانيا
 ،لوك�سمبورغ  ،ايرلندا  ،قرب�ص  ،اجلمهورية
الت�شيكية � ،سلوفاكيا � ،سلوفانيا  ،ليتوانيا ،
التفيا  ،هنغاريا  ،بولندا  ،مالطا وا�ستونيا .ومن
املنتظ ِر �أي�ضا ً �إنت�ساب كل من رومانيا وبلغاريا
�إىل الإحتاد الأوروبي يف وقت قريب.
امل�ضمون الغذائي:
ويحتوي على الت�رصيح حول معدل املواد
الغذائية يف املنتج ( مثال ً  :خال من
الكولي�ستريول)
الت�رصيح الغذائي الدقيق :
وهو الت�رصيح عن كمية �أو الن�سبة املئوية

للمادة الغذائية ( و ُي�ستثنى منها الفيتامينات
واملعادن)
الإطعمة :
متت معاجلتها ب�شكل كامل �أو
التي
املواد
و هي
ّ
جزئي واملواد النيئة املع ّدة للإ�ستهالك الب�رشي.
وهي تت�ضمن امل�رشوبات والعِلكة بالإ�ضافة �إىل
يتم �إ�ستخدامها يف
�أي مادة ّ
ت�صنيع �أوحت�ضري �أو معاجلة «املواد الغذائية»
التجميلية والتبغ واملواد
و ُي�ستثنى منها املواد
ّ
التي ت�ستعمل ك�أدوية.
«مواد م�ضافة» :
وهي عبارة عن �أي مادة ال يتم �إ�ستخدامها
كمادة غذائية بح ّد ذاتها وال تندرج �ضمن
بغ�ض النظر
املكونات الأ�سا�سية يف الأطعمة،
ّ
ّ
عن قيمتها الغذائية ،والتي �إذا متت �إ�ضافتها
�إىل املواد الغذائية لأهداف تكنولوجية ( مبا
فيها الأجزاء الع�ضوية) يف ت�صنيع ومعاجلة
وحت�ضري وتو�ضيب ونقل وحفظ هذه الأطعمة،
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش)
ميكن �أن ت�ؤدي (
ٍ
اىل �أن ت�صبح منتجاتها اجلانبية جزءا من هذه
املواد الغذائية �أو �أن ت�ؤثر على خ�صائ�صها.
«ملوثات» �أو
وال ينطوي املُ�صطلح على عبارة ّ
مواد ُم�ضافة �إىل الأطعمة بهدف املُحافظة على
نوعيتها الغذائية �أو زيادتها.
جمل�س التعاون اخلليجي:
وي�شمل الإمارات العربية املتحدة والبحرين
تعريفات هامة وعوامل التحويل
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واململكة العربية ال�سعودية وعمان وقطر
والكويت.
الت�رصيح ال�صحي:
وهو بيان وا�ضح �أو �ضمني ُي�شري �إىل
العالقة بني �إ�ستهالك املادة الغذائية وخطر
معينة.
الإ�صابة مبر�ض ما �أو حالة �صحية ّ
الت�رصيح الغذائي ال�ضمني :
وي�شملُ �أي ت�رصيح متعلق ب�أي منتج �أو
مكون و ُي�شري (� )١إىل املعدل الغذائي (
ّ
مثال ً ،غني بال�شوفان ُي�شري �إىل ن�سبة عالية
يف الألياف الغذائية)� ،أو ب�سبب امل�ضمون
الت�صنيفي ( ُ )٢ي�شري �إىل كون املنتج
مفيدا ً يف املحافظة على العادات الغذائية
ال�صحية ( .مثال ً � ،صحي يحتوي على ٢
غرام من الدهون).
لوح املعلومات (الواليات املتحدة)
(:)Information Panel
وهو عبارة عن جزء من املل�صق على جهة
اليمني القريبة من لوحة العر�ض الرئي�سية.
املكونات :
ّ
و ُيق�صد بذلك �أي مادة مبا فيها املواد
مت �إ�ستخدامها يف �صنع
املُ�ضافة التي ّ
�أوحت�ضري املواد الغذائية والتي جندها يف
املنتج النهائي و�إن ب�شكل ُمع ّدل.

8

البطاقة الغذائية للمنتج

مناطق التصنيف (الواليات املتحدة)

البطاقة الغذائية للمنتج:
• الإحتاد الأوروبي :
�أي كلمة� ،أوخ�صائ�ص� ،أوعالمات جتارية �أو�إ�سم جتاري �أو ر�سومات ت�صويرية �أو رموز متعلقة
ب�أي منتج غذائي ومرفقة ب�أي وثيقة �أو ورقة �أو ُمل�صق خا�ص بهذه املواد الغذائية.
• نظام كوديك�س الغذائي :CODEX ALIMENTARIUS
�أي معلومة مكتوبة �أو مطبوعة �أو ر�سومات موجودة على البطاقة الغذائية للمنتج ترافق املنتج
يتم عر�ضها بجانبه مبا فيها تلك الهادفة �إىل ت�سويقه وترويجه.
�أو ّ
• الواليات املتحدة الأمرييكية:
ُيعترب املل�صق الغذائي �أي ن�ص مطبوع �أو مكتوب �أو �أي ر�سومات مو�ضوعة على علبة املواد
الغذائية .ويت�ضمن الت�صنيف �أي ن�ص مكتوب �أو مطبوع �أو ر�سومات تظهرعلى املنتج الغذائي �أو
العلب املو�ضوع فيها �أو غالفاته.

رقم الإنتاج :
يتم �إنتاجها ب�شكل خا�ص وفق
ويعني كمية حم ّددة من ال�سلعة ّ
الظروف عينها.
املرتية:
الوحدات
ّ
وال�سنتيلرت
وهي الغرام والكيلوغرام للوزن واملِليلِرت والليرت
ّ
لل�سوائل.
الت�رصيح الغذائي:
وهو عبارة عن امل�صطلحات التي ت�ص ّنف ب�شكل وا�ضح �أو �ضمني
م�ستوى املادة الغذائية يف الطعام ( مثال ً « ،قليل الد�سم»« ،خال من
ال�سكر» « ،اليت» )...
التحليل الغذائي:
يلمح �إىل �أن املنتج الغذائي يت�ضمن
أو
�
إىل
�
�شري
ي
عر�ض
و ُيق�صد به �أي
ُ
ّ
خ�صائ�ص غذائية �إ�ستثنائية و�إمنا ال تقت�رص على ال�سعرات احلرارية
والربوتني واملواد الدهنية وال�سكريات بالإ�ضافة �إىل الفيتامينات
واملعادن.

عملية املُعاجلة :
يتم �إ�ستهالكها
وهي عبارة عن مادة ال تت�ضمن �أي جهاز �أو �آداة وال ّ
كون غذائي بحد ذاتها و�إمنا ت�ستخدم ب�شكل خا�ص يف معاجلة
ُ
كم ّ
أولية والأطعمة ومكوناتها بهدف �إجناز غر�ض تكنولوجي
ل
ا
املواد
ّ
معينّ خالل عملية املعاجلة والتي قد ت�ؤدي ب�شكل غري مق�صود و�إمنا
ال مُيكن تفاديه �إىل تواجد بقايا وم�شتقات يف املنتج النهائي.
الأطعمة املعلبة (الإحتاد الأوروبي):
وهي عبارة عن املنتج والعلبة التي ُيو�ضع فيها هذا املنتج.
لوحة العر�ض الرئي�سية (( ) PDPالواليات املُتحدة) :
وهي اجلزء املوجود على املل�صق الذي من الأرجح �أن يقوم امل�ستهلك
بقراءته وفح�صه والذي ُي�سلّط ال�ضوء عليه لعر�ضه وتقدميه مبا
يتوافق مع الأعراف اخلا�صة بالعر�ض بهدف البيع بالتجزئة.
:RDI
املدخول الغذائي املو�صى به .

ع�ضوي :
ّ
وفقا
«الع�ضوية»
أطعمة
ل
ا
كافة
إنتاج
�
يتم
أن
�
ال�رضوري
من
ّ
ً
الع�ضوي .وتن�ص هذه القوانني
للقوانني الأوروبية املُتعلقة بالإنتاج
ّ
على �أن يقوم املزارعون واملعاجلون وامل�صدرون املُوافق عليهم من
قبل الهيئات الع�ضوية التي تكون م�سجلة عند امل�ؤ�س�سات الر�سمية
بتوفري هذه الأطعمة الغذائية «الع�ضوية».

مناطق التصنيف (الواليات املتحدة)
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قوانني التصنيف احمللية والعاملية ،املبادئ
واألجهزة التنظيمية
لبنان :

قانون  : ٢٠٠١ : ٢٠٦ت�صنيف الأطعمة املعلبةحيز التنفيذ من قبل وزارة الإقت�صاد اللبنانية
ودخل
النيابي
املجل�س
ت�صويت
على
حاز
والذي
القانون الذي �أ�صدرته احلكومة اللبنانية
ّ
( ق�سم حماية امل�ستهلك).
اجلهاز التنظيمي  :م�ؤ�س�سة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانية (ليبنور) وهي م�ؤ�س�سة عامة ُملحقة بوزارة ال�صناعة وان�ش�أت مبوجبقانون �صادر بتاريخ  . ١٩٦٢ / ٧ / ٢٣وتتمتع هذه امل�ؤ�س�سة باحلق احل�رصي لتحديد املعايري الوطنية وملنح املنتج عالمة املطابقة.

عامليا ً :

نظام كوديك�س الغذائي  ١٩٨٥ -١ ،مراجعة  ١٩٩١املتعلق بت�صنيف املنتجات الغذائية املعلبة.اجلهاز التنظيمي  :هيئة الد�ستور الغذائي� :أن�ش�أتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة ال�صحة العاملية عام  ١٩٦٣بهدف تنمية وحت�سنياملعايري والإر�شادات والن�صو�ص املخت�صة كالقواعد التطبيقية لربنامج الغذاء اخلا�ص بكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة ال�صحة
العاملية .ويهدف الربنامج �إىل حماية �صحة امل�ستهلك و�ضمان ممار�سات جتارية عادلة يف جمال جتارة املنتجات الغذائية .كما ي�سعى
الربنامج �إىل تعزيز كافة معايري الن�شاطات املتعلقة بتجارة الأطعمة والتي تقوم بها امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية.

الإحتاد الأوروبي :

مر�سوم اللجنة الأوروبية  ( . EC/13/2000وتبعه تعديالت عام .) ٢٠٠٣مر�سوم  EEC/496/90املتعلق بالت�صنيف الغذائي ( .وتبعه تعديالت عام .) ٢٠٠٣موا�صفات خا�صة باملنتج.-اجلهاز التنظيمي  :جلنة الأحتاد الأوروبي.

دول اخلليج :

كندا )CFSA( :
قانون التو�ضيب والت�صنيف اخلا�ص باملُ�ستهلك.اجلهاز التنظيمي  :اجلمعية الكندية لل�سالمة الغذائية.(.)CFSA
او�سرتاليا :
قانون املقايي�س اخلا�ص بالأغذية الأو�سرتاليةوالنيوزيالندية (.)ANZFA
اجلهاز التنظيمي  :جمعية الأغذية الأو�سرتاليةوالنيوزيالندية.
الواليات املتحدة الأمرييكية :
قانون الأغذية والأدوية واملواد امل�ستح�رضاتالتجميلية ال�صادر بتاريخ . ١٩٣٨
ّ
الف�صل  ، ٢١الفقرة  ١٠١من قانون الأنظمة الفيديراليةأقرته �إدارة الأغذية والأدوية (.) FDA
الذي � ّ
وزارة الزراعة الأمرييكية ( :)USDAقانون معاينةاللحوم ( )FMIAوقانون معاينة منتجات الدجاج
( .)PPIAالف�صل التا�سع  ،اجلزء ( ٣١٧اللحوم) واجلزء
 ٣٨١فقرة فرعية ن (الدجاج).
اجلهاز التنظيمي � :إدارة الأغذية والأدوية الأمرييكية( )FDAووزارة الزراعة الأمرييكية (.)USDA

الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س ( )SASOلت�صنيف املنتجات الغذائية والأطعمة املعلبة رقم  ١بتاريخ ١٩٩٦ / ٤ / ٥ .و�إنتهاء �صالحية املنتجات رقم  ١٩٩٣ / ٧٠٢ورقم . ١٩٩٥ / ٤٥٧
معايري هيئة املوا�صفات واملقايي�س لدول جمل�س التعاون اخلليجي ( :)GSMOموا�صفات الت�صنيف اخلا�صة بالأطعمة املعلبة.موا�صفات الدول املنفردة.اجلهاز التنظيمي  :هيئة املوا�صفات واملقايي�س لدول جمل�س التعاون اخلليجي ( )GSMOوت�ضم كل من الإمارات والبحرين واململكةالعربية ال�سعودية وعمان وقطر والكويت.
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الفصل األول :أنظمة التصنيف العامة
الأنظمة العامة
مت التعبري عنها من
تنطبق �أنظمة الت�صنيف العامة على كافة البلدان بطريقة مت�ساوية و�إن ّ
خالل م�صطلحات مخُ تلفة .وب�شكل ٍ عام �إعتمدت بلدان امل�رشق واخلليج العربي نظام كوديك�س
الغذائي العاملي قاعدة لأنظمتها الغذائية ب�إ�ستثناء بع�ض احلاالت النادرة املتعلقة ببع�ض
املنتجات �أو يف حالة حتديد �صالحية زمنية ق�صرية لبع�ض املنتجات الغذائية .وتنطبق هذه
القواعد ب�شكل خا�ص على البلدان الأع�ضاء �أو على البلدان التي تعتزم الإنت�ساب �إىل منظمة
التجارة العاملية.
ومن جهة �أخرى  ،متتلك جمموعة من البلدان مثل الواليات املتحدة الأمرييكية وبلدان الإحتاد
الأوروبي و�أو�سرتاليا وكندا �أنظمتها اخلا�صة واملُ�ستمدة �إىل حد ٍ بعيد من نظام كوديك�س
الغذائي.
«م�ضلّل» �أو غري مقبول
قانون الواليات املتحدة الفيديرايل ( )US Federal lawيعترب املل�صق ُ
يف حال :
كون املعلومات خاطئة �أو ُم�ضلّلة.تبينّ �أن املعلومات املُف�سرّ ة التي يجب �أن تظهر على املنتج غري وا�ضحة لدى الطبع.كون املنتج تقليد ملنتج غذائي �آخر ولي�س م�صنفا بهذه الطريقة.عدم الرتكيز على معلومات معينة ُمقابل ت�سليط ال�ضوء على معلومات �أخرى تفتقر �إىلالأهمية.

التلميح �إىل �إمتالك الأطعمة الغذائية خ�صائ�ص ممُ ّيزة يف حنيحتتوي املُنتجات الغذائية الأخرى املُماثلة على اخل�صائ�ص عينها.

-كون قيا�س اخلط والطباعة غري وا�ضحني.

ويعترب الت�صنيف املُف�صل �رشطا ً �أ�سا�سيا ً بغية تقدمي املوا�صفاتالدقيقة والطبيعة اخلا�صة باملنتج الغذائي  ،الأمر الذي ي�سمح
للم�ستهلك من �إتخاذ قراره وهو على علم كامل باحلقائق املُتعلقة
باملنتج .كما ُيخفف من العقبات التي تقف بوجه التجارة احلرة.

كون املعلومات الإلزامية ُمبهمة ب�سبب الطباعة الداكنة اللون واملُرتاكمة فوق بع�ضها البع�ضمما يجعل من املُ�ستحيل قراءتها.
ّ
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خ�صائ�ص الأطعمة الغذائية وطبيعتها وهويتها وخ�صائ�صهاومكوناتها وكمياتها وتاريخ �صالحيتها وبلد املن�ش�أ وطريقة
و�صفها �أو �إنتاجها.
�إ�ضافة ت�أثريات وخ�صائ�ص �إىل املنتج الغذائي علما ً �أن هذا املنتجيفتقر �إىل اخل�صائ�ص املذكورة.

-غياب املعلومات امل�رشوحة على املل�صق املنا�سب.

الفصل األول  :أنظمة التصنيف العامة

حتظر قوانني الت�صنيف الأوروبية �إ�ستعمال املعلومات التي قد ت�ضلّل
املُ�شرتي �أو التي ت�ضيف خ�صائ�ص طبية �إىل املنتجات الغذائية.
كما تطبق هذه القاعدة لدى الرتويج للمنتجات الغذائية والقيام
بالإعالنات .و ُيق�صد باملعلومات اخلاطئة املعلومات املُتعلقة ﺑ :

�إن نظام كوديك�س الغذائي ين�ص على الأ تكون املعلومات املُبينة
يتم حتديد املكونات.
على املل�صق ُم�ضلّلة �أو خاطئة ال �سيما عندما ّ
فال يجب و�صف الأطعمة املُعلبة على �أي مل�صق بطريقة خاطئة،
ُم�ضلّلة �أو خادعة  ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل تكوين فكرة غري �صحيحة
حول املنتج.
كما ُيحظر و�صف الأطعمة وتقدميها من خالل كلمات �أو �أدوات
ت�صويرية وغريها من الو�سائل التي من �ش�أنها الإ�شارة ب�شكل مبا�رش
يتم ترويجه ومنتج
�أو غري مبا�رش �إىل وجود ت�شابه بني املنتج الذي ّ
غذائي �آخر بطريقة ت�ضلّل امل�ستهلك �أو املُ�شرتي وتدفعه �إىل الإعتقاد
�أن هذا املُنتج ُمت�صل باملنتج الآخر.
.

الفصل األول  :أنظمة التصنيف العامة

13

اللغات
على املُل�صق �إعتماد اللغة التي تتمكن �أغلبية
امل�ستهلكني من �إ�ستيعابها يف مكان معني.
فتعتمد بلدان اخلليج وامل�رشق اللغة العربية
كلغة �إلزامية.
وتعتمد كل من الواليات املتحدة الأمرييكية
و�أو�سرتاليا اللغة الإنكليزية.
وتفر�ض كندا من جهتها �إعتماد اللغتني
الإنكليزية والفرن�سية.
كما يعترب الإحتاد الأوروبي اللغات املعتمدة
يف البلدان حيث يتم بيع املنتج لغات ر�سمية.
مما يعني �أنه �سي ّتم �إ�ستخدام لغة �أو �أكرث من
ّ
اللغات الر�سمية التابعة �إىل الإحتاد الأوروبي
والتي ي�صل عددها �إىل ع�رشين لغة .وجتدون
�أدناه الئحة باللغات الر�سيمة:

14

اللغات

تصميم امللصق
الدول الأع�ضاء يف الإحتاد الأوروبي

اللغات

بلجيكا
اجلمهورية الت�شيكية
الدامنارك
ا�ستونيا
فنلندا
فرن�سا
املانيا
اليونان
هنغاريا
�إيرلندا
ايطاليا
التفيا
ليثوانيا
لوك�سمبورغ
مالطا
هولندا
بولندا
الربتغال
�سلوفاكيا
�سلوفانيا
ا�سبانيا
ال�سويد
اململكة املتحدة

الفرن�سية والهولندية .وتعتربالأملانية مك�سبا ً
الت�شيكو�سلوفاكية
الدامناركية
الأ�ستونية
الفنلندية
الفرن�سية
الإملانية
اليونانية
الهنغارية
الإنكليزية الربيطانية
الإيطالية
الالتفيانية
ّ
ا ِللّتوانية
الفرن�سية �أو الإملانية
املالطية �أو الإنكليزية �أو الإيطالية
الهولندية
البولندية
الربتغالية
ال�سلوفاكية
ال�سلوفينية
الإ�سبانية
ال�س َويدية
ّ
الإنكليزية الربيطانية

ُيعترب املل�صق الأمرييكي املل�صق الأول الذي
�أ�س�س وفقا ً للقواعد املن�صو�صة .ولذلك  ،ويف
حال تواجد مل�صق متعدد الوجهات مبا فيها
الواليات املُتحدة الأمرييكية ُ ،ين�صح ب�إعتماد
قوانني الت�صميم الأمرييكية كقاعدة ُيعمل بها.
الت�صميم التنظيمي الأمرييكي:
ينق�سم املل�صق الذي يعتمد القواعد الأمرييكية
�إىل جزئني  :لوحة العر�ض الرئي�سية PDP
ولوح املعلومات .فنظريا ً  ،مُيكن عر�ض كافة
املعلومات الإلزامية اخلا�صة باملل�صق على
لوحة العر�ض الرئي�سية� .أما يف حال تعذر
حتقيق هذا ال�رشط  ،ال ب ّد من �إدراج املعلومات
الوارد ذكرها يف ما يلي على لوحة العر�ض
الرئي�سية:
�إ�سم املنتج.الوزن ال�صايف.�أي حتذير مهم قد ُي�ؤثر على �صحة امل�ستهلك.�-أي معلومة �صحية �أو غذائية مهمة.

مثالً:
�أما املعلومات املُتبقية  ،فهي :
الئحة املكونات.عنوان امل�صنع  ،امل�ستورد �أو �صاحب العالمة التجارية.املعلومات الغذائية.رقم املنتجمعلومات �إلزامية �أخرى.مُيكن �إدراج كافة املعلومات �أعاله على لوحة املعلومات �رشط �أن تتوفر البنود التالية :

تصميم امللصق
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Nutrition Facts:

PDP

Nutrition Facts

Information Panel
Ingredients:

Ingredients:

Any Soup Company
Somewhere, ST 0000

Manufactured
by:

Usually
Information
Panel

يتم حتديد م�ساحة عر�ض لوح العر�ض
كيف ّ
الرئي�سية PDP؟
ترتبط لوحة العر�ض الرئي�سية بامل�ساحة
املتوفرة على علبة املنتج الغذائي.

Nutrition Facts:

Tomato
SOUP

Intervening
Material

Nutrition Facts:

Manufactured
by:
Ingredients: Tomatoes, water, aspartame, stabiliser, flavourings,
salt, thickiner, antickaking agent, sweeteners, citrons, phenylalanice
antioxidant,phenilketonurics , sodium, polyols, acesulfame, sorbitol,
Tomatoes, water, aspartame, stabiliser, flavourings, salt.

 - ١يتواجد لوح املعلومات ب�شكل دائم على اجلهة اليمنى القريبة من لوحة العر�ض الرئي�سية .PDP
 - ٢من ال�رضوري �أن تو�ضع الئحة املكونات والعنوان واملعلومات الغذائية يف الإطار نف�سه من دون الف�صل بينها.
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تصميم امللصق

فبالن�سبة للعلب الأ�سطوانية �أو ال�شبه
ا�سطوانية ،حتتل لوحة العر�ض الرئي�سية
ن�سبة  ٪٤٠من علو امل�ستوعب م�رضوبا ً
مبحيطها والتي يتم عر�ضها للم�ستهلكني
لدى البيع بالتجزئة.
�أما يف حال العلب الأخرى  ،فتحتل
لوحة العر�ض الرئي�سية ن�سبة  ٪٤٠من
امل�ساحة الكاملة والتي من الأرجح
عر�ضها للم�ستهلكني لدى البيع بالتجزئة
�أو كافة امل�ساحة بالن�سبة للوحات العر�ض
الرئي�سية الوا�ضحة .وتربز يف هذا ال�سياق
لوحة رئي�سية بديلة وهي عبارة عن لوحة
عر�ض �شاملة من الأرجح عر�ضها �أي�ضا ً
للم�ستهلكني عند البيع بالتجزئة.
تصميم امللصق
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الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية

1 .5

يف حال الت�شابه بني �إ�سمي
منتجني  ،ال ب ّد من �إدراج
املعلومات ال�رضورية
الهادفة �إىل تفادي ت�ضليل
امل�ستهلك يف ما يخت�ص
بحقيقة املنتج �أو �شكله.
و ُيق�صد بذلك  :كيفية
التو�ضيب ،نوع املعاجلة:
(مجُ ففةُ ،م�صنعة  ،مدخنة ،
ومكثفة) 1.2
ُ

1 .٦

�إ�سم املنتج الغذائي.

الق�سم  :١ا�سم املنتج(تعريف املنتج)
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رقم

		
الإ�سم واملوا�صفات

الواليات املتحدة الأمرييكية

الإحتاد الأوروبي

كوديك�س/اخلليج/لبنان

او�سرتاليا

١.١

يتم من خالله
الأ�سم الذي ّ
ع
ويت
الغذائي.
بيع املنتج
ينّ
على هذا الإ�سم حتديد ماهية
املنتج احلقيقية كما عليه �أن
يتوفق مع مقايي�س والئحة
الأ�سماء املُ�شرتكة يف حال
توفرها .يف حال عدم توفر
هذا ال�رشط� ،أنظر رقم ٢.١

نعم  .مقايي�س
التعريف والأ�سماء
املُ�شرتكة
(ملحق ) ١

نعم .كما هو
من�صو�ص عليه
يف �أحكام الإحتاد
املُنا�سبة.

نعم .الأ�سماء
متوفرة يف
مقايي�س كوديك�س

نعم� .إ�سم املنتج
وفقا ملقايي�س
املنتج املتوفرة.
ويجب �أن يحمل
املنتج رقم
الإنتاج للتعريف
عنه.

1 .2

الأ�سماء العادية اخلا�صة
باملواد الغذائية مبوجب
الإ�ستعمال امل�شرتك؛ يف
حال عدم توفر هذا ال�رشط،
�أنظر رقم 1.3

نعم.
(ملحق )١

نعم.

يتم �إعتماد الإ�سم
ّ
املُ�ستخدم ب�شكل
م�شرتط �رشط
�أال يكون ُم�ضلّال
للم�ستهلك.

نعم.

1 .3

�إ�سم و�صفي منا�سب (مثال،
الباذجنان املح�شي بالزيت)

نعم.

نعم.

نعم.

نعم.

1 .4

عندما تكون طبيعة املنتج
وا�ضحة و ي�شيع ا�ستخدام
ا�سم مبتكر للمنتج الغذائي
من قبل امل�ستهلك (مثل
الكوكا كوال ®)

نعم.

نعم.ولكن ب�رشط
�أال تقوم العالمة
التجارية باحللول
حمل �إ�سم املنتج

نعم.

غري هام

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية

1 .7

متت معاجلة املنتج
يف حال ّ
�إ�شعاعيا فال ب ّد �أن ذكر الأمر
أ�شعة او
:متت معاجلته بال ّ
بوا�سطة "�إ�شعاع م� ّؤين"
با�ستعمال امل�صطلحات
املنا�سبة.

نعم .

ننعم .يجب �أن
يرتافق ب�رشوحات
حول �شكله ال
�سيما �أنه عندما
يتغا�ضي عن
ذكره ،ي�ؤدي
ذلك �إىل عدم
حتديد و�ضع
املنتج و�رشحه
للم�ستهلك.

يجب �أن ُيعر�ض
على لوحة العر�ض
الرئي�سية PDP
بخط طباعة عري�ض
وبخطوط موازية
�إجماال لقاعدة
العلبة وبقيا�س خط
مت�ساوي ن�سبيا مع
الكلمات الأكرث بروزا
على لوحة العر�ض
الرئي�سية.

يجب �أن ُيعر�ض
بخط طباعة
عري�ض وبخطوط
موازية �إجماال
لقاعدة العلبة
وبقيا�س خط
مت�ساوي ن�سبي
مع الكلمات
املطبوعة الأكرث
بروزا .كما يجب
�أن ُيعر�ض يف
نف�س خانة الوزن
ال�صايف وبنهاية
ال�صالحية.

يجب �أن يكون
معرو�ضا
على املل�صق
ومو�ضوعا على
الرف بطريقة
ت�سمح للم�ستهلك
بر�ؤيته .على اخلط
�أن يكون عري�ضا
 ،وموازيا للقاعدة
وبقيا�س مقبول
باملقارنة مع
الكلمات املطبوعة
الأكرث بروزا

لي�س من ال�رضوري
عر�ضه بجانب
الإ�سم.

نعم.

لي�س من
ال�رضوري عر�ضه
بجانب الإ�سم.

نعم .الأ�سماء
متوفرة يف
مقايي�س كوديك�س

نعم� .إ�سم املنتج
وفقا ملقايي�س
املنتج املتوفرة.
ويجب �أن يحمل
املنتج رقم
الإنتاج للتعريف
عنه.

 كل كلمة�أو ت�رصيح �أو
ت�صميم
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الق�سم  :2الئحة املكونات
رقم

		
الإ�سم واملوا�صفات

الواليات املتحدة الأمرييكية

الإحتاد الأوروبي

كوديك�س/اخلليج/لبنان

او�سرتاليا

٢ .1

يجب �أن تعر�ض كافة
املكونات اخلا�صة باملواد
الغذائية بتدرج من الأعلى �إىل
الأدنى بح�سب وزنها امل�سجل
عند �صناعة املواد الغذائية.
ومن ال�رضوري �أن ُيو�ضع
لهذه الفقرة عنوانا منا�سبا
"مكونات"

نعم .ت�ستثنى فقط
ال�سلع التي متثل ن�سبة
� ٪٢أو �أقل من العر�ض
بت�سل�سل ُمتدرج.

نعم.

نعم.

نعم.

٢.٢

٢ .3
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٢ .4

يف حال وجود مياه م�ضافة
لإعادة الت�صنيع بن�سبة
تتجاوز  ٪٥من الوزن
التهائي للمنتج ،يجب �أن
يتم �إدراجها وفقا لوزنها يف
ّ
ويتم قيا�س
النهائي.
املنتج
ّ
الوزن من خالل طرح وزن
كافة املكونات الأخرى من
وزن املنتج النهائي الكامل.
يجب �أن ُي�شار �إىل املكونات
املوجودة على ُمل�صقات
الأطعمة وفقا لأ�سمائها
املحددة .وتق�سم املنتجات
الغذائية واملكونات �إىل
فئتني .مثال  :تندرج الزيوت
ُكررة (ب�إ�ستثناء زيت
امل ّ
الزيتون) حتت خانة الزيوت
(احليوانية �أو النباتية)
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نعم .و�إمنا ال يجب �أن
تتجاوز كمية املياه
الالزمة لت�صنيع
املكون.ويجب �أن
ّ
يتم الإعالن عن �أي
ّ
فائ�ض يف كمية املاء
يف الئحة املكونات.

امللحق  ٨من فئات
الأطعمة التي ت�صدره
 FDAواملُ�ستخدم يف
الإعالن عن املكونات.

نعم .يف حال
وجود مياه م�ضافة
لإعادة الت�صنيع
بن�سبة تتجاوز ٪٥
من الوزن النهائي
يتم
للمنتج ،يجب �أن ّ
�إدراجها وفقا ً لوزنها
يف املنتج النهائي.
نعم.

نعم.

الأطعمة املُركبة املُ�ستخدمة
كمكونات يف ت�صنيع �أطعمة
�أخرى.

عرف عنها يف
ُي ّ
الئحة املكونات
اخلا�صة باملنتج
النهائي بطريقتني.
يتم الإعالن عن
�أوال ّ ،
املكونات املُ�شكلة
ملكون مركّ ب بت�سل�سل
ّ
متدرج من الأعلى
�إىل الأدنى يف الئحة
املكونات اخلا�صة
باملنتج النهائي من
دون الرجوع �إىل ا�سم
املكون املركّ ب.
ّ

نعم.

٢ .5

نعم.

تق�سم املكونات �إىل فئات
ويجب الإ�شارة �إليها وفقا
لأ�سماء الفئات ويليها
الأ�سماء اخلا�صة باملكونات
�أو الأرقام.
ملون  ،مواد حافظة،
مثال ّ :
مواد محُ ّلية  ،مواد ُم�ضادة
للت�أك�سد  ،مواد ُم�ستحل َبة،
جتمد ،
مواد تثخني ،مواد ّ
َحم�ض ،منظم احلمو�ضة
وعوامل ُمثبتة.

نعم� .إ�سم املواد
امل�ضافة و�أثرها
وفئتها .و ُتقبل الأرقام
مثل �أرقام قانون EC
�أو القانون الدويل
و�إمنا ل�سيت �إلزامية.
وتعترب املنكهات
�إ�صطناعية �أو طبيعية
وفقا مل�صدرها �سواء
كان �إ�صطناعيا
�أو طبيعيا .وتعترب
امللونات �إ�صطناعية.
ّ
�أما الألوان املعروفة
فيجب التعريف عنها
من خالل الأ�سماء
املن�سوبة لها.
(�أحمر) ٤٠

نعم.
انظر ملحق رقم ٦

نعم .يجب �أن
ترتافق كافة
املواد املُ�ضافة
مع �أرقام EC
(امللحق .) ١٤
ويجب الإ�شارة
�إىل النكهات وفقا
للملحق.

نعم .مُيكن
�إ�ستخدام قانون
الأرقام الدويل
(امللحق ) ٧
و�أرقام EC
(امللحق ١٤
) و�إمنا لي�س
�إ�ستخدامها
�إجباريا .

نعم .الإ�سم �أو
الفئة �أو قانون
الأرقام الدويل
�أنظر ملحق . ٧
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٢ .5

يف حالة وجود منتجات
غذائية مرك ّزة �أو جافة
مت �إعادة ت�صنيعها قبل
ّ
الإ�ستهالك.

�إن املكونات املوجودة
على املل�صق هي
املكونات اخلا�صة
باملنتج الذي �أعيد
ت�صنيعه ؛ �رشط �أن
ي�سبقه الإعالن التايل:
"مكونات املنتج
اجلاهز للإ�ستخدام"

 يجب �أن تكوناملكونات املو�ضوعة
على املل�صق تلك
اخلا�صة باملنتج
الذي �أعيد تركيبه،
�رشط �أن ي�سبقه
الإعالن التايل :
"مكونات املنتج
اجلاهز للإ�ستخدام"

�إن املكونات
املوجودة على
املل�صق هي
املكونات اخلا�صة
باملنتج الذي �أعيد
ت�صنيعه ؛ �رشط
�أن ي�سبقه الإعالن
التايل" :مكونات
املنتج اجلاهز
للإ�ستخدام"

�إن املكونات املوجودة
على املل�صق هي
املكونات اخلا�صة
باملنتج الذي �أعيد
ت�صنيعه ؛ �رشط �أن
ي�سبقه الإعالن التايل:
"مكونات املنتج
اجلاهز للإ�ستخدام"

الت�رصيح عن كمية املياه
ال�رضورية للتعديل

لي�س من ال�رضوري
الإعالن عن املاء
ال�رضوري لإعادة
تركيب املنتج الغذائي
يف الئحة املكونات.
ولكن من جهة �أخرى،
ال ب ّد من الت�رصيح عن
كميات املاء الزائدة
املُ�ستعملة.

لي�س من ال�رضوري
الإعالن عن املاء
ال�رضوري لإعادة
تركيب املنتج
الغذائي يف الئحة
املكونات .ولكن من
جهة �أخرى ،ال ب ّد
من الت�رصيح عن
كميات املاء الزائدة
املُ�ستعملة �إال �إذا
كانت ن�سبتها �أقل
من  ٪٥من جمموع
املكونات.

لي�س من ال�رضوري
الإعالن عن املاء
ال�رضوري لإعادة
تركيب املنتج
الغذائي يف الئحة
املكونات .ولكن من
جهة �أخرى ،ال ب ّد
من الت�رصيح عن
كميات املاء الزائدة
املُ�ستعملة.

لي�س من ال�رضوري
الإعالن عن املاء
ال�رضوري لإعادة
تركيب املنتج الغذائي
يف الئحة املكونات.
ولكن من جهة �أخرى،
ال ب ّد من الت�رصيح عن
كميات املاء الزائدة
املُ�ستعملة.

تعترب �إ�شعاعات
الت�أين مكونا ويجب
�رصح عنها يف
�أن ُي ّ
الئحة املكونات.

نعم.

نعم.

نعم.

٢ .٦
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٢ .7

املكون
ت�صبح كمية
ّ
�إجبارية.
مثال � ٪١٠ :سكر  ٪٥ ،ن�شاء.
.

لي�ست �إلزامية �إال
�إذا ت�ضمن املنتج
معايري حمددة �أو
يف حال كان من
متييزه
ال�رضوري ّ
عن املنتجات
الأخرى.

نعم .عندما يظهر املكون
�أو الفئة يف �إ�سم املنتج �أو
يف حال �إعتاد امل�ستهلك
على �إقامة ال�صلة بينهما.
مت ت�سليط
ويف حال ّ
املكون على
ال�ضوء على
ّ
املل�صق بوا�سطة الكلمات
�أو الر�سومات �أو ال�صور.
املكون
ويف حال كان
ّ
�رضوريا لتحديد املواد
الغذائية ولتمييزها عن
املنتجات ال�شبيهة بها من
ناحية الإ�سم �أو ال�شكل.
و ُي�ستثنى من هذه احلالة:
 حتديد الوزن املُ�ص ّفى. كميات حت ّددها�أحكام الإحتاد (الإحتاد
الأوروبي).
 الكميات ال�صغريةاملُ�ستعملة بهدف زيادة
النكهة.
 بروزها يف الإ�سم ولكنبطريقة ال ت�ؤثر على خيار
امل�ستهلك يف ال�سوق لأن
التغيري يف الكمية ال ُي�ؤثر
على موا�صفات الغذاء وال
مُي ّيزه عن غريه.

لي�ست �إلزامية �إال
يف حال تطلبتها
معايري حمددة
للمنتج

�إلزامية لكافة
املكونات التي
متيز املنتج.
ّ
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٢ .8

24

طريقة عر�ض املكونات على
املل�صق
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مُيكن لالئحة
املكونات �أن تظهر
على لوح العر�ض
الرئي�سي �أو لوحة
املعلومات و�إمنا
ُي�شرتط ان تكون
داخل نف�س اللوح
الذي يت�ضمن العنوان
والت�صنيف الغذائي.؛
�إال يف حال �أحالت
ظروف امل�ساحة
املتوفرة هذا العر�ض.
ويجب �أن تعر�ض
كافة املعلومات
الإلزامية على لوحة
املعلومات من دون
�أي ف�صل بينها �أو
�إدخال معلومات غري
�إلزامية.
ويجب �إال يقل علو
خط الطباعة اخلا�ص
باملكونات عن ١/١٦
�إن�شا .وينطبق هذا
الأمر على الأحرف
الطباعية ال�صغرية.

تعر�ض يف اجلهة
املُقابلة له �أو
بجانبه وبخط
طباعة ال يقل علوه
عن  ١٫٦مم وفقا
للحرف "و"

مُيكن و�ضعها يف �أي
مكان على املل�صق
�رشط �أن تكون
وا�ضحة وبخط
طباعة منا�سب.

مُيكن و�ضعها يف �أي
مكان على املل�صق
�رشط �أن تكون وا�ضحة
وبخط طباعة منا�سب.

٢ .9

�سببات
الإعالن عن ُم ّ
احل�سا�سية؛ �أو قواعد
م�سببات احل�سا�سية.
ّ

ت�ستلزم �أن يعمد
املل�صق اخلا�ص
مبنتج غذائي يحتوي
على مواد ُمثرية
للح�سا�سية �إىل الإ�شارة
هذا الأمر بو�ضوح.
�سببات
الئحة ُم ّ
احل�سا�سية ملحق ٣

ُي�شري الإحتاد
الأوروبي �إىل
وجود  ١٢جمموعة
ُيحتمل �أن تكون
ُمثرية للح�سا�سية
(ملحق  )٨يف حال
مت �إ�ستخدامها
ّ
كمكونات يف �أية
مرحلة من مراحل
�إنتاج الأطعمة
املعلبة مبا فيها
امل�رشوبات
الكحولية.

 من املعروف �أنهذه الأطعمة �أو
تت�سبب
املكونات ّ
بفرط احل�سا�سية
ويجب دائما
الإعالن عنها:
 احلبوب التيحتتوي على
الغلوتني مثل :
القمح وال�شعري
وال�شوفان �أو موادها
املهجنة؛
ّ
 الق�رشياتوم�شتقاتها؛
 البي�ضوم�شتقاته؛
 ال�سمك وم�شتقاته؛ الفول ال�سوداين،وفول ال�صويا
وم�شتقاتهما؛
 احلليب وم�شتقاته(مبا فيها اللّكتوز)
 �أ�شجار اجلوزواجلوز.
 ملح حام�ضالكربيتوز يف
كميات مرك ّزة ت�صل
�إىل  ١٠ملغ/كلغ �أو
�أكرث.
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٢. ١٠

26

ُ�سببة للح�سا�سية
املواد امل ّ
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ت�ستخدم كلمة
"يحتوي" يليها �إ�سم
امل�صدر الغذائي الذي
تنبع منه املادة
املثرية للح�سا�سية
ويجب �أن يعر�ض هذا
الت�رصيح مبا�رشة
بعد الئحة املكونات
�أو بجانبها وبخط
طباعة ي�ساوي اخلط
املُ�ستخدم يف الئحة
املكونات (مثال ،
يحتوي على قمح،
بي�ض ،وحليب)
مت �إعتماد
مالحظة� :إذا ّ
هذا اخليار فيجب
عندها �أن تت�ضمن
فقرة "يحتوي" كافة
املواد الأ�سا�سية
املثرية للح�سا�سية
املوجودة يف املنتج
الغذائي.

يف �أ�سفل الئحة
املكونات وبخط
وجلي
وا�ضح
ّ
وب�إ�ستخدام كلمة
"يحتوي"".

يف �أ�سفل الئحة
املكونات وبخط
وجلي
وا�ضح
ّ
وب�إ�ستخدام كلمة
"يحتوي".

٢. ١1

عر�ض الألوان

عرف عن
يجب �أن ُي ّ
كافة الألوان على �أنها
�إ�صطناعية يف حال مل
وي�رصح
تكن ُم�ص ّدقة.
ّ
القرمزي على
عن اللون
ّ
حدى.
�رصح فقط عن
 ُي ّاملكونات الغذائية
الطبيعية املمزوجة مع
املنتج الغذائي بهدف
عرف
تقوية اللون و ُي ّ
عنها ب�إ�سم اللون �أو ب�إ�سم
املكون واللون.
ّ
للمكون
حال
يف
ّ
وظيفتني مثل ال ّزعفران
والفلفل احللو .يف هذه
احلالة ،يجب �إ�ستبدال
الإ�سم "بكثري التوابل
وملون".
ّ

عرف عن
يجب �أن ُي ّ
الألوان ب�أنها �ألوان
على �أن يليها �إ�سم
اللون.

٢. ١2

عر�ض النكهات

يتم الت�رصيح
يجب �أن ّ
عن النكهات يف الئحة
املكونات وحتديد
نوعها �سواء كانت
طبيعية �أو �إ�صطناعية
وفقا مل�صدرها .ويف
حال وجود �إية مواد
�سببة للح�سا�سية ،يجب
ُم ّ
املكون
الت�رصيح عن
ّ
على حدى �أو ذكره يف
نهاية الئحة املكونات.

مُيكن و�صف
عبارة "نكهات"
ﺑ "طبيعية" �أو
"�شبه طبيعية" �أو
"�إ�صطناعية" �أو
مُيكن املزج بني
هذه امل�صطلحات
بطريقة مالئمة.
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رقم

		
الإ�سم واملوا�صفات

الواليات املتحدة الأمرييكية

الإحتاد الأوروبي

كوديك�س/اخلليج/لبنان

3 .١

الكمية ال�صافية للمنتج
الغذائي ،و هي الوزن
الإجمايل ناق�ص وزن العبوة
ُ ،يعبرّ عنها بوا�سطة وحدة
احلجم يف حال كانت �سائال
�أو بوا�سطة وحدة الكتلة �إذا
كانت حتت �أي �شكل �آخر.
ويكن �إ�ستخدام وحدات
مُ
الوزن لت�صنيف غذاء �سائل
�أو مقيا�س لل�سوائل لت�صنيف
املواد ال�صلبة وال�شبه �صلبة �أو
الأطعمة اللزجة يف حال تبينّ
وجود م�ستهلك �أو جتارة لهذه
املواد.

نعم .يجب �أن تقا�س الوحدات
املرتي (ليرت  ،كلغ)
بالقيا�س
ّ
وبالأفوارديبوا ( ozو lbو
fl.ozو qtو.)pt
 يجب �أن يكون الت�رصيح منخالل �أكرب وحدة قيا�سية على
�أن ُيعربعن الوحدات املتبقية
من خالل الكَ�رسال َع�رشي.
على �سبيل املثال  ،يكون
الت�رصيح عن املحتوى ال�صايف
ملنتج وزنه  oz ٢٤كما يلي:
الوزن ال�صايف � ٨ lb ١أون�سات
( ٦٨٠غرام)؛ �أو
الوزن ال�صايف ٦٨٠( lb ١٫٥
وي�رصح عن منتج �سائل
غرام)
ّ
وزنه ١ ٣/٤كوارتزكما يلي :
الوزن ال�صايف  ١كوارتز ١
باينت ١٫٦٥( fl.oz ٨ليرت)
الوزن ال�صايف  ١كوارتز ١٫٥
باينت (١٫٦٥ليرت)
الدقة
يجب �أن يكون املحتوى
ال�صايف دقيقا على �أن يكون
�أي �إختالف �ضمن املعقول
بهدف �ضمان �سالمة الإنتاج.
�إن تدوير املحتوى ال�صايف
خالل التحويل بني
الوحدات املرتية و وحدات

نعم .يجب �أن تقا�س
الوحدات بالقيا�س
املرتي .ويبقى
ّ
�إ�ستخدام الوحدات
الأمرباطورية
�إختياريا �رشط �أن
تكون ذات قيا�س
وجلي وعلى
مت�ساو ٍ
ّ
الأ يف�صل �أي �شيء
بينها .وتعرف
الوحدات بالوحدات
ال َع�رشية.
خمت�رصات الوزن
ال�صايف :
انظر ملحق . ٤

نعم .يجب �أن
تقا�س الوحدات
املرتي.
بالقيا�س
ّ

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية

او�سرتاليا

نعم .يجب �أن
تقا�س الوحدات
املرتي.
بالقيا�س
ّ
ويبقى �إ�ستخدام
الوحدات
الأمرباطورية
�إختياريا.
وتقا�س الأج�سام
ال�صلبة �أو ال�شبه
�صلبة بوا�سطة
وحدات الكتلة
على �أن ي�ستخدم
احلجم لقيا�س
ال�سوائل.

3.٢

عر�ض املحتوى ال�صايف
�أو الوزن ال�صايف �أو احلجم
ال�صايف �أو الكمية ال�صافية .

 Avoirdupoisا يجب �أن
يتم اىل الأ�سفل مبا �أن �إدارة
الغذاء والأدوية �ستعتمد القيمة
الأعلى عند التدقيق.
�١آ ٢٨٫٣٥ = ozغرام و ١fl.
 ٢٩٫٦ = ozمليليرت.
 يجب �أن يكون الوزنال�صايف مفهوما ووا�ضحا
وبخط عري�ض مُي ّيزه عن
باقي املعلومات ومعرو�ض
ب�أ�سفل ٪٣٠من لوحة العر�ض
الرئي�سية  PDPوبطريقة
توازي قاعدة العبوة .ويجب
�إختيار قيا�س اخلط وفقا
جلدول قيا�س اخلط (�أنظر
امللحق ) ٩
 من ال�رضوري ف�صل الوزنال�صايف عن املعلومات
ُبينة على املل�صق
الأخرى امل ّ
على �أال تطبع �أي معلوملت
فوق الوزن ال�صايف �أو حتته
مب�سافة ت�صل �إىل علو طباعة
�أحرف الوزن ال�صايف على
الأقل .كذلك،ال بد من ترك
م�سافة فارغة بني الوزن و
باقي املعلومات من جهتي
اليمني �أو الي�سار على �أن تيلغ
امل�سافة الفارغة �ضعفي حجم
احلرف ( Nوب�إ�ستخدام نف�س
اخلط املُعتمد يف الوزن)

يجب �أن ُيعر�ض
الوزن ال�صايف بخط
طباعة عري�ض.
�أما قيا�س اخلط
فيخ�ضع حلجم
املنتج .امللحق .٥
ويجب �أن تعر�ض
هذه املعلومات
بنف�س امل�ساحة
التي حتتوي على
�إ�سم املنتج و تاريخ
�صالحيته.
كما من ال�رضوري
�أن تكون �أرقام
الوزن وا�ضحة،
مقروءة وغري
ُمبهمة �أو مخُ ب�أة.

يجب �أن ُيعر�ض
الوزن ال�صايف بخط
طباعة عري�ض لكي
يتمكن املُ�ستهلك من
قراءته ب�شكل جيد.
كما من ال�رضوري
�أن تكون �أرقام
الوزن وا�ضحة،
مقروءة وغري ُمبهمة
�أو مخُ ب�أة.

ادنى قيا�س ٣
مم وبخط طباعة
عري�ض ووا�ضح.

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية
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3 .3

للمنتجات املُعلبة التي
حتتوي على منتجني ُمعلبني
�أو �أكرث من نف�س النوع
والكمية.

يجب �أن يحتوي الت�رصيح عن �إن الكمية ال�صافية هي
املحتويات ال�صافية اخلا�صة عبارة عن الكمية ال�صافية
بامل�ستوعب املُتعدد الوحدات اخلا�صة باملنتج الواحد x
واملُخ�ص�ص للبيع بالتجزئة
عدد املنتجات.ولن تكون
عدد
على املعلومات التالية :
�إلزامية �إال يف حال مُيكن
إفرادية يف العبوة ؛ ر�ؤية املنتجات من خارج
الوحدات ال ّ
كمية املحتويات يف كل وحدة؛ العبوة والقيام بعدها
و كمية املحتويات الإجمالية
للعبوة املُتعددة الوحدات
( ُيعرب عنها بني هاللني).

3 .4

للمنتجات املُعلبة التي
حتتوي على منتجني ُمعلبني
�أو �أكرث والتي ال ينبغي
إفرادي.
بيعها ب�شكل �
ّ

تطبق نف�س القواعد املذكورة
�أعاله .فعلى �سبيل املثال ،
الت�رصيح باملحتوى ال�صايف
للوح حلوى تت�ضمن ١٠ x ٢
 ozيجب �أن يكون على ال�شكل
التايل:لوحان oz ١٠ x ٢
(( )g ٥٦املجموع oz ٢٠
(.) g ٥٦٠

3 .5

يف حالة املواد الغذائية
التي تباع بالأعداد.

3 .6

يف حالة املواد الغذائية
ال�صلبة املحتواة يف �سائل؛
يجب ذكر الوزن املُ�صفى
على املل�صق.
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يتم الإعالن عن الوزن
ال�صايف �إىل جانب عدد
الوحدات املتواجدة يف
ويكن يف بع�ض
املنتج .مُ
الأحيان عدم ذكر العدد.

الق�سم  :4تاريخ ال�صالحية الأدنى و�رشوط التخزين

 -غري منظّ مة.

 -غري منظّ مة.

 غري منظّ مة.لي�ست �إلزامية بعد.

(ويق�صد بال�سوائل:
�إلزاميةٌ .
املاء،حملول مائي من
ملحي
الأمالح ،حملول
ّ
من الأحما�ض الغذائية،
خل  ،ال�سكريات،وغريها
من املواد املُحلية وع�صري
الفاكهة واخل�ضار.

�إلزامية.

�إلزامية.

رقم

		
الإ�سم واملوا�صفات

الواليات املتحدة الأمرييكية

4 .1

ُق�صد بالتاريخ الأدنى
ل�صالحية املنتج
الغذائي املدة التي
ُيحافظ فيها هذا
املنتج على خ�صائ�صه
عند التخزين املنا�سب.

�إلزامية فقط للمنتجات
القابلة للف�ساد� .صاحلة
لفرتة ال تتعدى الثالثة
�أ�شهر.

الإحتاد الأوروبي

كوديك�س/اخلليج/لبنان

او�سرتاليا

ُيعرب عن التاريخ بال�شكل
يجب �أن يت�ألف التاريخ ت�ستلزم الأطعمة
التايل:
الأدنى لل�صالحية من املعلبة مع وجود
قبل
إ�ستهالكه
�
املف�ضل
من
بع�ض الإ�ستثناءات
املعلومات التالية:
( ...التاريخ)  ...عندما يكون اليوم وال�شهر بالن�سبة كما حتظر بيع
التاريخ حمددا.
الأطعمة املعلبة بعد
للمنتجات التي ال
�إنق�ضاء تاريخ �إنتهاء
من املف�ضل �إ�ستهالكه قبل تتعدى �صالحيتها
نهاية ( ...التاريخ) يف
ال�صالحية املطبوع
فرتة الثالثة �أ�شهر.
احلاالت الأخرى.
على املنتج.
ف ُيعلن عنها بال�شكل
و�أحيانا  ،يتبع ت�رصيح
( -)١يجب �أن
التايل" :من املُف�ضل
التاريخ معلومات متعلقة
يت�ألف "من املُف�ضل
�إ�ستهالكها قبل "...
ب�رشوط التخزين.
�إ�ستهالكها قبل نهاية
�أما يف ما يتعلق
ويجب ذكر اليوم وال�شهر
 best before " ...من :
باملنتجات التي
والعام يف ت�سل�سل زمني .يف تتعدى فرتة
�أ-اليوم وال�شهر
حال كانت مدة �صالحية
�صالحيتها الثالثة
للمنتجات التي ال
تتجاوز
املنتج الغذائي ال
الأ�شهر ،فيجب
تتعدى �صالحيتها
ثالثة ا�شهر فان ذكر اليوم و ذكر ال�شهر والعام.
فرتة الثالثة �أ�شهر.
ال�شهر يكون كافياً.
و ُيعلن عنها بال�شكل
ب -ال�شهر وال�سنة
�أما �إذا كانت مدة �صالحية الآتي" :من املُف�ضل
بالن�سبة للمنتجات
املنتج الغذائي ترتاوح
�إ�ستهالكها قبل نهاية التي تتعدى فرتة
بني الثالثة �أ�شهر وال�سنة
" ...
�صالحيتها الثالثة
ون�صف ،فعندها يكفي ذكر و ُيعبرّ عن اليوم
الأ�شهر.
ال�شهر والعام فقط.
وال�شهر والعام بت�سل�سل (ُ -)٢يعرب عن "من
إنتهاء
�أما �إذا تع ّدت مدة �
تدريجي و�إمنا ُيعمد
املُف�ضل �إ�ستهالكها
ال�صالحية العام والن�صف� ،إىل ذكر �إ�سم ال�شهر �إذا قبل نهاية " ...
فعندها يكفي ذكر العام
�إقت�ضت احلاجة بهدف بت�سل�سل تدريجي
دون �سواه.
احل�ؤول دون ت�ضليل
وبوا�سطة الأرقام
املُ�ستهلك.
على �أن يذكر ال�شهر
بالأحرف.
الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية

31

( -) ٣يجب �أن يكون
اليوم وال�شهر وال�سنة
املعرب عنهم يف "من
املُف�ضل �إ�ستهالكها
قبل نهاية best " ...
 beforeوا�ضحني.
4 .2

32

يف حالة املنتجات
الغذائية القابلة للف�ساد
( :والتي قد ت�شكل
خطرا ً بعد مرور فرتة
زمنية ق�صرية)
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يجب �أن ي�سبق التاريخ
عبارة "للإ�ستعمال قبل"...
ويليه �رشوط التخزين
الواجب مراعاتها للحفاظ
على �سالمة املنتج.
ويت�ألف التاريخ من اليوم
وال�شهر  ،ويف بع�ض الأحيان
العام �أي�ضا ً.

كوديك�س  :ي�شرتط
النظام الإعالن عن
�أي �رشط من �رشوط
التخزين الذي من �ش�أنه
الت�أثري على �صالحية
املُنتج الأدنى.

الق�سم  :5الإ�سم والعنوان
رقم

		
الإ�سم واملوا�صفات

الواليات املتحدة الأمرييكية

الإحتاد الأوروبي

كوديك�س/اخلليج/لبنان

او�سرتاليا

5 .1

�إ�سم امل�ص ِّنع /املُ�ص ّدر
� ،أو املُ�ستورد� ،أو
املُو ّزع �أو البائع على
املل�صق.

تتطلب �إدراج عنوان
�صاحب املاركة
التجارية ،امل�ستورد،
امل�ص ِّنع � ،أو املو ّزع.
وي�سبق الإ�سم جملة
عرفة وظيفتها الك�شف
ُم ّ
عن ال�صلة مع املنتج
الغذائي .مثال �ُ :صنع من
قبل  ،ل�صالح  ، ...و ُيو ّزع
بوا�سطة �،إلخ.

تقت�ضي ذكر �إ�سم �أو عنوان
امل�ص ِّنع /املُ�ص ّدر� ،أو
امل�ستورد �أو املو ّزع �أو
البائع على املل�صق.

كوديك�س ُ :يو�صي
املزود وعنوانه
�إ�سم ّ
ع
ن
ب�إدراج �إ�سم امل�ص
ِّ
(ال�شارع) يف نيوزيلندا
وعنوانه الكامل �أو
�أو �أو�سرتاليا.
امل�ستورد �أو املُ�ص ّدر �أو (مالحظةُ :يق�صد
املو ّزع �أو البائع.
"باملزود" كل من
ّ
ُم�ص ّنع املنتج الغذائي
�أوالبائع �أو املُ�ص ّدر).

5 .2

Signature line

تظهر Signature line

ال توجد �إي �رشوط لهذه
الغاية.

ال توجد �إي �رشوط
لهذه الغاية.

تعتمد ال�صيغة التالية
" للإ�ستهالك قبل"

على لوحة العر�ض
الرئي�سية �أو لوح
املعلومات و�إمنا يجب
�أن يكون يف نف�س اللوح
الذي يحتوي على الئحة
املكونات .ويجب �أن
تكون وا�ضحة ومعرو�ضة
بخط طباعة ال يقل عن
� ١/١٦إن�شا ( ٦,١مم)

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية
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الق�سم  :6بلد املن�ش�أ
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الق�سم  :7رقم الإنتاج

رقم

		
الإ�سم واملوا�صفات

الواليات املتحدة الأمرييكية

6 .1

من الإجباري ذكر �إ�سم
مت �إنتاج
البلد حيث ّ
ال�سلع.

ويكن و�ضعها
�إلزامية مُ
يف �أي خانة على
املل�صق .كما مُيكن �أن
تكون جزءا من العنوان.

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية

الإحتاد الأوروبي

كوديك�س/اخلليج/لبنان

�إلزامية .من املف�ضل و�ضعها �إلزامية
يف نف�س اخلانة التي ُيو�ضع
فيها الإ�سم.

او�سرتاليا

�إلزامية

رقم

		
الإ�سم واملوا�صفات

6 .1

يقوم كل منتج بتحديد
نظام للتعريف عن رقم
الإنتاج الذي ينتمي
�إليه املنتج الغذائي
بعد عمليتي الإنتاج
والتو�ضيب ل�ضمان
�سالمة التجارة
و�إي�صال املعلومات
�إىل امل�ستهلك بطريقة
مالئمة.

الواليات املتحدة الأمرييكية

الإحتاد الأوروبي

يجب �أن يظهر رقم الإنتاج
على كافة املنتجات
الغذائية قبل عر�ضها للبيع.
ويقوم املُنتج �أو امل�ص ِّنع �أو
امل�س�ؤول عن عملية تعبئة
املواد الغذائية بتحديد رقم
الإنتاج.
ووفقا لقواعد الإحتاد
الأوروبي ،يجب �أن َي�سبق
رقم الإنتاج احلرف ""L
الذي ينبغي �أن يكون
وا�ضحا ومقروءا وغري قابل
ويكن �إ�ستبدال رقم
للمحو .مُ
الإنتاج بتاريخ �صالحية
�إ�ستخدام املنتج بحيث ُيذكر
على الأقل تاريخ و�شهر
ال�صالحية.

كوديك�س/اخلليج/لبنان

او�سرتاليا

ين�ص نظام كوديك�س
على وجود حروف
نافرة على كل
م�ستوعب �أو علبة طعام
بهدف التعريف عن
امل�صنع املُنتج ورقم
الإنتاج.

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية
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الق�سم  :8تعليمات الإ�ستخدام
رقم

		
الإ�سم واملوا�صفات

8 .1

وجوب �إدراج تعليمات
الإ�ستخدام اخلا�صة
باملنتجات الغذائية.

الق�سم  :9املعلومات الغذائية
الواليات املتحدة الأمرييكية

الإحتاد الأوروبي

كوديك�س/اخلليج/لبنان

ت�رشح تعليمات الإ�ستخدام ين�ص نظام كوديك�س
اخلا�صة باملنتجات الغذائية على �إدراج تعليمات
طريقة �إ�ستعمال املنتج.
الإ�ستعمال على
ويف بع�ض احلاالت ،حت ّدد
املل�صق عند احلاجة
الأحكام املحلية طريقة
ل�ضمان الإ�ستخدام
عر�ض التعليمات.
ال�صحيح للمنتج
الغذائي.

او�سرتاليا

من ال�رضوري �إدراج
�إر�شادات التخزين
عندما يقت�ضي الأمر
ل�ضمان �سالمة املنتج
الغذائي بعد الأخذ
بعني الإعتبار �رشوط
التخزين والفرتة
الزمنية املحددة.

رقم
9 .1

9 .2
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الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية

الإ�سم واملوا�صفات

الواليات املتحدة الأمرييكية

الإحتاد الأوروبي

كوديك�س/اخلليج/لبنان

او�سرتاليا

مكونات احلقائق احلقائق الغذائية:
املعلومات الظاهرة تعترب املعلومات الغذائية يجب �أن يت�ضمن املل�صق
مقدارية حول
معلومات
على املل�صق
�إختيارية� .أما املقادير لكل املوجود على علبة طعام لوحة
الغذائية.
ّ
ُغذية املتواجدة
مل
ا
املواد
واملُتعلقة مبا يلي ١٠٠ :غ  ١٠٠ /مل  ،فهي املعلومات الغذائية.
ّ
الطعام
من
حمددة
يف كمية
واملواد
الطاقة
و ُيفر�ض �إعتماد  :مقدار الطاقة
ويكن �إ�ضافة
�رضورية.
مُ
و ُتعرف ﺑ "الوجبة".
ُغذية :بروتينات ،مقدار التغذية يف الوجبة بال�سعرات احلرارية () Kcal
امل ّ
الوجبة :
والطاقة الألفية () KJ؛
كاربوهيدرات،دهون ،لواحدة.
كمية الطعام التي ي�ستهلكها �ألياف�،صوديوم،
بالإ�ضافة �إىلكمية الربوتينات
عادة �شخ�ص يبلغ �أربعة
فيتامينات ومعادن.
(مما يعني
والكاربوهيدرات ّ
�أعوام �أو �أكرث ،ومتثل كمية
الكاربوهيدرات ب�إ�ستثناء
مقبولة ومالئمة.
الألياف الغذائية) والدهون؛
�أنظر ملحق املقادير اليومية.
مقدار �أي مواد ُمغذية �أخرىُمدرجة يف الئحة املعلومات
الغذائية.
(�أنظر ملحق املقاديراليومية)
طريقة عر�ض
املل�صق

يعترب الت�صنيف الغذائي
ُيعترب عر�ض
 �صيغة َجدوليةعلى
يظهر
ويكن �أن
الغذائية
املعلومات
مثال :
�إجباريا مُ
لوحة العر�ض الرئي�سية �أو
خياريا �رشط �أن
دهون  .....غ
لوح املعلومات �إىل جانب
يتوافق مع �صيغة
دهون غري م�شبعة ...غ
الئحة املكونات و signatureالإحتاد الأوروبي
دهن م�شبع  ....غ
ُغذية
كاربوهيدرات  ...غ
�( .lineإال �إذا حالت امل�ساحة واملواد امل ّ
املتاحة دون حتقيق هذا
الإجبارية املجموعة
�سكريات  ....غ.
الأمر).ال�صيغة النموذجية
ويكن �أي�ضا �إ�ضافة "... "x
 ١واملجموعة �(. ٢أنظر مُ
(�أنظر ملحق )١١
ملحق ) ١٢
غ حيث ميثل "� " xإ�سم �أي
مكون كاربوهيدراتي �آخر.

�أنظر امللحق . ٢٠

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية

37

9 .3

املواد املغذية
الإختيارية

9 .4

مقدار الوجبة
واملقادير
النموذجية

9 .5

اللغات

9 .6

حجم �صيغة
العر�ض

تقدم املعلومات من خالل املواد املغذية الإختيارية:
مقدار الوجبة الواحدة الذي الن�شاء (غ)� ،أنواع الكحول
حتدده الئحة املقادير
املتعدد الوظائف (غ) (حتت
النموذجية لكل وجبة
الكاربوهيدرات) ،الدهون
والتي ت�صدرها FDA
الأحادية غري امل�شبعة (غ)
(�أنظر ملحق .)١٥
والدهون املتعددة وغري
امل�شبعة (غ) (حتت خانة
الدهون) ،والكول�سرتول (ملغ)
و�أي من الفيتامينات املدرجة
يف امللحق واملتواجدة
بكميات كبرية.
ت�صدراملعلومات لكل ١٠٠
غ �أو  ١٠٠مل من الطعام.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مُيكن
تف�صيلها لكل مقدار وجبة
�رشط �أن ُيذكر عدد الوجبات.
ويف بع�ض احلاالت ،مُيكن
عر�ضها من خالل ر�سم
ت�صويري.
�إ�ستعمال اللغة الإنكليزية
�إجباري.

تعتمد على م�ساحة الت�صنيف
املتوفرة وال�صيغ التي تقدمها
FDA
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الق�سم  :10الت�صاريح/الت�صاريح الغذائية

فقط الفيتامينات واملعادن
املو�صى بتناولها و�/أو
التي حتتوي على منافع
غذائية يف البلد املخت�ص.
 عند �إعتماد الئحةاملحتويات الغذائية ،يجب
فقط �إدراج الفيتامينات
واملعادن املتواجدة
بكميات كبرية.

تعتمد على �أنظمة
كل بلد.

�إ�ستعمال اللغة اخلا�صة
بكل بلد من البلدان التي
�س ُي�ص ّدر �إليها املنتج.

اللغة الإنكليزية.

�صيغة جدولية مالئمة يف �صيغة جدولية مالئمة
م�ساحة الت�صنيف املتوفرة .يف م�ساحة الت�صنيف
املتوفرة.

رقم

		
الإ�سم واملوا�صفات

10 .1

ُي�سمح ب�إعتماد
الت�رصيح باملحتوى
الغذائي و�إدراجه يف
املل�صق الغذائي �إذا :

الواليات املتحدة الأمرييكية
 حاز على موافقة FDA( مثال � ،إ�ستخدام م�صطلحات
حمددة من �ش�أنها �إحرتام
معايري اجلدارة اخلا�صة
باملكونات) .
 كان مُيثل ب�شكل دقيقت�رصيحا حاليا �صادرا عن
هيئة علمية تابعة للحكومة
الأمرييكية ويت�ضمنه
م�س�ؤولية ر�سمية ل�ضمان
�سالمة ال�صحة العامة �أو
بحوث متعلقة ب�شكل مبا�رش
بالتغذية الب�رشية (مثال ،
معاهد ال�صحة الوطنية،
مراكز ال�سيطرة على
الأمرا�ض واحلماية منها)،
�أو بالأكادمييات الوطنية �أو
�أي من فروعها التي تعتمد
امل�ستوى الغذائي الذي ي�شري
�إليه الت�رصيح .
 مل يكن معرو�ضا ب�شكلبارز يتعدى �ضعفا حجم
�إ�سم املنتج الغذائي .وخا�صة
 ،ال يتجاوز حجم الطباعة
املعتمد للت�رصيح �ضعفي
حجم طباعة ت�رصيح الهوية.
ت�سبب منط
ويف حال ّ
الطباعة املعتمد ب�إبراز

الإحتاد الأوروبي

كوديك�س/اخلليج/لبنان

 يهدف �إىل التنا�سقمع الت�صاريح اخلا�صة
بالتغذية من خالل جدول
ت�صاريح غذائية ُمعتمد
مثل "من دون �سكر
م�ضاف" �أو "اليت" �أو
"غني بالألياف".

 يتوافق الت�رصيحعلميا مع القوانني
املُطبقة يف كل بلد.

او�سرتاليا

ي�شرتط النظام
يتم و�صف
على �أال ّ
�أي منتج غذائي
�أو عر�ضه بطريقة
خاطئةُ ،م�ضلّلة �أو
خادعة �أو بطريقة
من املمكن �أن ت�ؤدي
�إىل تكوين �إنطباع
غري �صحيح حول
طبيعنه.
 على ال�شخ�صامل�س�ؤول عن ت�سويق
املنتج الغذائي �أن
يكون قادرا على
تربير الت�صاريح
املُعلن عنها.
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الت�رصيح ب�شكل مبالغ
باملقارنة مع �إ�سم املنتج،
ُيعترب ذلك �إنتهاكا للقوانني.
 كان يرافقه �إلزاميات�رصيح ك�شف ُيبينّ �إذا ما
كان الت�رصيح منجزا يف
حني كان املنتج الغذائي
يحتوي على �إحدى املكونات
املذكورة �أدناه بكميات
تتعدى الن�سب املُدرجة ،
ومقدار الوجبة والقيمة
الغذائية لكل  ٥٠غ :
الدهون  ١٣غ
الدهون امل�شبعة  ٤غ
الكولي�سرتول  ٦٠ملغ
ال�صوديوم  ٤٨٠ملغ
ويجب طبع بيان الك�شف
بخط طباعة ثخني يتباين
مع خلفية املل�صق وبجانب
الت�رصيح على �أن يت�ساوى
خط الطباعة مع اخلط املعتمد
لعر�ض كمية املحتويات
ال�صافية �أو يتعداه.
 10 .2الت�صاريح املُرخ�ص
بها
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ملفتة" :خايل من" " ،قليل"" ،م�صدر جيد" و"غني ﺑ ".
 ت�صاريح ن�سبية�" :أقل"،"اليت" و"املزيد من".
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 الت�صاريح املتعلقةباملواد املغذية.
 -ت�صاريح ن�سبية.

" 10 .3خال" �أو "قليل"

�إذا كان من املتوقع �أن
يحتوي املنتج الغذائي على
مادة غذائية معينة مثل
ال�صوديوم يف علب البازيال
وذكر يف املل�صق �أن هذا
املنتج يحتوي على القليل من
هذه املادة �أو �أنه خال منها ،
عندها ُيعترب املنتج املذكور
ويكن �إ�ضافة
ُمعالجَ ا مُ
ال�صفات التالية على و�صفه
"خال من" �أو "قليل".

" 10 .4اليت"

مكون غذائي يف املنتج
ّ -)١
الغذائي الذي يحمل �إ�سم
اليت (مثال  ،مع ّدل قيمة
�أنواع ثالثة رئي�سية �أو القمية
النموذجية من قاعدة بيانات
معرتف بها)،
 -)٢الأطعمة املُت�شابهة
(مثال  ،رقائق البطاطا
لرقائق البطاطا )
 -)٣ال تت�ضمن �سعرات
حرارية منخف�ضة و دهون
منخف�ضة (ب�إ�ستثناء الأطعمة
القليلة ال�صوديوم التي يجب
�أن تكون منخف�ضة ال�سعرات
احلرارية والد�سم).
ويذكر �إلزاميا املل�صق ما يلي
(وت�سمى هذه ﺑ"املعلومات
املرافقة"):
 -الن�سبة املئوية لعملية

�أنظر ال�رشوط اخلا�صة
�أدناه.

يخ�ضع الت�رصيح الذي
يذكر �أن املنتج "اليت"
وغريه من الت�صاريح
التي حتمل املعنى نف�سه
بالن�سبة للم�ستهلك لل�رشوط
نف�سها التي ُح ّددت
مل�صطلح "القليلة"؛ ويجب
�أن ترتافق بعبارات مف�رسة
للخ�صائ�ص التي جتعل
الطعام "اليت"
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التعديل التي خ�ضع لها
املنتج الغذائي  ،والطعام
املرجع ،وكمية املواد
الغذائية (اخلا�ضعة لهذا
الت�رصيح) واملوجودة على
املل�صق والطعام املرجع.
و"م�ضافة"
" 10 .5مخُ ّف�ضة" ُ
(�أو مع ّززة" و"غنية
ﺑ"

« 10 .6املزيد من» و«القليل»
(�أو �أقل)
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 -)١منتج عادي �أو منتج
متثيلي
 -)٢طعام ممُ اثل.
 -)١منتج عادي �أو منتج
متثيلي
 -)٢طعام خمتلف �ضمن
نف�س الفئة الإنتاجية
والتي مُيكن �إ�ستبدالها يف
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املل�صقات الغذاية (مثال
 ،رقائق البطاطا لرقائق
الب�سكويت املُملح) �أو الطعام
املُماثل.

ال مُيكن ن�رش الت�صاريح
التي تذكر �أن املحتوى
مت
يف مادة �أو �أكرث قد ّ
تخفي�ضه وغريها من
الت�صاريح التي قد حتمل
املعنى نف�سه للم�ستهلك
�إال �إذا كان هذا التخفي�ض
ي�صل �إىل ن�سبة � ٪٣٠أو
�أكرث مقارنة باملنتجات
ال�شبيهة �إال يف ما يتعلق
باملواد املغذية ال�صغرية
حيث ُيقبل الإختالف الذي
تبلغ ن�سبته  ٪١٠كما
هو مذكور يف توجيهات
املجل�س EEC ٩٠ /٤٩٦
.

" 10 .7غني ﺑ " �أو "م�صدر
كبري ﻠ "

يحتوي على � ٪٢٠أو
�أكرث من القيمة الغذائية
اليومية لو�صف الربوتيني،
الفيتامينات  ،املعادن �أو
الألياف الغذائية يف الكمية
ويكن �إ�ستخدامه يف
املرجع .مُ
الوجبات الأ�سا�سية للإ�شارة
�إىل �أن املنتج يحتوي على
املواد الغذائية التي ت�ستويف
ما �أتي على ذكره يف
التعريف .وال مُيكن �إ�ستخدامه
للكاربوهيدرات الكاملة.

« 10 .8م�صدر جيد ﻠ « ،
«يزود»
«يحتوي» �أو ّ

 ٪١٩ - ٪١٠من القيمة
الغذائيةاليومية الكمية
ويكن �إ�ستخدام
املرجع .مُ
هذه امل�صطلحات للوجبات
والأطباق الرئي�سية للإ�شارة
�إىل �أن املنتج يحتوي على
املواد الغذائية التي ت�ستويف
ما �أتي على ذكره يف
التعريف .وال مُيكن �إ�ستخدامه
للكاربوهيدرات الكاملة.
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الو�ضعية على املل�صق يجب �إدراج الن�سبة املئوية �أو
درجة تعديل املنتج الغذائي
وهوية الطعام املرجع
بجانب الت�رصيح الأكرث بروزا
على املل�صق.
 يجب �إدراج كمية املواداملغذية والطعام املرجع
بجانب الت�رصيح الأكرث بروزا
على املل�صق �أو على نف�س
الالئحة التي تت�ضمن التحليل
الغذائي.

ويف حال الأطعمة القليلة
ال�سعرات احلرارية  ،مُيكن
�إ�ضافة م�صطلح "طبيعي"
للت�رصيح.
�" 10.12سعرات حرارية
مخُ ّف�ضة"

" 10 .10خال من ال�سعرات
احلرارية"

املنتجات التي حتتوي على
�أقل من خم�س �سعرات حرارية
يف الكمية املرجع.

ال مُيكن عر�ض �أي ت�رصيح
ُي�شري �إىل �أن الطعام خال
من ال�سعرات احلرارية �إال
�إذا كان يحتوي على �أقل
من � ٤سعرات حرارية (١٧
طاقة �ألفية)١٠٠/ملليرت.
ويف حال الأطعمة اخلالية
من ال�سعرات احلرارية ،
مُيكن �إ�ضافة م�صطلح
"طبيعي" للت�رصيح.

�« 10 .11سعرات حرارية
منخف�ضة»

� ٤٠سعرة حرارية �أو �أقل يف
الكمية املرجع.

ال مُيكن عر�ض �أي ت�رصيح
ُي�شري �إىل �أن الطعام
يحتوي على �سعرات
حرارية قليلة �إال �إذا كان
يت�ضمن �أقل من ٤٠
�سعرة حرارية ( ١٧٠طاقة
�ألفية)١٠٠/ملليرت.
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 10.13خال من ال�سكر

تخفي�ض ال�سعرات احلرارية
بن�سبة  ٪٢٥بالكمية املرجع.

ال مُيكن عر�ض �أي ت�رصيح
ُي�شري �إىل �أن الطعام
يحتوي على �سعرات
مت
حرارية مخُ ّف�ضة �إال �إذا ّ
تخفي�ض مقدار ال�سعرات
احلرارية بن�سبة ٪٣٠
على الأقل ،مع الإ�شارة
�إىل اخل�صائ�ص التي
تخ ّف�ض من مقدار ال�سعرات
احلرارية للمنتج النهائي.

�أقل من  ٠٫٥غ من ال�سكريات
(مرجع الكميات)
(و ُي�ستثنى من هذا الأمر
ال�سكرالكحويل الذي ال يدخل
�ضمن خانة ال�سكريات)

ال مُيكن عر�ض �أي ت�رصيح
ُي�شري �إىل �أن الطعام خال
من ال�سكر �إال �إذا كان
يحتوي على كمية ق�صوى
ت�صل �إىل  ٠٫٥غ من
ال�سكريات لكل ١٠٠غ �أو
 ١٠٠ملليرت.
اما يف حال الأطعمة
اخلالية طبيعيا من
ال�سكر  ،فعندها مُيكن
�إ�ضافة م�صطلح "طبيعي"
للت�رصيح.
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مُيكن و�صف
املنتج الغذائي
ب�أنه يحتوي عل
القليل من الأمالح
�أو ال�صوديوم يف
حال كانت كمية
ال�صوديوم يف املئة
غرام ال تتجاوز
 ١٢٠ملغرام .

 10 .14خال من ال�صوديوم /
خال من الأمالح

من ال�رضوري �أن تت�ضمن
املنتجات الغذائية الإفرادية
�أقل من  ٥ملغ من ال�صوديوم
يف الكمية املرجع.

 10 .15قليل ال�صوديوم

 ١٤٠ملغ �أو �أقل بالكمية
املرجع و  ٥٠غ �إذا كانت �أقل
من  ٣٠غ �أو ملعقتي طعام �أو
ملئة غ للوجبات.

ال مُيكن عر�ض �أي ت�رصيح
ُي�شري �إىل �أن الطعام ي�شتمل
على القليل من ال�صوديوم
�إال �إذا كان يحتوي على
�أقل من  ٠٫١٢غ من
ال�صوديوم �أو  ٠٫١٢غ من
امللح لكل ١٠٠غ �أو ١٠٠
ملليرت. .ويف حال الأطعمة
املنخف�ضة ال�صوديوم
ب�سبب طبيعتها  ،مُيكن
�إ�ضافة م�صطلح "طبيعي"
للت�رصيح.

 10 .16خال من الد�سم

يجب �أن حتتوي املنتجات
الغذائية الإفرادية على �أقل
من  ٠٫٥غ /الكمية املرجع؛
�أما منتجات الوجبات فيجب
�أن حتتوي على �أقل من ٠٫٥
غ من الد�سم الإجمايل يف
الوجبة املُ�صنفة.

ال مُيكن عر�ض �أي ت�رصيح
ُي�شري �إىل �أن الطعام خال
من الد�سم �إال �إذا كان
املنتج يحتوي على كمية
�أق�صاها  ٠٫٥غ من
الدهون لكل ١٠٠غ �أو
 ١٠٠ملليرت.

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية

مُيكن و�صف
املنتج الغذائي
ب�أنه يحتوي عل
القليل من الأمالح
�أو ال�صوديوم يف
حال كانت كمية
ال�صوديوم يف املئة
غرام ال تتجاوز
 ١٢٠ملغرام .

وباملقابلُ ،يحظر �إ�ستخدام
عبارة " % xخال من
الد�سم" .ويف حال الأطعمة
اخلالية من الد�سم ب�سبب
طبيعتها  ،مُيكن �إ�ضافة
م�صطلح "طبيعي"
للت�رصيح.
 10 .17قليل الد�سم

٣غ �أو �أقل بالكمية املرجع
و ٥٠غ يف الكمية املرجع يف
حال كانت الكمية املرجع
�أقل من  ٣٠غ .ويجب �أن
حتتوي منتجات الوجبات
على  ٣غ �أو �أقل من الدهون
الإجمالية وعلى ن�سبة �سعرات
حرارية �أق�صاها ٪٣٠

 10 .18خال من الكولي�سرتول

�أقل من  ٢ملغ من
الكولي�سرتول و ٢ملغ �أو
�أقل من الدهون امل�شبعة يف
الكمية املرجع.

 10 .19اخلايل من الد�سم
الإنتقايل

�أقل من  ٠٫٥غ من الدهون
امل�شبعة يف الكمية املرجع
ويف مقدار الوجبة.

ال مُيكن عر�ض �أي ت�رصيح
ُي�شري �إىل �أن الطعام قليل
الد�سم �إال �إذا كان املنتج
يحتوي على كمية �أق�صاها
 ٣غ من الدهون لكل١٠٠
غ �أو  ١٫٥غ من الد�سم
لكل  ١٠٠ملليرت ( ١٫٨غ
من الد�سم لكل  ١٠٠من
احلليب ال�شبه مق�شود) .ويف
حال الأطعمة القليلة الد�سم
بفعل طبيعتها  ،مُيكن
�إ�ضافة م�صطلح "طبيعي"
للت�رصيح.

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية

47

" 10 .20طازج"

ال تنظم �إدارة الأغذية
والأدوية الت�رصيح الطبيعي
على املل�صقات �إال يف ما
يتعلق:
 الألوان املُ�ضافة. املواد الإ�صطناعية. النكهات ال�صناعية.يجب �إن ت�ستعمل
امل�صطلحات مثل
"طبيعية" و"نقية"
و"بيتي ال�صنع"
ّ
و"ع�ضوي النمو"
ّ
وبيولوجية النمو"
بالتوافق مع االنظمة
الوطنية املُطبقة يف
البلد الذي ُيباع فيه
املنتج الغذائي.

 10 .21املكونات الطازجة
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" 10 .22ع�ضوي"

من ال�رضوري �أن ت�صدر كافة
املنتجات الزراعية امل�صنفة
من املَزراع �أو من معامل
املفو�ضة من قبل
التعبئة ّ
الدولة �أو الوكالة اخلا�صة
املُ�ستمدة ترخي�صها من قبل
وزارة الزراعة الأمرييكية.

الع�ضوي
 10 .23الت�صنيف
ّ

�أ ٪١٠٠ -ع�ضوي � :أي �أن
يكون م�صنوعا بالكامل من
مكونات ع�ضوية (مبا فيها
عوامل املعاجلة ،ب�إ�ستثناء

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية

املياه وامللح).
ب" -ع�ضوي" :منتجات
حتتوي على ن�سبة  ٪٩٥على
الأقل من املحتوى الع�ضوي
ي�إ�سنثناء املياه وامللح.
�أما ن�سبة اﻠ  ٪٥املُتبقية،
فلي�س من ال�رضورة �أن تكون
ع�ضوية الإنتاج �إال �إذا كان �أي
مكّون من هذه الن�سبة متوفر
جتاريا ب�صيغته الع�ضوية ؛
عندها يجب �إ�ستعماله و�إال
يجب �أن تكون كافة املكونات
�ضمن الالئحة الوطنية.
ج�"-صنع بوا�سطة مكونات
ع�ضوية" :املنتجات املُعاجلة
التي حتتوي على ن�سبة ٪٧٠
على الأقل من املكونات
الع�ضوية.
ميكن �إدراج االبنود �أ ،ب ،جعلى الئحة العر�ض الرئي�سية

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية
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الق�سم  :11امللحق ال�صحي
رقم

		
الإ�سم واملوا�صفات

11 .1

النظام العام

11 .2

 ال�صوديوم و�إرتفاع �ضغط الدم.الت�صاريح
ال�صحية املتوافق  -الكال�سيوم وترقق العظام.
 الفاكهة واخل�ضار وال�رسطانعليها
الدهون املُ�شبعة والكولي�سرتول
والأمرا�ض القلبية.
 -الدهون وال�رسطان.

11 .3

50

الواليات املتحدة الأمرييكية

 ُيعترب املنتج الغذائي خادع ًايف عالمته التجارية �إذا ما �أ�شار
ب�شكل مبا�رش �أو ُمبطن �إىل وجود
�صلة بني بع�ض املواد املُغذية
و�أمرا�ض �أو �أو�ضاع �صحية؛ �إال
يف حال كان الت�رصيح يحرتم
م�ستلزمات النظام الذي ي�سمح
بن�رش هكذا معلومات (قانون �إدارة
الأغذية والأدوية).

 املعدالت الأدنى للمواد املُغذية:يجب �أن حتتوي املنتجات التي
حتمل ت�صاريحا �صحية ن�سبة
ال�رشوط املتعلقة � ٪١٠أو �أكرث من املدخول الغذائي
املُو�صى به لإحدى املواد التالية:
بالت�صاريح
ال�صحية املُتوافق فيتامني �أ  ،فيتامني �س ،احلديد،
الكال�سيوم ،الربوتيني� ،أو الألياف
عليها.
الغذائية.

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية

الإحتاد الأوروبي

 ُيقبل ب�أي ت�رصيحمتعلق بال�صحة يف حال
متت املوافقة عليه من قبل
ّ
ال�سلطة الأوروبية ل�سالمة
املواد الغذائية).

كوديك�س/اخلليج/لبنان

 معدل الغذاء املطلوب:وهي قاعدة عامة للت�صاريح
املتعلقة ب�إ�ستهالك املواد
مبعدالت غذائية منخف�ضة
(كولي�سرتول �أو �صوديوم)،
فيجب �أن يتوافق معدل املادة
يف املنتج الغذائي مع معاين
م�صطلح "قليل".
 للت�صاريح املتعلقةب�إ�ستهالك املواد مبعدالت
غذائية منخف�ضة(مثال  :الألياف
الغذائية) ،وحيث يجب �أن ت�صل
املادة املوجودة يف الطعام
�إىل م�سنوى ي�سمح بو�صفه ﺑ
"العايل".

او�سرتاليا

فقط الت�صاريح
املرخ�صة واملوافق
عليها من قبل . FDA

جمموعة من ال�رشوط
املوافق عليها.

11 .4

�رشوط الت�صنيف
العامة:

يجب �أت تتوافق الت�صاريح معاملقررات ال�صادرة عن FDA؛
وال ُي�سمح بالت�صاريح اخلا�صة
ال�صادرة عن املنتج �أو العالمات
التجارية.
 يجب �أن تو�ضع كافةاملعلومات املتعلقة بالت�صاريح
ال�صحية يف مكان واحد من دون
ان تف�صل بينها مواد �أخرى .ويف
بع�ض الأحيان ،مُيكن لت�رصيح
معرو�ض على لوحة العر�ض
الرئي�سية  PDPمن �إ�ستقطاب
نظر امل�ستهلك.

الفصل الثاني  :قائمة املعلومات اإللزامية
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الفصل الثالث  :شروط التصنيف اخلاصة مبنتجات غذائية حُم ّددة

�أي�ضا �أن يت�ضمن املنتج �إ�سم مزيج
الفاكهة (مثل مربى اخلوخ فيكتوريا)
�أو �صفاته(مربى اخلوخ الأ�صفر).
 يجوز �أن يت�ضمن �إ�سم املنتج �أوالفاكهة كلمة ترمي �إىل و�صف نوع
هذا املنتج (مثال مربى العلّيق اخلايل
من البزور).
يكن و�صف املربى امل�صنوع منمُ
الزجنبيل ،الأنانا�س �أو التني مع �أو من
دون �إ�ضافة فاكهة الليمون واحلام�ض
مبرمالد الزجنبيل ،مرمالد الأنانا�س
�أو مرمالد التني وذلك يف حال كان
و�صف هذه الأنواع م�ألوفا و�شائعا يف
البلدان التي تباع فيها.

الئحة خمت�صة بعدد خُمتلف من املنتجات/البلدان

تقيد املنتجات الغذائية كافة مب�ستلزمات الت�صنيف العامة ب�إ�ستثناء بع�ض املنتجات اخلا�صة يف حال
ت�شري املعلومات الوارد ذكرها �أدناه �إىل �رضورة ّ
�أتي على ذكرها بطريقة مخُ الفة يف معيار املنتج املُحدد.

 -1مر ّبى الفاكهة والهالميات
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رقم

النظام العام

الواليات املتحدة الأمرييكية

١.١

�إ�سم املنتج

يتبع �إ�سم املادة احلافظة
املربى القاعدة التالية:
�أو ّ
مكون الفاكهة
كان
(� )١إذا
ّ
عبارة عن نوع واحد من
الفواكه ،عندها يحمل
املنتج �إ�سم "حافظ " �أو
"مربى" على �أن ي�سبقه
ّ
�أو يليه �إ�سم هذه الفاكهة.
مكون الفاكهة
(� )٢إذا كان ّ
عبارة عن خليط بني
نوعني �أو �أكرث من الفاكهة
املختلفة ،يحمل عندها
املنتج �إ�سم "حافظ " �أو
"مربى" على �أن ت�سبقه
ّ
�أو تليه عبارة "مزيج من
الفاكهة" �أو �أ�سماء الفاكهة
املذكورة وذلك بت�سل�سل
تدريجي وفقا لوزن هذه
الفاكهة يف تكوين املنتج.

الإحتاد الأوروبي

الأ�سماء الواجب �إ�ستخدامها:
مربى ،مربى �إك�سرتا،
ّ
هالميات ،هالميات
�إك�سرتا،مرمالد،هالم
ُحلى.
املرمالد،الك�ستناء امل ّ
وتختلف الأ�سماء وفقا
ملحتوى الفاكهة ونوعها
وغياب الّلب منها .و ُي�ضاف
على �إ�سم املنتج �إدراج
ت�سل�سلي من الأعلى �إىل
الأ�سفل لأ�سماء الفاكهة
التي ا�ستعملت يف عملية
الإنتاج وفقا للكمية
امل�ستخدمة� .أما �إذا بلغ
عدد الفاكهة ثالثة �أنواع
�أو جتاوز هذا العدد ،عندها
ت�ستبدل بعبارة "مزيج من
الفاكهة" �أو ب�أي ت�رصيح
م�شابه.
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كوديك�س

الأ�سماء :مربى (حافظ املربى �أو
فاكهة حافظة) ،مربى �إك�سرتا (حافظ
املربى �أو فاكهة حمفوظة) ،مربى
فاكهة كاملة (حافظ املربى �أو فاكهة
حمفوظة) ،مربى فاكهة اليت(حافظ
املربى �أو فاكهة كاملة) �أو CRME
بالن�سبة �إىل الك�ستناء.
ويف حال �إ�ضافة �أي نكهة خا�صةبهدف الزيادة من نكهة الفاكهة
عندها يجب �إ�ستعمال العبارة
التالية"نكهة  xم�ضافة".
 يجب �أن ي�سبق �إ�سم املنتج �أو يليه�إ�سم الفاكهة التي �إ�ستخدمت وفقا
لت�سل�سل ي�ستند على الوزن.
 ويف حال املنتجات التي تت�ضمنم�ستويات من اجلوامد القابلة للذوبان
بن�سبة ال تزيد عن  ، ٪٥٠يجب �إ�ضافة
املربى" �أو "حافظ
عبارة "حافظ ّ
الهالميات" مبا يتوافق مع الأنظمة
والقوانني املُتبعة يف البالد الذي
يتم فيه بيع املنتج الغذائي �رشط �أن
يحتوي الإ�سم على م�صطلحات مالئمة
ومنا�سبة و�إ�سم الفاكهة.ومن الواجب

او�سرتاليا

مثل قانون
"كوديك�س"

1 .2

1 .3

الت�رصيح
عن حمتوى
الفاكهة
وحمتوى
ال�سكر.

لي�س �إلزاميا.

 على املل�صق �أن ي�شري �إىلحمتوى الفاكهة كما كما
يلي" :حم�رض بوا�سطة فاكهة
100 / xغ"
 على املل�صق �أن ي�شري �إىلجمموع ال�سكريات الإجمايل
بالطريقة التالية":حمتوى
ال�سكر الإجمايل ١٠٠ / xغ
للمربى.

يجب �أن ُيرافق �إ�سم املنتج ت�رصيح
مكون
على املل�صق ُيظهر �أجزاء ّ
الفاكهة املُ�ستخدم يف حت�ضري مئة
جزء من املنتج النهائي.

مثل نظام
"كوديك�س".

العر�ض

يجب �أن ُيعر�ض حمتوى
الفاكهة وحمتوى ال�سكر يف
نف�س املكان الذي يظهر فيه
�إ�سم املنتج.

يظهر الإ�سم على اجلهة املواجهة
للم�ستهلك.

مثل نظام
"كوديك�س".
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 -2مر ّبى الفاكهة والهالميات
رقم
2.١

54

النظام العام

�إ�سم املنتج
املتعلق
بع�صري
الفاكهة

الواليات املتحدة الأمرييكية

الإحتاد الأوروبي

�أ�سماء الع�صري ال�شائع
 الإ�سم " :ع�صري الفاكهة" يف حال�إ�ستعمالها:
كان املنتج �صادرا عن نوع واحد �أو
الع�صري
كان
 يف حالُربدة .
مل
ا
أو
�
الطازجة
الفاكهة
من
أكرث
�
ّ
يحتوي على ن�سبة �أقل من
 الإ�سم " :ع�صري فاكهة مركز" يف % ١٠٠و�أكرث من �صفر
حال كان الع�صري محُ �رضا ً من مركز
باملئة ،عندها يرافق �إ�سم
الفاكهة واملاء.
الع�صري م�صطلح "م�رشوب
 الإ�سم " :مركز من الع�صري"." �أو "كوكتيل" .ويف حال
 "نكهة الفاكهة" عند �إ�ضافة املياهتواجد خليط من الفاكهة يف وال�سكر �إىل الع�صري.
الع�صري ،يتم و�ضع �إ�سماء
 املنتجات املُ�صنعة من نوعيالفاكهة على املل�صق (لي�س فاكهة �أو �أكرث .كما يجب �إ�ضافة الئحة
يف الئحة املكونات فقط)
بالفاكهة التي �أ�ستخدمت على �أن
وبت�سل�سل متدرج من الأعلى تكون هذه الالئحة بت�سل�سل تدريجي
�إىل الأ�سفل وفقا للكمية
من الأعلى �إىل الأ�سفل .
الأعلى� .أما �إذا كان الفرق
 يف حال كان املنتج ناجما�ضئيال  ،يعتمد معيار الوزن عن ثالثة �أنواع فاكهة �أو �أكرث ،
للقيام بالت�سل�سل.
ُمكن الإ�ستعا�ضة عن �إ�سم الفاكهة
 يف حال كان الع�صريو�إ�ستبدالها ﺑ "مزيج من الفاكهة".
معدلة،
حم�رضا من مركزات
لى" �أو
"ع�صري
عبارة
ت�ستعمل
محُ ّ
يقوم عندها م�صطلح "مركز" "مع �إ�ضافة �سكر" يف حال �إ�ضافة
�أو "مع ّدل" بو�صف �إ�سم
�سكر �إىل الع�صري �ضمن احلدود
�رصح عن كمية
الع�صري بخط طباعة ال يقل املعقولة و�رشط �أن ُي ّ
عن ن�صف اخلط امل�ستخدم
ال�سكر الق�صوى امل�ضافة.
لكتابة �إ�سم الع�صري .وتنطبق  -يجب ذكر �إ�ضافة الّلب على املل�صق.
هذه القاعدة على الع�صري
 ُيذكر بو�ضوح "م�صنوع من مركزالطبيعي بن�سبة  % ١٠٠كما الفاكهة" على املل�صق بجانب �إ�سم
تنطبق على الع�صري املخفف املنتج يف حال ُ�صنع املنتج ب�شكل
بفعل املياه.
كامل �أو جزئي من مركز فاكهة واحد
�أو �أكرث.
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او�سرتاليا

نظام الإحتاد
الأوروبي نف�سه.

ع�صري الفاكهة
�أو اخل�ضار الذي
�أ�ضيف �إليه �أي من
الكونات التالية :
( �أ ) -لع�صري
اخل�ضار،ال�سكر.
( ب ) – لع�صري
الفاكهة  ،لي�س �أكرث
من  ٤٠غ/كلغ من
ال�سكر و
(ج)  -امللح و
(د) – الأع�شاب
والبهارات.
ويجب �أن يت�ضمن
املل�صق على عبوة
خليط الع�صري :
 �أ�سماء مكوناتالع�صري املوجودة
يف اخلليط .
 ن�سبة كل ع�صريموجود يف اخلليط
وفقا للحجم.

2.2

2.3

نكهة الفاكهة

ت�رصيح
مبحتوى
الفاكهة

ُيطبق النظام �أعاله.

تظهر مل�صقات "نكهة" الفاكهة
املحتوى الأدنى من ع�صري الفاكهة،
�أو �أي مزج بني املكونات من خالل
الت�رصيح التايل" :حمتوى الفاكهة"
على �أن يظهر يف نف�س خانة �إ�سم
املنتج.

يتبع الت�رصيح ال�شكل التايلُ :يذكر حمتوى الفاكهة بجانب �إ�سم
املنتج .ويجب �أن يتوافق مع ال�صفات
 "يحتوي __  %مناملتعلقة بنوع الفاكهة.
الع�صري" يتم التعبري عن
الن�سبة بدون ك�سور وال
تتجاوز الن�سبة املوجودة يف
حمتوى الع�صري.
 الع�صري اخلايل مناملركزات :و ُيعرف بالع�صري
الطبيعي .٪١٠٠
 الع�صري املركز %__ :ويعرب عنه �إ�ستنادا �إىل
م�ستويات بريك�س Brix
املذكورة يف امللحق .١٣

تظهر مل�صقات
"نكهة" الفاكهة
املحتوى الأدنى
من ع�صري
الفاكهة� ،أو �أي
مزج بني املكونات
من خالل
الت�رصيح التايل:
"حمتوى الفاكهة"
 ُيذكر حمتوىالفاكهة بجانب
�إ�سم املنتج .ويجب
�أن يتوافق مع
ال�صفات املتعلقة
بنوع الفاكهة.
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رقم

النظام العام

الواليات املتحدة الأمرييكية

2.١

�إ�سم املنتج

 زيت بكر �إك�سرتا ،زيتبكر ،زيتون زيتون �صايف
وزيت تفل الزيتون .ومن
املُ�ضلل �إ�ستخدام عبارات
مثل " زيت زيتون �إك�سرتا"
و"زيت زيتون ممتاز".
فيحتوي مثال زيت تفل
الزيتون زيت الزيتون
البكر ،ومن املخادع
الت�شديد عندها على وجود
زيت زيتون بكر �إك�سرتا
فيه� .أما زيت الزيتون
ال�صايف فهو خليط من
ُكرر وزيت
زيت الزيتون امل ّ
الزيتون البكر.
�أما �إذا مت و�صفه على
�أنه "زيت زيتون �صايف"
ويحتوي على "زيت زيتون
بكر �إك�سرتا "  ،مُيكن لذلك
�أن ي�ؤدي �إىل �إعتبار زيت
الزيتون اخلام الإك�سرتا
املكون الأ�سا�سي .ويف هذه
ّ
احلالة ،يجب الإعالن عن
ن�سبة زيت الزيتون البكر
الإك�سرت على املل�صق.

الإحتاد الأوروبي

زيت الزيتون البكر
هو عبارة عن الزيت املُ�ستخرج من
ثمار �شجرة الزيتون بطرق ج�سدية
�أو ميكانيكية وبظروف ال ت�ؤدي
�إىل تغيري يف طبيعة الزيت ومن
دون �أي يخ�ضع لأي معاجلات
�أخرى غري الغ�سيل ،ترقيد الت�صفية،
ال ّنبذ�،أو الرت�شيح ب�إ�ستثناء الزيوت
امل�ستخرجة بوا�سطة ُمذيبات �أو
مواد �إ�ضافية لها �صفات كيمائية
�أو بيوكيمائية �أو من خالل عملية
�إعادة الأ�سرتة واملزج مع زيوت من
فئات �أخرى.
زيت الزيتون البكر املمتاز
هو زيت الزيتون البكر الذي يحتوي
على �أقل ن�سبة حمو�ضة حرة معرب
عنها بحم�ض الزيتيك ٠٫٨( Oleicغ
يف املئة غ ) مع �إحرتام اخل�صائ�ص
الأخرى التي حتددها هذه املوا�صفة.
زيت الزيتون البكر
هو زيت الزيتون البكر الذي يحتوي
حرة معرب
على �أقل ن�سبة حمو�ضة ّ
عنها بحم�ض الزيتيك  ٢( oleicغ
يف املئة غ ) مع �إحرتام اخل�صائ�ص
الأخرى التي حتددها هذه املوا�صفة.
زيت الزيتون البكر الغري �صالح
للإ�ستهالك الب�رشي(الوقاد) والذي
الذي يحتوي على �أقل ن�سبة حمو�ضة
حرة معرب عنها بحم�ض الزيتيك
ّ
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تتوافق جميع املنتجات
املُ�ص ّنفة على �أنها منتجات
"زيت زيتون" مع �أحكام
املعايري اخلا�صة بالزيت
ُكرر
اخلام �أو زيت الزيتون امل ّ
وعليها �أن تكون �إما م�صنوعة
من زيت الزيتون اخلام ،زيت
ُكرر� ،أو خليط من
الزيتون امل ّ
ُكرر و زيت
زيت الزيتون امل ّ
الزيتون البكر.
ينجم زيت الزيتون عن الزيت
املُ�ستخرج من �شجرة الزيتون
وال يخ�ضع لأي معاجلة �أو
تعديل غري م�رشوعة مبوجب
البندين  ٢٫٢و  ٢٫٣من هذا
القانون.
وين�ص البند  ٢٫٢على
�أن زيت الزيتون البكر هو
الزيت امل�ستخرج من فاكهة
�شجرة الزيتون بوا�سطة
طرق ميكانيكية وغريها
من الو�سائل املختلفة ووفقا
ل�رشوط حرارية ال ت�ؤدي �إىل
تغيري يف حالة الزيت .ويعترب
زيت الزيتون البكر زيتا
�صاحلا للإ�ستهالك يف حالته
الطبيعية.
وين�ص من جهته البند ٢٫٣

او�سرتاليا

مثل قانون
"كوديك�س"

 ٢( oleicغ يف املئة غ ) مع �إحرتام
اخل�صائ�ص الأخرى التي حتددها هذه
املوا�صفة.
زيت الزيتون املكرر
هو عبارة عن الزيت الزيتون
امل�ستخل�ص من تكرير زيت الزيتون
احلرة املعرب
البكر وال تزيد حمو�ضته ّ
عنها عن  ٠٫٣غ يف املئة غ كحد
�أق�صى مع �إحرتام املعايري الأخرى
التي حتددها هذه املوا�صفة.
زيت العرجوم (تفل الزيتون) اخلام
هو الزيت امل�ستخل�ص من العرجوم
بوا�سطة مذيبات �أو بطرق ج�سدية
وخملوط مع زيت الوقاد ب�إ�ستثناء
بع�ض املوا�صفات .وت�ستثنى الزيوت
امل�ستخرجة بوا�سطة طرق �إعادة
الأ�سرتة واملزج مع زيوت �أخرى مع
�إحرتام املعايري الأخرى التي حتددها
هذه املوا�صفة.
زيت الزيتون امل�ؤلف من زيت
الزيتون املكرر وزيت الزيتون اخلام
هو زيت الزيتون امل�ستخل�ص من مزج
زيت الزيتون املكرر وزيت الزيتون
البكر والذي ال تزيد حمو�ضته احلرة
املعرب عنها بحم�ض الزيتيك Oleic
على  ١غ يف املئة غ مع �إحرتام
املعايري الأخرى التي حتددها هذه
املوا�صفة.

على �أن زيت الزيتون املكرر
هو الزيت امل�ستخرج من
زيت الزيتون البكر ومن �ش�أن
خ�صائ�صه وتركيبته الأ�صلية
من احلمو�ضة �أن جتعله
�صاحلا للإ�ستهالك يف حالته
الطبيعية من خالل طرق
تكرير ال ت�ؤدي �إىل تبديل يف
تركيبته الغلي�سريية الأ�صلية.
كما ين�ص البند  ٢٫٤على �أن
زيت تفل الزيتون هو الزيت
الناجم عن ك�سب الزيتون
ويتم �إ�ستخال�صه باملذيبات
لي�صبح �صاحلا للإ�ستهالك.

الفصل الثالث  :شروط التصنيف اخلاصة مبنتجات غذائية حُمدّدة

57

امللحق ١
أنظمة معايري اهلوية واألمساء الصادرة عن FAD
 – ١معايري اهلوية.
تت�صمن �أنظمة معايري الهوية م�ستلزمات تركيبية لبع�ض الأطعمة كما تعمد �إىل حتديد الإ�سم (�أو الأ�سماء) الواجب �إعتمادها للتعريف عن �أي طعام
ي�ستويف املُ�ستلزمات الرتكيبية .فعلى �سبيل املثال  ،يجب التعريف عن املنتج الغذائي الذي يحتوي على مكثف رب البندورة ،اخلل ،والبهارات والذي
ي�ستويف امل�ستلزمات الأ�سا�سية على الئحة العر�ض الأ�سا�سية كما يلي  :كات�شاب �أو كت�شاب.
حتتوي �أنظمة

FDA

على معايري هوية متعلقة ب�أنواع املنتجات الغذائية التالية:

احلليب والكرميا
�أنواع احللوى املُجلّدة
�أنواع احلبوب وم�شتقاتها مثل املعكرونة والنودلز
الفاكهة املُعلّبة وع�صري الفاكهة املعلّب
زبدة الفاكهة  ،الهالم  ،فطائر الفاكهة املُعلّبة ومنتجاتها
اخل�ضار املُعلّبة وع�صري اخل�ضار املُعلّب
اخل�ضار املُجل ّدة  ،البي�ض وم�شتقاته
ال�سمك واملَحار ومنتجات الكاكاو
منتجات اجلوز والف�ستق واملياه املُعب�أة
املحلي  ،الع�صري املركّ ز
املَرغرين ،
ّ
املَرقة والنكهات
الأجبان وم�شتقاتها
للم�ص ّنع الذي يرغب ب�إمتحان ن�سبة جناح منتج غذائي ما ال يتوافق مع معايري الهوية من خالل طرحه يف ال�سوق �أن ُيقدم طلبا ً �إىل FDA
مُ
ويكن ُ

 -٢أنظمة وإرشادات األمساء املشرتكة أو الشائع إستعماهلا :
أقرت  FDAجمموعة من
مُيكن ذكر الأ�سماء امل�شرتكة �أو ال�شائعة يف �أنظمة  FDAكما مُيكن �أن تنجم عن الأعراف والإ�ستخدامات العادية .وقد � ّ
الأنظمة التي ت�رشح كيفية �إ�ستخدام الأ�سماء امل�شرتكة �أو العادية مع املنتجات الغذائية غري املطابقة للمعايريوالتي تنتمي �إىل الأ�صناف التالية:
الربوتني املتحلل مائي ًا
�صل�صة الفول ال�سوداين
امل�أكوالت املُعلبة للإ�ستخدام يف حت�ضري الوجبات الأ�سا�سية
الوجبات املجلدة واجلاهزة
مزيج من الدهون والزيوت ال�صاحلة للأكل وزيت الزيتون
حلم ال�سلطعون
رقائق البطاطا امل�صنوعة من البطاطا املُجففة
كوكتيل الأطعمة البحرية
البطليمو�س املُقطع واملقلي
ال�سمك الأبي�ض
�سمك البينيت
حلقات الب�صل امل�صنوعة من الب�صل املقطع
رت�س
�سمك ال ّ
�أ�صابع ال�سمك �أو الأطعمة امل�صنوعة من ال�سمك املقطع
امل�رشوبات التي حتتوي على ع�صري الفاكهة �أو اخل�ضار (انظر الف�صل ) ١٣
كما عمدت الإدارة �إىل �إ�صدار لوائح غري ر�سمية حول الأ�سماء امل�شرتكة �أو ال�شائعة لأطعمة �أخرى مبا فيها :
النودلز ال�رشقية  ،ال�صل�صة الهولندية  ،اخلردل اجلاهز  ،البهارات � ،صل�صة الطماطم  ،اخلل � ،رشاب البي�ض � ،رشاب البي�ض بنكهة احلليب  ،الكافيار ،
ال�سلمون  ،منتجات امل�أكوالت البحرية  ،هالميات غري مطابقة للمعايري  ،كرز مر�سكيني  ،املرمالد
منتجات حلم ال�سلطعون  ،القريد�س املُعلب � ،سمك ّ
 ،الزيتون املح�شي بالفلفل  ،حلم اخلنزير  ،احلبوب  ،منتجات املرقة ،اللوز الأردين  ،الأر�ضي �شوكي  ،الن�شاء  ،مزيج البازيال واجلزر  ،بذور اليقطني ،
ال�شلور والتوابل.
�سمك ّ

للح�صول على ترخي�ص ت�سويق م�ؤقتة.
كما تقرتح  FDAبالتوافق مع وزارة الزراعة الأمرييكية جمموعة من املبادئ العامة تهدف �إىل تقييم �أو مراجعة �أو حذف بع�ض مقايي�س الهوية
لبع�ض املنتجات الغذائية .قانون � ٢٠ ( ٢٩٢١٤أيار  /مايو  .)٢٠٠٥و ُيعترب القانون املُقرتح ق�سما من اجلهود التي تقوم بها الوكالتان بهدف
حتديث معايري الأطعمة والتخل�ص من العقبات التي تت�ص ّدى للتطور التكنولوجي يف جمال �صناعة املنتجات الغذائية.
ومن �ش�أن هذا الإقرتاح �إقرار مبادئ عامة ُي�سمح من خاللها تقييم طلبات �إقرار و�/أو مراجعة و�/أو حذف معايري غذائية حمددة.
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امللحق ٢
أنظمة التصنيف اخلاصة باإلحتاد األوروبي
يجب �أن ُي�شار �إىل لوائح املكونات من خالل �أ�سماء فئاتها ويليها �أ�سماءها املحددة �أو الأرقام
ال�صادرة عن جلنة الأنزميات .

اللون
املواد احلافظة
أك�سد
ُمقاوم الت� ُ
ُم�ستحلَب
ُمغلّظ
التجمد
عامل
ُّ
مادة ُمثبتة
ُمع ّزز النكهة
َحم�ض
ُمنظّ م احلمو�ضة
مانع التكتل
ن�شاء ُمع ّدل ()١
لي
محُ ّ
عوامل الرفخ
الرغوة
موانع ّ
عوامل تلميع
�أمالح ُم�ستحلِبة ()٢
عامل معاجلة الدقيق
حافظ الرطوبة
ُمثبت
غاز �سائل
( )١من ال�رضوري ذكر �إ�سم املنتج �أو رقم .EC
( )٢فقط للجبنة املُعاجلة واملنتجات التي ت�ستند على اجلبنة املُعاجلة.
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امللحق ٣
الئحة الواليات ُ
املتحدة
اخلاصة باملواد
ٌ
املسبّبة للحساسية
تت�ضمن ثماين جمموعات طعام رئي�سية وهي :
احلليبالبي�ضال�سمكالق�رشي
املَحارّ
�أ�شجار اجلوزالدقيق املُحتوي على الغلوتنيفول ال�صويا – و ُيعترب م�س�ؤوال عنت�سببها الأطعمة بن�سبة . ٪٩٠
احل�سا�سيات التي ّ

امللحق 7
الشفرات الدولية للمكونات

�أرقام ال�شفرات اخلا�صة باملواد امل�ضافة

الأ�سم

ال�سنط �أو �صمغ عربي
�صمغ ّ
بوتا�سيوم الأ�سي�سولفام
حام�ض اخلل اجلليدي
�أ�سرت الغلي�سريول
حلوام�ض الأ�سيتيك واحلوام�ض الدهنية

ال�شفرات

414
950
260
472a

1422
Acetylated distarch adipate
1414
Acetylated distarch phosphate
1401
حم�ض الن�شاء املعالج
355
حم�ض الأديبيك
406
�أغار
400
حم�ض اجلينيك
956
�أليتام
1402
ن�شاء ُمعالج قِلوي
103
قلوي
129
حمرة �أليورا
173
�ألومينيوم
�أمالح الألومينيوم ،والكال�سيوم ،وال�صوديوم470 ،
واملاغنيزيوم ،والبوتا�سيوم اخلا�صة
باحلوام�ض الدهنية
559
�سليكات الألومينيوم
123
حمرة الأمارانت
264
�أ�سيتات الأمونيوم

الأ�سم

�شحمات الأمونيوم
اجلينات الأمونيوم
بيكربونات الأمونيوم
كلوريد الأمونيوم
�سِ رتات الأمونيوم
فومارايت الأمونيوم
كربونات هيدروجني الأمونيوم
الكتات الأمونيوم
ماالت الأمونيوم
الثنائي القاعدية
فو�سفات الأمونيوم ،
ّ
أحادي القاعدية
فو�سفات الأمونيوم  ،ال
ّ
�أمالح الألومنيوم للحم�ض الفو�سفاتي
�ألفا�أميليز
م�شتقات الأنوتو
م�شتقات الكِ�شم�ش
َ�صمغ الّالرك�س
حام�ض الأ�سكوربيك
بامليات الأ�سكوربيل
�أ�سبارتام
كارموزين� ،أزوربني
Carotenoic acid methyl ’8-b-apo
or ethyl ester

ال�شفرات

359
403
503
510
380
368
503
328
349
342
342
442
1100
160b
163
409
300
304
951
122
160f
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الأ�سم

Carotenal ’8-b-apo

�شمع (�أبي�ض و�أ�صفر)
بنجر �أحمر
بنتونيت
حام�ض البنزويك
ُبي�ض
الن�شاء امل ّ
فو�سفات العظمي
�أ�سود براق ب ن
�أزرق براق اف �سي اف
ال�صبغة البنية ت
غاز البيوتني
هيدروك�سي �أنيزول البوتيلي
هيدروك�سي تولوين البوتيلي
�أ�سيتات الكال�سيوم
اجلينات الكال�سيوم
�سِ ليكات الألومينيوم والكال�سيوم
�أ�سكوربات الكال�سيوم
بنزوات الكال�سيوم
كاربونات الكال�سيوم
كلوريد الكال�سيوم
�سرتات الكال�سيوم
فيومريات الكال�سيوم
غلوكونات الكال�سيوم
غلوتومات الكال�سيوم
هيدروك�سيد الكال�سيوم
الكتات الكال�سيوم
الكتياليت الكال�سيوم
62

امللحق 7

160e

ال�شفرات
901
162
558
210
1403
542
151
133
155
943a
320
321
263
404
556
302
213
170
509
333
367
578
623
526
327
482

الأ�سم

فالفوزانثني
َحم�ض الفوماريك
�صمغ اجليالن
Glucono δ-lactone or Glucono

ال�شفرات

161a
297
418

575
Delta-lactone
1102
Glucose oxidase
620
L-glutamic acid
445
Glycerol esters of wood rosins
640
غلي�سني
422
غلي�سريول
175
الذهب
142
Green S
412
�صمغ جوار
586
Hexylresorcinol-4
507
Hydrochloric acid
463
Hydroxypropyl cellulose
1442 Hydroxypropyl distarch phosphate
464
Hydroxypropyl methylcellulose
1440
Hydroxypropyl starch
132
�أندجوتني
172
�أك�سيد احلديد
934b
الأيزوبيوتان
953
�أزومالت
416
�صمغ الكارايا
161c
Kryptoxanthin
920
L-cysteine monohydrochloride
641
L-Leucine

الأ�سم

ماالت الكال�سيوم
الكتياليت الكال�سيوم
�أك�سيد الكال�سيوم
فو�سفات الكال�سيوم الثنائي القاعدية �أو
فو�سفات هيدروجني الكال�سيوم
أحادي القاعدية �أو
فو�سفات الكال�سيوم ال
ّ
فو�سفات هيدروجني الكال�سيوم
الثالثي القاعدية
فو�سفات الكال�سيوم ،
ّ
بروبيونات الكال�سيوم
�سِ ليكات الكال�سيوم
�سوربات الكال�سيوم
الكتيالت �ستيارول الكال�سيوم
كربيتات الكال�سيوم
طَ رطَ رات الكال�سيوم
كاراميل ١
كاراميل ٢
كاراميل ٣
كاراميل ٤
�أ�سود الكربون �أو كربون نباتي
ثاين �أوك�سيد الكربون
�شمع اخلارنوبا
كلوروتني
Carrageenan

هري البلّورات
�سِ ليولوز مجِ
ّ
م�سحوق ال�سِ ليولوز
كلوروفيل
مركب الكلوروفيل والنحا�س

ال�شفرات

352
482
529
341

341
341
282
552
203
482
516
354
150a
150b
150c
150d
153
290
903
160a
407
460
460
140
141

الأ�سم

مركب الكلوروفيلني والنحا�س
�أمالح ال�صوديوم والبوتا�سيوم
�أمالح الكولني
ال�سرتيك
حام�ض الليمون �أو حام�ض ّ

ال�شفرات
141
1001
330

Citric and fatty acid esters
Of glycerol

472c
120
حم�ض الكارمينيك
519
كربيتات النحا�سيك
100
الكركمة
�سيكلمات ال�صوديوم �أو �سيكلمات الكال�سيوم 952
1400
Dextrin roasted starch
Diacetylartaric and fatty acid esters
Of glycerol

بيكربونات دمييثيل

Dioctyl sodium sulphosuccinate
ribonucleotides-’5 Disodium
guanylate-’5 Disodium
inosinate-’5 Disodium
Distarch phosphate

غاالت الدودي�سيل

Enzyme treated starches

حم�ض االيرثورب
�إريرثيتول
مالتول الأثيل
لون �أخ�رض اف �سي اف
�سرتات الأمونيوم واحلديدوز
جلوكونات احلديدوز

472e
242
480
635
627
631
1412
312
1405
315
968
637
134
381
579
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الأ�سم

حم�ض ال ّل َبنيك

Lactic and fatty acid esters of
Glycerol

الكتيتول
اللي�سثينيات
Lipases

Locust bean gum or carob gum

ليوتني
ليكوبني -حمرة البندورة
Lysozyme

كربونات املاغنيزيوم
كلوريد املاغنيزيوم
جلوكونات املاغنيزيوم
جلوتامات املاغنيزيوم
الكتايت املاغنيزيوم
�أك�سيد املاغنزيوم
الثنائي القاعدة
فو�سفات املاغنزيوم،
ّ
أحادي القاعدة
فو�سفات املاغنزيوم ،ال
ّ
اللثالثي القاعدة
فو�سفات املاغنزيوم،
ّ
تالك
كربيتات املاغنيزيوم
حام�ض التفاح
مالتيتول
مالتول
مانيتول
ميتا حم�ض الطرطريك
Methyl ethyl cellulose
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ال�شفرات

270

472b
966
322
1104
410
161b
160d
1105
504
511
580
625
329
530
343
343
343
553
518
296
965
636
421
353
465

الأ�سم

ال�شفرات

351
ماالت البوتا�سيوم
224
ميتا بيكربيتيت البوتا�سيوم
252
نرتات البوتا�سيوم
249
نِرتيت البوتا�سيوم
340
الثنائي القاعدية
فو�سفات البوتا�سيوم ،
ّ
340
أحادي القاعدية
فو�سفات البوتا�سيوم  ،ال
ّ
340
الثالثي القاعدية
فو�سفات البوتا�سيوم ،
ّ
452
بويل ميتافو�سفات البوتا�سيوم
283
بروبيونايت البوتا�سيوم
450
بريوفو�سفات البوتا�سيوم
560
ِ�سليكات البوتا�سيوم
337
طرطرات ال�صوديوم والبوتا�سيوم
202
�سوربات البوتا�سيوم
515
كربيتات البوتا�سيوم
225
كِ ربيتيت البوتا�سيوم
336
طرطرات البوتا�سيوم
451
تريبوليفو�سفات البوتا�سيوم
944
بروبني
280
رببيونيك
حام�ض ال ُ
310
غاالت الربوبيل
1520
غليكُول الربوبلني
405
�أجلينات غليكول الربوبيالن
�إ�سرت غليكول الربوبيالن للحوام�ض الدهنية 477
216
برنوات الربوبيل بارابني
1101
بروتياز ( باباين  ،بروميالن  ،في�سن)
104
�أ�صفر الكينولني
161f
رودوكزانتني

الأ�سم

�سليلوز املِثيل

Methylparaben or Methyl-phydroxy
Benzoate
Mixed tartaric,acetic and fatty acid,
esters of glycerol or tartaric
acetic and fatty acid esters of
)glycerol (mixed
Mono- and di-glydcerides of
Fatty acids
Monoammonium L-glutamate
Monopotassium L-glutamate
Monosodium L-glutamate or MSG

أحادي
فو�سفات الن�شاء ال
ّ

Natamycin or pimaricin
Neotame

ني�سني
نيرتوجني
�أك�سيد النيرتوجني

Octafluorocyclobutane
Octyl gallate
Oxidised polyethylene

ن�شاء ُمت�أك�سد

Paprika oleoresins

بكتني

Petrolatum or petroleum jelly
Phosphated distarch phosphate

حام�ض الف�سفوريك

ال�شفرات

461

218

472f
471
624
622
621
1410
235
961
234
941
942
946
911
914
1404
160c
440
905b
1413
338

الأ�سم

البوليدك�سرتوز

Polydimethylsiloxane or
Dimethylpolysiloxane
8000 Polyethylene glycol
Polyglycerol esters of fatty acids
Polyglycerol esters of
Intersterified ricinoleic acid

�سوربيتان �أحادي ال�سيتريات
بويل �سوربات ٦٥
بويل �سوربات ٨٠
بويل فينيل بريوليدون
بون�سو � ٤أر
�أ�ستات البوتا�سيوم
�شحمات البوتا�سيوم
اجلينات البوتا�سيوم
�سيليكات البوتا�سيوم والألومينيوم
�أ�سكوربات البوتا�سيوم
بنزوات البوتا�سيوم
بيكربونات البوتا�سيوم
ثاين كربيتيت البوتا�سيوم
كَ ربونات البوتا�سيوم
كلوريد البوتا�سيوم
�سِ رتات البوتا�سيوم
فرو�سيانيد البوتا�سيوم
فيومارات البوتا�سيوم
جلوكونات بوتا�سيوم
الكتات البوتا�سيوم

ال�شفرات

1200

900a
1521
475
476
435
436
433
1201
124
261
357
402
555
303
212
501
228
501
508
332
536
366
577
326
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الأ�سم

ريبوفالفني
فو�سفات ريبوفالفني -ريبوفالفني ٥
الكزانتني الأرجواين
�سكرين البوتا�سيوم �أو �سكرين
ال�صوديوم �أو �سكرين الكال�سيوم
الزعفران �أو الكرو�ستني �أو الكرو�سني
َ�صمغ اللَّك
ثاين �أك�سيد ال�سيليكون  ،غري ُمتبلّر
الف�ضة
ّ
�أ�سِ تات ال�صوديوم
بريوفو�سفات حم�ض ال�صوديوم
اجلينات ال�صوديوم
فو�سفات الألومينيوم وال�صوديوم
�سِ لكات الألومينيوم وال�صوديوم
�أ�سكوربات ال�صوديوم
بنزوات ال�صوديوم
بيكربونات ال�صوديوم
بيكربيتيت ال�صوديوم
كربونات ال�صوديوم
كاربوكزمييتثيل �سيلولوز ال�صوديوم
�سِ رتات ال�صوديوم
ثنائي �أ�سيتات ال�صوديوم
�أري�سوربايت ال�صوديوم
فرو�سيانيد الكال�سيوم
فيومارات ال�صوديوم
ماالت الهيدروجني وال�صوديوم
الكتات ال�صوديوم
66
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ال�شفرات

101
101
161d
954
164
904
551
174
262
450
401
541
554
301
211
500
222
500
466
331
262
316
535
365
350
325

الأ�سم

الكتيالت ال�صوديوم
ماالت ال�صوديوم
ميتا بيكربيتيت ال�صوديوم
ميتافو�سفات ال�صوديوم
نِرتات ال�صوديوم
نرتيت ال�صوديوم
الكتياليت اواليل ال�صوديوم
فو�سفات ال�صوديوم  ،ثنائي القاعدة
فو�سفات ال�صوديوم � ،أحادي القاعدة
فو�سفات ال�صوديوم  ،ثالثي القاعدة
بوليفو�سفات ال�صوديوم
حام�ض الرببيونيك
بريوفو�سفات ال�صوديوم
�سوربات ال�صوديوم
الكتياليت �ستيارويل ال�صوديوم
كربيتات ال�صوديوم
كربيتات ال�صوديوم
طَ رطَ رات ال�صوديوم
ترايبوليفو�سفات ال�صوديوم
حم�ض ال�سوربيك
�سوربيتان �أحادي ال�ستريات
�سوربيتان ثالثي ال�ستيارات
�سوربيتول
كلوريد الق�صديروز
�أ�سيتات الن�شاء
�أوكتينيل�سوكينايت �صوديوم الن�شاء
حام�ض الإ�ستِياريك �أو حام�ض دهني

ال�شفرات

481
350
223
452
251
250
481
339
339
339
452
281
450
201
481
514
221
335
451
200
491
492
420
512
1420
1450
570

الأ�سم

ال�سك�سِ نيك
حامِ �ض ّ
�سكرالوز
�أي�سوبيوترييت �أ�سيتات ال�سكرالوز
�أ�ستري ال�سكروز للحم�ض الدهني
ثاين �أك�سيد الكَربيت
حام�ض الت ّنيك �أو حام�ض ال َعف�ص
�ض الطّ رطري
حامِ ُ
تارترازين
تريا�سيتني
ثاين �أك�سيد التيتانيوم
�ألفا توكوفريول
دلتا توكوفريول
غاما توكوفريول
مركز مزيج التوكوفريول
�صمغ تراغاكانت
تريا�سيتني
ثالثي �سِ رتات الأمونيوم
�سرتات الرتياثيل
فيولوزانني
�صمغ كزانتان
زيليتول

ال�شفرات

363
955
444
473
220
181
334
102
957
171
307
309
308
306
413
1518
380
1505
161e
415
963
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امللحق 8
الئحة اإلحتاد األوروبي اخلاصة باملكونات ٌ
املسبّبة للحساسية
واليت جيب ذكرها على امللصقات

امللحق :9
تنطبق املستلزمات التالية اخلاصة بعلوّ
حجم خط الطباعة :

احلبوب التي حتتوي على الغلوتني:

تبلغ � ١/١٦إن�شا م�ساحة � ٥ PDPإن�شا مربعا �أو �أقل.

ِ�رشيات واملنتجات املُ�شتقة منها.
 الق ّ البي�ض واملنتجات املُ�شتقة منه. الفول ال�سوداين واملنتجات املُ�شتقة منه. فول ال�صويا واملنتجات املُ�شتقة منه. احلليب وم�شتقاته (مبا فيها اللّكتوز) اجلوز وم�شتقاته. الك ََرف�س ومنتجاته. اخلردل واملنتجات املُ�شتقة منه.بزورال�سم�سِ م ومنتجاتها.
ّ
 -ثاين �أوك�سيد الكربيت والكربيتيت مبعدل تركيز يزيد عن  ١٠ملغ/كلغ �أو  ١٠ملغ/ليرت.

الئحة الإحتاد الأوروبي اخلا�صة باملكونات املٌ�س ّببة للح�سا�سية والتي يجب ذكرها على املل�صقات:

تزيد � ١/٨إن�شا م�ساحة  PDPعن � ٥إن�شا مربعا و�إمنا ال تتعدى اﻠ � ٢٥إن�شا مربعا.
تزيد � ٣/١٦إن�شا م�ساحة  PDPعن � ٢٥إن�شا مربعا و�إمنا ال تتعدى اﻠ � ١٠٠إن�شا مربعا.
تزيد � ١/٤إن�شا م�ساحة  PDPعن � ١٠٠إن�شا مربعا و�إمنا ال تتعدى اﻠ � ٤٠٠إن�شا مربعا.
تزيد � ١/إن�شا م�ساحة  PDPعن � ٤٠٠إن�شا مربعا٢ .
ب�إ�ستثناء عالمة "( "eاملُ�ستخدمة يف �أوروبا يف الأنظمة اخلا�صة باملل�صقات)  ،على
الطباعية ال�صغرية (�أو ما
�أن تنطبق موا�صفات حجم الطباعة الأدنى على الأحرف
ّ
يعادلها) يف حال �إ�ستخدامها.
�إقرتحت � FDAأال يقل �إرتفاع عالمة " "eعن  ٣ملم وبنف�س املكان الذي ُيعر�ض فيه
جدول املحتوى ال�صايف.

احلليب ،البي�ض  ،الفول ال�سوداين � ،أ�شجار اجلوز (مثل :اللوز و جوز ال َب ّقان) ،احلنطة  ،فول ال�صويا ،ال�سمك (مثال  :القارو�س ،ال�سمك املُفلطح والق ّد)
والأ�سماك الق�رشية (مثال،ال�سلّطعون،الكركند والقريد�س)
ُكررة واملكونات
وت�ضاف �إىل الالئحة �أي مادة غذائية حتتوي على بروتني ناجم عن �إحدى الأطعمة الثمانية املذكورة �أعاله ،ب�إ�ستثناء الزيوت امل ّ
ُكررة.
امل�شتقة من الزيوت امل ّ
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امللحق 13
قيم بريكس األمرييكية للعصري
 ٪١٠٠عصري

70

ع�صري

ع�صري

٦٫٠
�أ�سريوال
١١٫٥
تفاح
١١٫٧
م�شم�ش
٢٢٫٠
موز
١٠٫٠
علّيق
١٠٫٠
عِ نيبة
١٠٫٠
بويزنبريي
٩٫٦
�شمام
ّ
٧٫٨
كارمبوال
٨٫٠
جزر
بطيخ �أ�صفر �شتوي ٧٫٥
١٢٫٠
كاجو
٣٫١
كرف�س
كرز � ،أ�سود � ،سكري ٢٠٫٠
كرز � ،أحمر  ،حام�ض ١٤٫٠
١٥٫٤
بري
تفاح ّ
٧٫٥
بري
توت ّ
١١٫٠
عنب ( �أ�سود )
١٠٫٥
عنب ( �أحمر)
١٨٫٥
بلح
١٠٫٠
توت الن ّدى

توت الن ّدى
حمان
تني
كِ �شم�ش
عنب
كريب فروت
اجلوانابانا
جوافَة
�شمام املن
كيوي
ليمون حام�ض
زيزفون
توت لوغان
مانغا
ّرحيقاين
ليمون
ببايا
فاكهة ال�شغف
دراق
ّ
�إجا�ص

امللحق 13

ع�صري
١٠٫٠
١١٫٠
١٨٫٢
٨٫٣
١٦٫٠
١0٫٠/٣
١٦٫٠
٧٫٧
٩٫٦
١٥٫٤
٤٫٥ /٢
٢٤٫٥
١٠٫٥
١٣٫٠
١١٫٨
١١٫٨ /٣
١١٫٥
١٤٫٠
١٠٫٥
١٢٫٠

١٢٫٨
�أنانا�س
١٤٫٣
برقوق
١٦٫٠
ّرمان
١٨٫٥
خوخ
١٣٫٣
�سفرجل
١١٫١
توت العلّيق
توت العلّيق الأحمر ٩٫٢
٥٫٧
راوند
َ
٨٫٠
فراولة
١١٫٨ / ٣
مندرين
٥٫٠
طماطم
٧٫٨
بطيخ �أحمر
١٠٫٠
توت يونغ
مت حتديد قيم �أخرى.
ُ /١/ي�شري �إىل قيم بريك�س �إال �إذا ّ
ُ /٢/ي�شري �إىل ن�سبة حام�ض الليمون الالمائي بالوزن.
� /٣/إن قيم بريك�س املُحددة بالك�رس لع�صري احلام�ض مُيكن ت�صحيحها بالن�سبة
�إىل حام�ض الليمون.
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