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دليل تصميم امللصق الغذائي
األنظمة املتبعة يف 
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برنامج:
ROSS Emergency Program »تعزيز دور املراأة الريفية يف الأعمال 

الأغذية الزراعية يف منطقة البقاع«
)L07-AD004(

الو�صف : 
يهدف امل�رشوع اإىل حت�سني ن�عية الإنتاج وت�سهيل نفاذ امل�ؤ�س�سات الزراعية 

اإىل الأ�س�اق يف ما يخت�ص بقطاع الأغذية الزراعية يف وادي البقاع. 

مدة التنفيذ :
اآب/ اأغ�سط�ص ٢٠٠٧ – ني�سان/ اأبريل ٢٠٠٨

متويل امل�رشوع :
التعاون الإمنائي الإيطايل

تنفيذ :
م�ؤ�س�سة رينه مع��ص

ال�رشكاء: 
١(- احتاد اجلمعيات التعاونية الزراعية يف منطقة دير الأحمر والقرى 

املجاورة لها )١٤تعاونية (

٢(-  اإحتاد اجلمعيات التعاونية الإنتاجية واحلرفية  يف منطقة البقاع 
والقرى املجاورة لها  )٩تعاونيات ( 

اإعداد:
فادي فيا�ص )خبري يف الأغذية الزراعية(

ترجمة:
 كالني �ساهني �رشابية

ت�صميم :
www.CreativeEgo.com
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الغاية 
تعريفات هامة وع�امل التح�يل

البطاقة الغذائية للمنتج 
مناطق الت�سنيف )ال�ليات املتحدة(

الف�صل الأول : 
اأنظمة الت�سنيف العامة

اللغات
ت�سميم املل�سق

الف�صل الثاين :
قائمة املعل�مات الإلزامية  

الق�سم ١ اإ�سم املنتج )تعريف املنتج(   
الق�سم ٢ لئحة املك�نات  

الق�سم ٣  املحت�ى ال�سايف  
الق�سم ٤  تاريخ ال�سالحية الأدنى و�رشوط التخزين    

الق�سم ٥  الإ�سم والعن�ان      
الق�سم ٦ بلد املن�ساأ   

الق�سم ٧ رقم الإنتاج    
الق�سم ٨ تعليمات الإ�ستخدام    
الق�سم ٩  املعل�مات الغذائية    
الق�سم ١٠  الت�ساريح الغذائية   
الق�سم ١١ الت�ساريح ال�سحية    

الف�صل الثالث:الفهرس :
معايري الت�سنيف اخلا�سة مبنتجات غذائية حمددة   
لئحة خمت�سة بعدد خمتلف من املنتجات/البلدان  

١- مربى الفاكهة والهالميات    
٢- ع�سري الفاكهة ورحيق الفاكهة     

٣ - زيت الزيت�ن   

   
امللحق ١:

 اأنظمة معايري اله�ية والأ�سماء ال�سادرة عن FDA.معايري اله�ية    

امللحق ٢:
 اأنظمة الت�سنيف اخلا�سة بالإحتاد الأوروبي 

امللحق ٣:
لئحة ال�ليات املتحدة الأمرييكية اخلا�سة بامل�اد امل�سببة للح�سا�سية 

امللحق ٧:
  ال�سفرات الدولية للمك�نات  

امللحق ٨:
لئحة EU اخلا�سة باملك�نات امُل�سببة للح�سا�سية 

امللحق  ٩:
م�ستلزمات اإرتفاع وحجم خط الطباعة الأدنى  

امللحق ١٣ :
قيم بريك�ص الأمرييكية للع�سري       
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الغاية

يهدف هذا الكتّيب اإىل تثبيت مطابقة تعريفات امل�اد الغذائية مع اأنظمة التعريف املعتمدة من 
قبل  الإحتاد الأوروبي وال�ليات املتحدة الأمرييكية اإىل جانب الدول التي تطبق معايرينظام 

ك�ديك�ص الغذائي مثل دول اخلليج العربي ودول امل�رشق.

ينق�سم هذا الكتّيب اإىل ثالثة ف�س�ل اأ�سا�سية وهي :

- الف�سل الأول : يتطرق اإىل حاجات الت�سنيف العامة امُل�سرتكة بني كافة البلدان املذك�رة 
اأعاله.

- الف�سل الثاين : ُيعالج احلاجات الإلزامية وكيفية اإختالفها من منطقة اإىل اأخرى.

- الف�سل الثالث: ُيرّكز على منتجات غذائية معّينة وعلى خ�سائ�سها التنظيمّية.   

يت�جه هذا الكتّيب اإىل اأخ�سائّي التغذية الذين يعمل�ن يف امل�ؤ�س�سات الغذائية وُم�سّممي 
املل�سقات الغذائية  وامل�ست�سارين على حّد �س�اء.

ل  كما تعتمد منهجية الكتّيب على مقاربة ت�رشح للم�سّمم وامل�ست�سار الأنظمة ب�سكلٍ  ُمف�سّ
مع الأخذ بعني الإعتبار ت�سميم معنّي وبلد حمّدد )اأو بلدان حُمّددة(.وقد مّتت اإ�سافة بع�ص 

الر�س�مات عندما اإقت�ست احلاجة بغية ت�سهيل فهم النظام. 

 تعريفات هامة وعوامل التحويل

تعريفات هامة وعوامل التحويل

:Avoirdupois  اأوزان
واآون�ص  وبايْنت  ك�ارتز   ، لل�زن  وباوند  اآون�ص   

�سائلي لل�س�ائل.
١ اآون�ص = ٢٨٫٣٥ غرام.

و ١ اآون�ص �سائلي = ٢٩٫٦ ِمليِلرت 

من الأف�سل اإ�ستهالكه قبل نهاية )تاريخ حمّدد(
:)Best before(

ل بالن�عية اأكرث من ال�سالمة.   وهي ت�اريخ تت�سّ
ومبعنى اآخر، نفاذ هذه الت�اريخ ل يعني اأنه ل 
الأمر  يتعلق  واإمنا عندما   ، املنتج  تناول  ُيكن 
البي�ص على �سبيل  التي حتت�ي على  بالأطعمة 
بعد  املنتج  تناول  عدم  الأف�سل  فمن  املثال، 

جتاوز املدة املذك�رة.  

"Codex Alimentarius"نظام ك�ديك الغذائي
 وهي جمم�عة من املعايري والعناوين واأ�س�ل 
التطبيق. وتنق�سم اإىل جمم�عتني: حُمدّدة وعامة. 
وهي تتطرق اإىل م�ستلزمات املنتجات الغذائية 

والعمليات التطبيقّية اإىل جانب الأنظمة.

امُل�ستهلك : 
وُيق�سد بذلك الأفراد اأو الأ�رش التي تق�م ب�رشاء 
حاجاتها  تلبية  بهدف  الغذائية  املنتجات 

ال�سخ�سية.   

تاريخ ال�سنع :
الذي حت�لت فيه املادة  التاريخ   وُيق�سد بذلك 

الغذائية اإىل املنتج امل��س�ف.

 :DRV 
وال�سغرية  ال�سخمة  الغذائية  املتطلبات  هي  و 
ال�رشورية للفرد والتي تق�م على نظام غذائي 
وحدة   ٢٥٠٠ و   ٢٠٠٠ بني  يرتاوح  ي�مي 
املراجع  من  جمم�عتني  تتبع  هي  و  حرارية. 
الت�سنيفية: )DRV(  واملدخ�ل الغذائي امل��سى 

 .) RDI( به

:)EU(  الإحتاد الأوروبي
 . عام ١٩٦٧  روما  معاهدة  �رشيان  مع  اأن�سئ   
الأوروبية.  الإقت�سادية  باملجم�عة  وُيعرف 
ع�رشين  وتعتمد  دولة    ٢٥ حاليا ً  ت�سم  وهي 
الأع�ساء يف املجم�عة  الدول  اأما   . لغة ر�سمية 
 ، ايطاليا   ، فرن�سا   ، املانيا   : فهي  الأوروبية 
بريطانيا ، بلجيكا ، ال�س�يد ، الدامنارك، ه�لندا، 
ا�سبانيا   ، الربتغال   ، الي�نان   ، ،  فنلندا  النم�سا 
اجلمه�رية   ، قرب�ص   ، ايرلندا   ، ل�ك�سمب�رغ   ،
 ، ليت�انيا   ، �سل�فانيا   ، �سل�فاكيا   ، الت�سيكية 
لتفيا ، هنغاريا ، ب�لندا ، مالطا وا�ست�نيا. ومن 
املنتظِر اأي�سا ً اإنت�ساب كل من رومانيا وبلغاريا 

اإىل الإحتاد الأوروبي يف وقت قريب.   

امل�سم�ن الغذائي:
امل�اد  معدل  ح�ل  الت�رشيح  على  ويحت�ي   
من  خال   : مثال ً   ( املنتج  يف  الغذائية 

الك�لي�ستريول(

الت�رشيح الغذائي الدقيق :
املئ�ية  الن�سبة  اأو  كمية  عن  الت�رشيح  وه�   

الفيتامينات  منها  وُي�ستثنى   ( الغذائية  للمادة 
واملعادن( 

الإطعمة  : 
و هي امل�اد التي مّتت معاجلتها ب�سكل كامل اأو 
جزئي وامل�اد النيئة املعّدة لالإ�ستهالك الب�رشي. 
وهي تت�سمن امل�رشوبات والِعلكة بالإ�سافة اإىل 

اأي مادة يتّم اإ�ستخدامها يف
الغذائية«  »امل�اد  معاجلة  اأو  اأوحت�سري  ت�سنيع 
وُي�ستثنى منها امل�اد التجميلّية والتبغ وامل�اد 

التي ت�ستعمل كاأدوية.

»م�اد م�سافة« : 
اإ�ستخدامها  يتم  ل  مادة  اأي  عن  عبارة  وهي 
�سمن  تندرج  ول  ذاتها  بحّد  غذائية  كمادة 
النظر  بغ�ّص  الأطعمة،  يف  الأ�سا�سية  املكّ�نات 
اإ�سافتها  متت  اإذا  والتي  الغذائية،  قيمتها  عن 
مبا   ( تكن�ل�جية  لأهداف  الغذائية  امل�اد  اإىل 
ومعاجلة  ت�سنيع  يف  الع�س�ية(  الأجزاء  فيها 
الأطعمة،  هذه  وحفظ  ونقل  وت��سيب  وحت�سري 
اأو غري مبا�رش(  ب�سكٍل مبا�رش   ( ت�ؤدي  اأن  يكن 
اىل اأن ت�سبح منتجاتها اجلانبية جزءا من هذه 
خ�سائ�سها.  على  ت�ؤثر  اأن  اأو  الغذائية  امل�اد 
اأو  امُل�سطلح على عبارة »ملّ�ثات«  ول ينط�ي 
م�اد ُم�سافة اإىل الأطعمة بهدف امُلحافظة على 

ن�عيتها الغذائية اأو زيادتها.       

جمل�ص التعاون اخلليجي:
والبحرين  املتحدة  العربية  الإمارات  وي�سمل   
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وقطر  وعمان  ال�سع�دية  العربية  واململكة 
والك�يت.

الت�رشيح ال�سحي:
اإىل  ُي�سري  �سمني  اأو  وا�سح  بيان  وه�   
العالقة بني اإ�ستهالك املادة الغذائية وخطر 

الإ�سابة مبر�ص ما اأو حالة �سحية معّينة.

الت�رشيح الغذائي ال�سمني :
اأو  منتج  باأي  متعلق  ت�رشيح  اأي  وي�سمُل   
 ( الغذائي  املعدل  اإىل   )١( وُي�سري  مكّ�ن 
مثال ً، غني بال�س�فان ُي�سري اإىل ن�سبة عالية 
امل�سم�ن  ب�سبب  اأو  الغذائية(،  الألياف  يف 
املنتج  ك�ن  اإىل  ُي�سري   )٢  ( الت�سنيفي 
مفيدا ً يف املحافظة على العادات الغذائية 
 ٢ على  يحت�ي  �سحي   ، مثال ً   ( ال�سحية. 

غرام من الده�ن(.

ل�ح املعل�مات )ال�ليات املتحدة(  
:)Information Panel(

 وه� عبارة عن جزء من املل�سق على جهة 
اليمني القريبة من ل�حة العر�ص الرئي�سية.

املكّ�نات : 
امل�اد  فيها  مبا  مادة  اأي  بذلك  وُيق�سد 
�سنع  يف  اإ�ستخدامها  مّت  التي  امُل�سافة 
والتي جندها يف  الغذائية  امل�اد  اأوحت�سري 

املنتج النهائي واإن ب�سكل ُمعّدل.

البطاقة الغذائية للمنتج:

• الإحتاد الأوروبي :

 اأي كلمة، اأوخ�سائ�ص، اأوعالمات جتارية اأواإ�سم جتاري اأو ر�س�مات ت�س�يرية اأو رم�ز متعلقة 
باأي منتج غذائي ومرفقة باأي وثيقة اأو ورقة اأو ُمل�سق خا�ص بهذه امل�اد الغذائية.

:CODEX ALIMENTARIUS • نظام ك�ديك�ص الغذائي 
 اأي معل�مة مكت�بة اأو مطب�عة اأو ر�س�مات م�ج�دة على البطاقة الغذائية للمنتج ترافق املنتج 

اأو يتّم عر�سها بجانبه مبا فيها تلك الهادفة اإىل ت�س�يقه وترويجه.

• ال�ليات املتحدة الأمرييكية:
 ُيعترب املل�سق الغذائي اأي ن�ص مطب�ع اأو مكت�ب اأو اأي ر�س�مات م��س�عة على علبة امل�اد 
الغذائية. ويت�سمن الت�سنيف اأي ن�ص مكت�ب اأو مطب�ع اأو ر�س�مات تظهرعلى املنتج الغذائي اأو 

العلب امل��س�ع فيها اأو غالفاته.  

مناطق التصنيف )الواليات املتحدة( 

مناطق التصنيف )الواليات املتحدة(

رقم الإنتاج :
وفق  خا�ص  ب�سكل  اإنتاجها  يتّم  ال�سلعة  من  حمّددة  كمية  ويعني   

الظروف عينها. 

ال�حدات املرتّية:
وال�ّسنتيلرت  والليرت  وامِلليِلرت  لل�زن  والكيل�غرام  الغرام  وهي   

لل�س�ائل.

الت�رشيح الغذائي:
اأو �سمني   وه� عبارة عن امل�سطلحات التي ت�سّنف ب�سكل وا�سح 
م�ست�ى املادة الغذائية يف الطعام ) مثال ً ، »قليل الد�سم«، »خال من 

ال�سكر« ، »ليت« ...(

التحليل الغذائي:
 وُيق�سد به اأي عر�ص ُي�سري اإىل اأو يلّمح اإىل اأن املنتج الغذائي يت�سمن 
خ�سائ�ص غذائية اإ�ستثنائية واإمنا ل تقت�رش على ال�سعرات احلرارية 
الفيتامينات  اإىل  بالإ�سافة  وال�سكريات  الدهنية  والربوتني وامل�اد 

واملعادن.

ع�س�ّي :
وفقا ً  »الع�س�ية«   الأطعمة  كافة  اإنتاج  يتّم  اأن  ال�رشوري  من   
للق�انني الأوروبية امُلتعلقة بالإنتاج الع�س�ّي. وتن�ص هذه الق�انني 
على اأن يق�م املزارع�ن واملعاجل�ن وامل�سدرون امُل�افق عليهم من 
قبل الهيئات الع�س�ية التي تك�ن م�سجلة عند امل�ؤ�س�سات الر�سمية 

بت�فري هذه الأطعمة الغذائية »الع�س�ية«.

عملية امُلعاجلة : 
وهي عبارة عن مادة ل تت�سمن اأي جهاز اأو اآداة ول يتّم اإ�ستهالكها 
ب�سكل خا�ص يف معاجلة  ت�ستخدم  واإمنا  ذاتها  كُمكّ�ن غذائي بحد 
امل�اد الأولّية والأطعمة ومك�ناتها بهدف اإجناز غر�ص تكن�ل�جي 
معنّي خالل عملية املعاجلة والتي قد ت�ؤدي ب�سكل غري مق�س�د واإمنا 

ل ُيكن تفاديه اإىل ت�اجد بقايا وم�ستقات يف املنتج النهائي.  

الأطعمة املعلبة )الإحتاد الأوروبي(:
 وهي عبارة عن املنتج والعلبة التي ُي��سع فيها هذا املنتج.

ل�حة العر�ص الرئي�سية )PDP ( )ال�ليات امُلتحدة( : 
وهي اجلزء امل�ج�د على املل�سق الذي من الأرجح اأن يق�م امل�ستهلك 
مبا  وتقديه  لعر�سه  عليه  ال�س�ء  ُي�سّلط  والذي  وفح�سه  بقراءته 

يت�افق مع الأعراف اخلا�سة بالعر�ص بهدف البيع بالتجزئة.   

:RDI
 املدخ�ل الغذائي امل��سى به .
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قوانني التصنيف  احمللية والعاملية، املبادئ
 واألجهزة التنظيمية

لبنان :
-قان�ن

- ٢٠٦ : ٢٠٠١ : ت�سنيف الأطعمة املعلبة
القان�ن الذي اأ�سدرته احلك�مة اللبنانية والذي حاز على ت�س�يت املجل�ص النيابي ودخل حّيز التنفيذ من قبل وزارة الإقت�ساد اللبنانية 

) ق�سم حماية امل�ستهلك(.
ال�سناعة وان�ساأت مب�جب  ُملحقة ب�زارة  )ليبن�ر( وهي م�ؤ�س�سة عامة  اللبنانية   : م�ؤ�س�سة املقايي�ص وامل�ا�سفات  التنظيمي  -اجلهاز 
قان�ن �سادر بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٩٦٢ . وتتمتع هذه امل�ؤ�س�سة باحلق احل�رشي لتحديد املعايري ال�طنية وملنح املنتج عالمة املطابقة.

 عامليا ً :    
-نظام ك�ديك�ص الغذائي ، ١- ١٩٨٥ مراجعة ١٩٩١ املتعلق بت�سنيف املنتجات الغذائية املعلبة.

-اجلهاز التنظيمي : هيئة الد�ست�ر الغذائي: اأن�ساأتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة ال�سحة العاملية عام ١٩٦٣ بهدف تنمية وحت�سني 
املعايري والإر�سادات والن�س��ص املخت�سة كالق�اعد التطبيقية لربنامج الغذاء اخلا�ص بكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة ال�سحة 
العاملية. ويهدف الربنامج اإىل حماية �سحة امل�ستهلك و�سمان ممار�سات جتارية عادلة يف جمال جتارة املنتجات الغذائية. كما ي�سعى 

الربنامج اإىل تعزيز كافة معايري الن�ساطات املتعلقة بتجارة الأطعمة والتي تق�م بها امل�ؤ�س�سات احلك�مية وغري احلك�مية.

الإحتاد الأوروبي : 
-مر�س�م اللجنة الأوروبية ١٣/٢٠٠٠/EC . ) وتبعه تعديالت عام ٢٠٠٣ (.

-مر�س�م ٤٩٦/٩٠/EEC املتعلق بالت�سنيف الغذائي. ) وتبعه تعديالت عام ٢٠٠٣ (.
-م�ا�سفات خا�سة باملنتج.

-اجلهاز التنظيمي : جلنة الأحتاد الأوروبي.

دول اخلليج :
-الهيئة العربية ال�سع�دية للم�ا�سفات واملقايي�ص )SASO( لت�سنيف املنتجات الغذائية والأطعمة املعلبة رقم ١ بتاريخ ٥ / ٤ / ١٩٩٦ 

. واإنتهاء �سالحية املنتجات رقم ٧٠٢ / ١٩٩٣ ورقم ٤٥٧ / ١٩٩٥ .      
-معايري هيئة امل�ا�سفات واملقايي�ص لدول جمل�ص التعاون اخلليجي )GSMO(: م�ا�سفات  الت�سنيف اخلا�سة بالأطعمة املعلبة.

-م�ا�سفات الدول املنفردة.
-اجلهاز التنظيمي : هيئة امل�ا�سفات واملقايي�ص لدول جمل�ص التعاون اخلليجي )GSMO( وت�سم كل من الإمارات والبحرين واململكة 

العربية ال�سع�دية وعمان وقطر والك�يت.

قوانني التصنيف  احمللية والعاملية، املبادئ واألجهزة التنظيمية

)CFSA( : كندا   
-قان�ن الت��سيب والت�سنيف اخلا�ص بامُل�ستهلك. 

-اجلهاز التنظيمي : اجلمعية الكندية لل�سالمة الغذائية. 
.)CFSA(

او�سرتاليا :
الأو�سرتالية  بالأغذية  اخلا�ص  املقايي�ص  -قان�ن 

.)ANZFA( والني�زيالندية
الأو�سرتالية  الأغذية  جمعية   : التنظيمي  -اجلهاز 

والني�زيالندية.

ال�ليات املتحدة الأمرييكية : 
امل�ستح�رشات  وامل�اد  والأدوية  الأغذية  -قان�ن 

التجميلّية ال�سادر بتاريخ ١٩٣٨ .
-الف�سل ٢١ ، الفقرة ١٠١ من قان�ن الأنظمة الفيديرالية 

.) FDA( الذي اأقّرته اإدارة الأغذية والأدوية
معاينة  قان�ن   :)USDA( الأمرييكية  الزراعة  -وزارة 
الدجاج  منتجات  معاينة  وقان�ن   )FMIA( اللح�م 
)PPIA(. الف�سل التا�سع ، اجلزء ٣١٧ )اللح�م( واجلزء 

٣٨١ فقرة فرعية ن )الدجاج(.
-اجلهاز التنظيمي : اإدارة الأغذية والأدوية الأمرييكية 

.)USDA( ووزارة الزراعة الأمرييكية )FDA(
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الأنظمة العامة
التعبري عنها من  مّت  البلدان بطريقة مت�ساوية واإن  العامة على كافة  الت�سنيف   اأنظمة  تنطبق 
خالل م�سطلحات خُمتلفة. وب�سكلٍ  عام اإعتمدت بلدان امل�رشق واخلليج العربي نظام ك�ديك�ص 
ببع�ص  املتعلقة  النادرة  احلالت  بع�ص  باإ�ستثناء  الغذائية  لأنظمتها  قاعدة  العاملي  الغذائي 
املنتجات اأو يف حالة حتديد �سالحية زمنية ق�سرية لبع�ص املنتجات الغذائية. وتنطبق هذه 
منظمة  اإىل  الإنت�ساب  تعتزم  التي  البلدان  على  اأو  الأع�ساء  البلدان  على  خا�ص  ب�سكل  الق�اعد 

التجارة العاملية.

ومن جهة اأخرى ، متتلك جمم�عة من البلدان مثل ال�ليات املتحدة الأمرييكية وبلدان الإحتاد 
ك�ديك�ص  نظام  من  بعيد  حدٍ   اإىل  وامُل�ستمدة  اخلا�سة  اأنظمتها  وكندا  واأو�سرتاليا  الأوروبي 

الغذائي.

قانون الوليات املتحدة الفيديرايل  )US Federal law(  يعترب املل�سق »ُم�سّلل« اأو غري مقب�ل 
يف حال :

-ك�ن املعل�مات خاطئة اأو ُم�سّللة.

-تبنّي اأن املعل�مات امُلف�رّشة التي يجب اأن تظهر على املنتج غري وا�سحة لدى الطبع.

-ك�ن املنتج تقليد ملنتج غذائي اآخر ولي�ص م�سنفا بهذه الطريقة.

-غياب املعل�مات امل�رشوحة على املل�سق املنا�سب.

اإىل  تفتقر  اأخرى  معل�مات  على  ال�س�ء  ت�سليط  ُمقابل  معينة  معل�مات  على  الرتكيز  -عدم 
الأهمية.

-ك�ن قيا�ص اخلط والطباعة غري وا�سحني.

-ك�ن املعل�مات الإلزامية ُمبهمة ب�سبب الطباعة الداكنة الل�ن وامُلرتاكمة ف�ق بع�سها البع�ص 
مّما يجعل من امُل�ستحيل قراءتها.

الفصل األول : أنظمة التصنيف العامة

حتظر قوانني الت�صنيف الأوروبية  اإ�ستعمال املعل�مات التي قد ت�سّلل 
الغذائية.  املنتجات  اإىل  طبية  خ�سائ�ص  ت�سيف  التي  اأو  امُل�سرتي 
والقيام  الغذائية  للمنتجات  الرتويج  لدى  القاعدة  هذه  تطبق  كما 

بالإعالنات. وُيق�سد باملعل�مات اخلاطئة املعل�مات امُلتعلقة ب :

وخ�سائ�سها  وه�يتها  وطبيعتها  الغذائية  الأطعمة  -خ�سائ�ص 
وطريقة  املن�ساأ  وبلد  �سالحيتها  وتاريخ  وكمياتها  ومك�ناتها 

و�سفها اأو اإنتاجها.

-اإ�سافة تاأثريات وخ�سائ�ص اإىل املنتج الغذائي علما ً اأن هذا املنتج 
يفتقر اإىل اخل�سائ�ص املذك�رة.

حني  يف  مُمّيزة  خ�سائ�ص  الغذائية  الأطعمة  اإمتالك  اإىل  -التلميح 
حتت�ي امُلنتجات الغذائية الأخرى امُلماثلة على اخل�سائ�ص عينها.

-ويعترب الت�سنيف امُلف�سل �رشطا ً اأ�سا�سيا ً بغية تقدمي امل�ا�سفات 
ي�سمح  الذي  الأمر   ، الغذائي  باملنتج  اخلا�سة  والطبيعة  الدقيقة 
امُلتعلقة  باحلقائق  كامل  علم  على  وه�  قراره  اإتخاذ  من  للم�ستهلك 

باملنتج. كما ُيخفف من العقبات التي تقف ب�جه التجارة احلرة. 

امُلبينة  املعل�مات  تك�ن  الأ  على  ين�ص  الغذائي  كوديك�س  نظام  اإن 
اأو خاطئة ل �سيما عندما يتّم حتديد املك�نات.  على املل�سق ُم�سّللة 
خاطئة،  بطريقة  مل�سق  اأي  على  امُلعلبة  الأطعمة  و�سف  يجب  فال 
ُم�سّللة اأو خادعة ، الأمر الذي �سي�ؤدي اإىل تك�ين فكرة غري �سحيحة 

ح�ل املنتج.

اأدوات  اأو  كلمات  خالل  من  وتقديها  الأطعمة  و�سف  ُيحظر  كما 
ت�س�يرية وغريها من ال��سائل التي من �ساأنها الإ�سارة ب�سكل مبا�رش 
اأو غري مبا�رش اإىل وج�د ت�سابه بني املنتج الذي يتّم ترويجه ومنتج 
غذائي اآخر بطريقة ت�سّلل امل�ستهلك اأو امُل�سرتي وتدفعه اإىل الإعتقاد 

اأن هذا امُلنتج ُمت�سل باملنتج الآخر.
 .
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اللغات 

اأغلبية  تتمكن  التي  اللغة  اإعتماد  امُلل�سق  على 
امل�ستهلكني من اإ�ستيعابها يف مكان معني. 

العربية  اللغة  وامل�رشق  اخلليج  بلدان  فتعتمد 
كلغة اإلزامية.

الأمرييكية  املتحدة  ال�ليات  من  كل  وتعتمد 
واأو�سرتاليا اللغة الإنكليزية.

اللغتني  اإعتماد  جهتها  من  كندا  وتفر�ص 
الإنكليزية والفرن�سية.

املعتمدة  اللغات  الأوروبي  الإحتاد  يعترب  كما 
البلدان حيث يتم بيع املنتج لغات ر�سمية.  يف 
من  اأكرث  اأو  لغة  اإ�ستخدام  �سيّتم  اأنه  يعني  مّما 
الأوروبي  الإحتاد  اإىل  التابعة  الر�سمية  اللغات 
وجتدون   لغة.  ع�رشين  اإىل  عددها  ي�سل  والتي 

اأدناه لئحة باللغات الر�سيمة:

الدول الأع�ساء يف الإحتاد الأوروبي                              اللغات

الفرن�سية واله�لندية. وتعتربالأملانية مك�سبا ً بلجيكا                                                                            
اجلمه�رية الت�سيكية                                                        الت�سيك��سل�فاكية

الدامنارك                                                                         الدامناركية
ا�ست�نيا                                                                            الأ�ست�نية
فنلندا                                                                               الفنلندية
فرن�سا                                                                              الفرن�سية
املانيا                                                                             الإملانية
الي�نان                                                                             الي�نانية
هنغاريا                                                                            الهنغارية

اإيرلندا                                                                               الإنكليزية الربيطانية
ايطاليا                                                                              الإيطالية

لتفيا                                                                                الالتفيانّية
ليث�انيا                                                                             اِلّلت�انية

ل�ك�سمب�رغ                                                                       الفرن�سية اأو الإملانية
مالطا                                                                              املالطية اأو الإنكليزية اأو الإيطالية

ه�لندا                                                                             اله�لندية
ب�لندا                                                                              الب�لندية

الربتغالية الربتغال                                                                         
�سل�فاكيا                                                                           ال�سل�فاكية
�سل�فانيا                                                                            ال�سل�فينية
ا�سبانيا                                                                              الإ�سبانية
ال�س�يد                                                                                ال�ّسَ�يدية

اململكة املتحدة                                                                 الإنكليزية الربيطانية

تصميم امللصق

تصميم امللصق 

الذي  الأول  املل�سق  الأمرييكي  املل�سق  ُيعترب 
ويف   ، ولذلك  املن�س��سة.  للق�اعد  وفقا ً  اأ�س�ص 
فيها  مبا  ال�جهات  متعدد  مل�سق  ت�اجد  حال 
باإعتماد  ُين�سح   ، الأمرييكية  امُلتحدة  ال�ليات 

ق�انني الت�سميم الأمرييكية كقاعدة ُيعمل بها.

الت�سميم التنظيمي الأمرييكي:
الأمرييكية  الق�اعد  يعتمد  الذي  املل�سق  ينق�سم 
 PDP الرئي�سية  العر�ص  ل�حة   : جزئني  اإىل 
، ُيكن عر�ص كافة  ول�ح املعل�مات. فنظريا ً 
على  باملل�سق  اخلا�سة  الإلزامية  املعل�مات 
تعذر  حال  يف  اأما  الرئي�سية.  العر�ص  ل�حة 
حتقيق هذا ال�رشط ، ل بّد من اإدراج املعل�مات 
العر�ص  ل�حة  على  يلي  ما  يف  ذكرها  ال�ارد 

الرئي�سية:
-اإ�سم املنتج.

-ال�زن ال�سايف.
-اأي حتذير مهم قد ُي�ؤثر على �سحة امل�ستهلك.

-اأي معل�مة �سحية اأو غذائية مهمة.
مثاًل:

اأما املعل�مات امُلتبقية ، فهي : 
-لئحة املك�نات.

-عن�ان امل�سنع ، امل�ست�رد اأو �ساحب العالمة التجارية.
-املعل�مات الغذائية.

-رقم املنتج
-معل�مات اإلزامية اأخرى.

ُيكن اإدراج كافة املعل�مات اأعاله على ل�حة املعل�مات �رشط اأن تت�فر البن�د التالية :  
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Nutrition Facts

Ingredients:

Any Soup Company
Somewhere, ST 0000

PDP

Information Panel

Ingredients:

Manufactured
by:

Nutrition Facts:

Nutrition Facts:

Intervening
Material

Manufactured
by:

تصميم امللصق

.PDP ١ - يت�اجد ل�ح املعل�مات ب�سكل دائم على اجلهة اليمنى القريبة من ل�حة العر�ص الرئي�سية
٢ - من ال�رشوري اأن ت��سع لئحة املك�نات والعن�ان واملعل�مات الغذائية يف الإطار نف�سه من دون الف�سل بينها. 

Usually
Information
Panel

Tomato
SOUP

Nutrition Facts:

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.

تصميم امللصق

كيف يتّم حتديد م�ساحة عر�ص ل�ح العر�ص 
الرئي�سية PDP؟

بامل�ساحة  الرئي�سية  العر�ص  ل�حة  ترتبط 
املت�فرة على علبة املنتج الغذائي.

ال�سبه  اأو  الأ�سط�انية  للعلب  فبالن�سبة 
الرئي�سية  العر�ص  ل�حة  حتتل  ا�سط�انية، 
م�رشوبا ً  امل�ست�عب  عل�  من   ٪٤٠ ن�سبة 
للم�ستهلكني  عر�سها  يتم  والتي  مبحيطها 

لدى البيع بالتجزئة.    

فتحتل   ، الأخرى  العلب  حال  يف  اأما 
من   ٪٤٠ ن�سبة  الرئي�سية  العر�ص  ل�حة 
الأرجح  من  والتي  الكاملة  امل�ساحة 
بالتجزئة  البيع  لدى  للم�ستهلكني  عر�سها 
اأو كافة امل�ساحة بالن�سبة لل�حات العر�ص 
ال�سياق  هذا  يف  وتربز  ال�ا�سحة.  الرئي�سية 
ل�حة  عن  عبارة  وهي  بديلة  رئي�سية  ل�حة 
اأي�سا ً  عر�سها  الأرجح  من  �ساملة  عر�ص 

للم�ستهلكني عند البيع بالتجزئة. 
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رقم

١.١

٢. ١

٣. ١

٤. ١

الق�سم ١: ا�صم املنتج)تعريف املنتج(

  الإ�صم واملوا�صفات              الوليات املتحدة الأمرييكية          الإحتاد الأوروبي              كوديك�س/اخلليج/لبنان           او�صرتاليا

الأ�سم الذي يتّم من خالله 
بيع املنتج الغذائي. ويتعنّي 

على هذا الإ�سم حتديد ماهية 
املنتج احلقيقية كما عليه اأن 

يت�فق مع مقايي�ص ولئحة 
الأ�سماء امُل�سرتكة يف حال 
ت�فرها. يف حال عدم ت�فر 

هذا ال�رشط، اأنظر رقم  ٢.١

الأ�سماء العادية اخلا�سة 
بامل�اد الغذائية مب�جب 
الإ�ستعمال امل�سرتك؛ يف 

حال عدم ت�فر هذا ال�رشط، 
اأنظر رقم  ١٫٣

اإ�سم و�سفي منا�سب )مثال، 
الباذجنان املح�سي بالزيت(

عندما تك�ن طبيعة املنتج 
وا�سحة و ي�سيع ا�ستخدام 

ا�سم مبتكر للمنتج الغذائي 
من قبل امل�ستهلك )مثل 

الك�كا ك�ل ®(

نعم . مقايي�ص 
التعريف والأ�سماء 

امُل�سرتكة
)ملحق ١ (

نعم.
 )ملحق ١(

نعم.

نعم.

نعم. كما ه� 
من�س��ص عليه 

يف اأحكام الإحتاد 
امُلنا�سبة.

نعم.

نعم.

نعم.ولكن ب�رشط 
األ تق�م العالمة 

التجارية باحلل�ل 
حمل اإ�سم املنتج

نعم. الأ�سماء 
مت�فرة يف 

مقايي�ص ك�ديك�ص

يتّم اإعتماد الإ�سم 
امُل�ستخدم ب�سكل 

م�سرتط �رشط 
األ يك�ن ُم�سّلال 

للم�ستهلك.

نعم.

نعم.

نعم. اإ�سم املنتج 
وفقا ملقايي�ص 

املنتج املت�فرة. 
ويجب اأن يحمل 

املنتج رقم 
الإنتاج للتعريف 

عنه.

نعم.

نعم.

غري هام
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٥. ١

٦. ١

٧. ١

يف حال الت�سابه بني اإ�سمي 
منتجني ، ل بّد من اإدراج 

املعل�مات ال�رشورية 
الهادفة اإىل تفادي ت�سليل 

امل�ستهلك يف ما يخت�ص 
بحقيقة املنتج اأو �سكله.

وُيق�سد بذلك : كيفية 
الت��سيب، ن�ع املعاجلة: 

)جُمففة، ُم�سنعة ، مدخنة ، 
وُمكثفة(  ١٫٢

اإ�سم املنتج الغذائي.

يف حال مّتت معاجلة املنتج 
اإ�سعاعيا فال بّد اأن ذكر الأمر 

:متت معاجلته بالأ�سّعة او 
ب�ا�سطة "اإ�سعاع م�ؤّين" 
با�ستعمال امل�سطلحات 

املنا�سبة.

نعم . 

يجب اأن ُيعر�ص 
على ل�حة العر�ص 

 PDP الرئي�سية
بخط طباعة عري�ص 

وبخط�ط م�ازية 
اإجمال لقاعدة 

العلبة وبقيا�ص خط 
مت�ساوي ن�سبيا مع 

الكلمات الأكرث بروزا 
على ل�حة العر�ص 

الرئي�سية. 

لي�ص من ال�رشوري 
عر�سه بجانب 

الإ�سم.

ننعم. يجب اأن 
يرتافق ب�رشوحات 

ح�ل �سكله ل 
�سيما اأنه عندما 

يتغا�سي عن 
ذكره، ي�ؤدي 
ذلك اإىل عدم 
حتديد و�سع 

املنتج و�رشحه 
للم�ستهلك.

يجب اأن ُيعر�ص 
بخط طباعة 

عري�ص وبخط�ط 
م�ازية اإجمال 
لقاعدة العلبة 
وبقيا�ص خط 

مت�ساوي ن�سبي 
مع الكلمات 

املطب�عة الأكرث 
بروزا. كما يجب 

اأن ُيعر�ص يف 
نف�ص خانة ال�زن 
ال�سايف وبنهاية 

ال�سالحية. 

نعم.

نعم. الأ�سماء 
مت�فرة يف 

مقايي�ص ك�ديك�ص

يجب اأن يك�ن 
معرو�سا 

على املل�سق 
وم��س�عا على 

الرف بطريقة 
ت�سمح للم�ستهلك 

بروؤيته. على اخلط 
اأن يك�ن عري�سا 

، وم�ازيا للقاعدة 
وبقيا�ص مقب�ل 

باملقارنة مع 
الكلمات املطب�عة 

الأكرث بروزا  

لي�ص من 
ال�رشوري عر�سه 

بجانب الإ�سم.

نعم. اإ�سم املنتج 
وفقا ملقايي�ص 

املنتج املت�فرة. 
ويجب اأن يحمل 

املنتج رقم 
الإنتاج للتعريف 

عنه.

- كل كلمة 
اأو ت�رشيح اأو 

ت�سميم 
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رقم

١. ٢

٢.٢

٣. ٢

الق�سم ٢: لئحة املكونات

  الإ�صم واملوا�صفات              الوليات املتحدة الأمرييكية          الإحتاد الأوروبي              كوديك�س/اخلليج/لبنان           او�صرتاليا

يجب اأن تعر�ص كافة 
املك�نات اخلا�سة بامل�اد 

الغذائية بتدرج من الأعلى اإىل 
الأدنى بح�سب وزنها امل�سجل 

عند �سناعة امل�اد الغذائية. 
ومن ال�رشوري اأن ُي��سع 

لهذه الفقرة عن�انا منا�سبا 
"مك�نات"   

يف حال وج�د مياه م�سافة 
لإعادة الت�سنيع بن�سبة 
تتجاوز ٥٪ من ال�زن 

التهائي للمنتج، يجب اأن 
يتّم اإدراجها وفقا ل�زنها يف 
املنتج النهائي. ويتّم قيا�ص 

ال�زن من خالل طرح وزن 
كافة املك�نات الأخرى من 
وزن املنتج النهائي الكامل.

يجب اأن ُي�سار اإىل املك�نات 
امل�ج�دة على ُمل�سقات 
الأطعمة وفقا لأ�سمائها 

املحددة. وتق�سم املنتجات 
الغذائية واملك�نات اإىل 

فئتني. مثال : تندرج الزي�ت 
امُلكّررة )باإ�ستثناء زيت 

الزيت�ن( حتت خانة الزي�ت 
)احلي�انية اأو النباتية(    

نعم. ت�ستثنى فقط 
ال�سلع التي متثل ن�سبة 
٢٪ اأو اأقل من العر�ص 

بت�سل�سل ُمتدرج.

نعم. واإمنا ل يجب اأن 
تتجاوز كمية املياه 

الالزمة لت�سنيع 
املكّ�ن.ويجب اأن 

يتّم الإعالن عن اأي 
فائ�ص يف كمية املاء 
يف لئحة املك�نات.  

امللحق ٨ من فئات 
الأطعمة التي ت�سدره    
FDA وامُل�ستخدم يف 
الإعالن عن املك�نات.

نعم.

نعم. يف حال 
وج�د مياه م�سافة 

لإعادة الت�سنيع 
بن�سبة تتجاوز ٥٪ 
من ال�زن النهائي 

للمنتج، يجب اأن يتّم 
اإدراجها وفقا ً ل�زنها 

يف املنتج النهائي.

نعم. 

نعم.

نعم.

نعم. 

نعم.

نعم.

نعم. 
انظر ملحق رقم ٦
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 ٤. ٢

٥. ٢

تق�سم املك�نات اإىل فئات 
ويجب الإ�سارة اإليها وفقا 

لأ�سماء الفئات ويليها 
الأ�سماء اخلا�سة باملك�نات 

اأو الأرقام.
مثال : ملّ�ن ، م�اد حافظة، 
م�اد حُملّية ، م�اد ُم�سادة 
للتاأك�سد ، م�اد ُم�ستحلَبة، 
م�اد تثخني، م�اد جتّمد ، 
َحم�ص، منظم احلم��سة 

وع�امل ُمثبتة.

الأطعمة امُلركبة امُل�ستخدمة 
كمك�نات يف ت�سنيع اأطعمة 

اأخرى.

نعم. اإ�سم امل�اد 
امل�سافة  واأثرها 

وفئتها. وُتقبل الأرقام 
  EC  مثل اأرقام قان�ن

اأو القان�ن الدويل 
واإمنا ل�سيت اإلزامية. 

وتعترب املنكهات 
اإ�سطناعية اأو طبيعية 
وفقا مل�سدرها �س�اء 

كان اإ�سطناعيا 
اأو طبيعيا. وتعترب 

امللّ�نات اإ�سطناعية. 
اأما الأل�ان املعروفة 
فيجب التعريف عنها 

من خالل الأ�سماء 
املن�س�بة لها.

)اأحمر٤٠ (

ُيعّرف عنها يف 
لئحة املك�نات 
اخلا�سة باملنتج 

النهائي بطريقتني. 
اأول ، يتّم الإعالن عن 

املك�نات امُل�سكلة 
ملكّ�ن مرّكب  بت�سل�سل 

متدرج من الأعلى 
اإىل الأدنى يف لئحة 

املك�نات اخلا�سة 
باملنتج النهائي من 

دون الرج�ع اإىل ا�سم 
املكّ�ن املرّكب. 

نعم. يجب اأن 
ترتافق كافة 

امل�اد امُل�سافة 
  EC  مع اأرقام
)امللحق ١٤ (. 
ويجب الإ�سارة 

اإىل النكهات وفقا 
للملحق.

نعم. ُيكن 
اإ�ستخدام قان�ن 
الأرقام الدويل 

)امللحق ٧ ( 
 EC واأرقام

)امللحق ١٤ 
( واإمنا لي�ص 
اإ�ستخدامها 

اإجباريا .

نعم. الإ�سم اأو 
الفئة اأو قان�ن 
الأرقام الدويل 
اأنظر ملحق ٧ .
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٥. ٢

٦. ٢

يف حالة وج�د منتجات 
غذائية مركّزة اأو جافة 
مّت اإعادة ت�سنيعها قبل 

الإ�ستهالك.

الت�رشيح عن كمية املياه 
ال�رشورية للتعديل

اإن املك�نات امل�ج�دة 
على املل�سق هي 

املك�نات اخلا�سة 
باملنتج الذي اأعيد 
ت�سنيعه ؛ �رشط اأن 

ي�سبقه الإعالن التايل: 
"مك�نات املنتج 

اجلاهز لالإ�ستخدام"

لي�ص من ال�رشوري  
الإعالن عن املاء 
ال�رشوري لإعادة 

تركيب املنتج الغذائي 
يف لئحة املك�نات. 

ولكن من جهة اأخرى، 
ل بّد من الت�رشيح عن 

كميات املاء الزائدة 
امُل�ستعملة.

تعترب اإ�سعاعات  
التاأين مك�نا ويجب 
اأن ُي�رّشح عنها يف 

لئحة املك�نات. 

- يجب اأن تك�ن 
املك�نات امل��س�عة 

على املل�سق تلك 
اخلا�سة باملنتج 

الذي اأعيد تركيبه، 
�رشط اأن ي�سبقه 
الإعالن التايل : 

"مك�نات املنتج 
اجلاهز لالإ�ستخدام"

لي�ص من ال�رشوري  
الإعالن عن املاء 
ال�رشوري لإعادة 

تركيب املنتج 
الغذائي يف لئحة 

املك�نات. ولكن من 
جهة اأخرى، ل بّد 
من الت�رشيح عن 

كميات املاء الزائدة 
امُل�ستعملة اإل اإذا 

كانت ن�سبتها اأقل 
من ٥٪ من جمم�ع 

املك�نات.

نعم.

اإن املك�نات 
امل�ج�دة على 

املل�سق هي 
املك�نات اخلا�سة 
باملنتج الذي اأعيد 

ت�سنيعه ؛ �رشط 
اأن ي�سبقه الإعالن 
التايل: "مك�نات 

املنتج اجلاهز 
لالإ�ستخدام"

لي�ص من ال�رشوري  
الإعالن عن املاء 
ال�رشوري لإعادة 

تركيب املنتج 
الغذائي يف لئحة 

املك�نات. ولكن من 
جهة اأخرى، ل بّد 
من الت�رشيح عن 

كميات املاء الزائدة 
امُل�ستعملة.

نعم.

اإن املك�نات امل�ج�دة 
على املل�سق هي 

املك�نات اخلا�سة 
باملنتج الذي اأعيد 
ت�سنيعه ؛ �رشط اأن 

ي�سبقه الإعالن التايل: 
"مك�نات املنتج 

اجلاهز لالإ�ستخدام"

لي�ص من ال�رشوري  
الإعالن عن املاء 
ال�رشوري لإعادة 

تركيب املنتج الغذائي 
يف لئحة املك�نات. 

ولكن من جهة اأخرى، 
ل بّد من الت�رشيح عن 

كميات املاء الزائدة 
امُل�ستعملة.

نعم.
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ت�سبح كمية املكّ�ن ٧. ٢
اإجبارية.

مثال : ١٠٪ �سكر ، ٥٪ ن�ساء.
.

لي�ست اإلزامية اإل 
اإذا ت�سمن املنتج 
معايري حمددة اأو 
يف حال كان من 
ال�رشوري متّييزه 

عن املنتجات 
الأخرى.

نعم. عندما يظهر املك�ن 
اأو الفئة يف اإ�سم املنتج اأو 
يف حال اإعتاد امل�ستهلك 
على اإقامة ال�سلة بينهما.

ويف حال مّت ت�سليط 
ال�س�ء على املكّ�ن على 

املل�سق ب�ا�سطة الكلمات 
اأو الر�س�مات اأو ال�س�ر. 

ويف حال كان املكّ�ن 
�رشوريا لتحديد امل�اد 
الغذائية ولتمييزها عن 

املنتجات ال�سبيهة بها من 
ناحية الإ�سم اأو ال�سكل.

وُي�ستثنى من هذه احلالة:
- حتديد ال�زن امُل�سّفى.

- كميات حتّددها 
اأحكام الإحتاد )الإحتاد 

الأوروبي(.
- الكميات ال�سغرية 

امُل�ستعملة بهدف زيادة 
النكهة.

- بروزها يف الإ�سم ولكن 
بطريقة ل ت�ؤثر على خيار 

امل�ستهلك يف ال�س�ق لأن 
التغيري يف الكمية ل ُي�ؤثر 
على م�ا�سفات الغذاء ول 

ُيّيزه عن غريه.

لي�ست اإلزامية اإل 
يف حال تطلبتها 

معايري حمددة  
للمنتج

اإلزامية لكافة 
املك�نات التي 

متّيز املنتج.
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طريقة عر�ص املك�نات على ٨. ٢
املل�سق 

ُيكن لالئحة 
املك�نات اأن تظهر 

على ل�ح العر�ص 
الرئي�سي اأو ل�حة 
املعل�مات واإمنا 
ُي�سرتط ان تك�ن 

داخل نف�ص الل�ح 
الذي يت�سمن العن�ان 
والت�سنيف الغذائي.؛ 

اإل يف حال اأحالت 
ظروف امل�ساحة 

املت�فرة هذا العر�ص. 
ويجب اأن تعر�ص 
كافة املعل�مات 

الإلزامية على ل�حة 
املعل�مات من دون 

اأي ف�سل بينها اأو 
اإدخال معل�مات غري 

اإلزامية.
ويجب اإل يقل عل� 

خط الطباعة اخلا�ص 
باملك�نات عن ١/١٦ 

اإن�سا. وينطبق هذا 
الأمر على الأحرف 

الطباعية ال�سغرية.  

تعر�ص يف اجلهة 
امُلقابلة له اأو 

بجانبه وبخط 
طباعة ل يقل عل�ه 

عن ١٫٦ مم وفقا 
للحرف "و"

ُيكن و�سعها يف اأي 
مكان على املل�سق 

�رشط اأن تك�ن 
وا�سحة وبخط 

طباعة منا�سب. 

ُيكن و�سعها يف اأي 
مكان على املل�سق 

�رشط اأن تك�ن وا�سحة 
وبخط طباعة منا�سب.
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الإعالن عن ُم�سّببات ٩. ٢
احل�سا�سية؛ اأو ق�اعد 
م�سّببات احل�سا�سية.

ت�ستلزم اأن يعمد 
املل�سق اخلا�ص 

مبنتج غذائي يحت�ي 
على م�اد ُمثرية 

للح�سا�سية اإىل الإ�سارة 
هذا الأمر ب��س�ح. 

لئحة ُم�سّببات 
احل�سا�سية ملحق ٣

ُي�سري الإحتاد 
الأوروبي اإىل 

وج�د ١٢ جمم�عة 
ُيحتمل اأن تك�ن 

ُمثرية للح�سا�سية 
)ملحق ٨( يف حال 

مّت اإ�ستخدامها 
كمك�نات يف اأية 

مرحلة من مراحل 
اإنتاج الأطعمة 

املعلبة مبا فيها 
امل�رشوبات 

الكح�لية.

- من املعروف اأن 
هذه الأطعمة اأو 

املك�نات تت�سّبب 
بفرط احل�سا�سية 

ويجب دائما 
الإعالن عنها:

- احلب�ب التي 
حتت�ي على 

الغل�تني مثل : 
القمح وال�سعري 

وال�س�فان اأو م�ادها 
املهّجنة؛

- الق�رشيات 
وم�ستقاتها؛

- البي�ص 
وم�ستقاته؛

- ال�سمك وم�ستقاته؛
- الف�ل ال�س�داين، 

وف�ل ال�س�يا 
وم�ستقاتهما؛ 

- احلليب وم�ستقاته 
)مبا فيها الّلكت�ز(

- اأ�سجار اجل�ز 
واجل�ز.

- ملح حام�ص 
الكربيت�ز يف 

كميات مركّزة ت�سل 
اإىل ١٠ ملغ/كلغ اأو 

اأكرث.
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ت�ستخدم كلمة امل�اد امُل�سّببة للح�سا�سية١٠ .٢
اإ�سم  "يحت�ي" يليها 

امل�سدر الغذائي الذي 
تنبع منه املادة 

املثرية للح�سا�سية 
ويجب اأن يعر�ص هذا 

الت�رشيح مبا�رشة 
بعد لئحة املك�نات 

اأو بجانبها وبخط 
طباعة ي�ساوي اخلط 
امُل�ستخدم يف لئحة 

املك�نات )مثال ،
يحت�ي على قمح، 

بي�ص، وحليب(
مالحظة: اإذا مّت اإعتماد 

هذا اخليار فيجب 
عندها اأن تت�سمن 

فقرة "يحت�ي" كافة 
امل�اد الأ�سا�سية 

املثرية للح�سا�سية 
امل�ج�دة يف املنتج 

الغذائي.

يف اأ�سفل لئحة 
املك�نات وبخط 

وا�سح وجلّي 
وباإ�ستخدام كلمة 

"يحت�ي"."

يف اأ�سفل لئحة 
املك�نات وبخط 

وا�سح وجلّي 
وباإ�ستخدام كلمة 

"يحت�ي".
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١١ .٢

 
١٢ .٢

عر�ص الأل�ان

عر�ص النكهات

يجب اأن ُيعّرف عن 
كافة الأل�ان على اأنها 
اإ�سطناعية يف حال مل 
تكن ُم�سّدقة. وي�رّشح 

عن الل�ن القرمزّي على 
حدى.

- ُي�رّشح فقط عن 
املك�نات الغذائية 

الطبيعية املمزوجة مع 
املنتج الغذائي بهدف 

تق�ية الل�ن وُيعّرف 
عنها باإ�سم الل�ن اأو باإ�سم 

املكّ�ن والل�ن.
- يف حال للمكّ�ن 

وظيفتني مثل الّزعفران 
والفلفل احلل�. يف هذه 
احلالة، يجب اإ�ستبدال 
الإ�سم "بكثري الت�ابل 

وملّ�ن". 

يجب اأن يتّم الت�رشيح 
عن النكهات يف لئحة 

املك�نات وحتديد 
ن�عها �س�اء كانت 

طبيعية اأو اإ�سطناعية 
وفقا مل�سدرها. ويف 
حال وج�د اإية م�اد 

ُم�سّببة للح�سا�سية، يجب 
الت�رشيح عن املكّ�ن 

على حدى اأو ذكره يف 
نهاية لئحة املك�نات.

يجب اأن ُيعّرف عن 
الأل�ان باأنها األ�ان 

على اأن يليها اإ�سم 
الل�ن.

ُيكن و�سف 
عبارة "نكهات" 

ب "طبيعية" اأو 
"�سبه طبيعية" اأو  

"اإ�سطناعية" اأو 
ُيكن املزج بني 

هذه امل�سطلحات 
بطريقة مالئمة.

الفصل الثاني : قائمة املعلومات اإللزامية



2829

رقم

١. ٣

الق�سم ٣: املحتوى ال�صايف

الكمية ال�سافية للمنتج 
الغذائي، و هي ال�زن 

الإجمايل ناق�ص وزن العب�ة 
، ُيعرّب عنها ب�ا�سطة وحدة 

احلجم يف حال كانت �سائال 
اأو ب�ا�سطة وحدة الكتلة اإذا 

كانت حتت اأي �سكل اآخر. 
وُيكن اإ�ستخدام وحدات 

ال�زن لت�سنيف غذاء �سائل 
اأو مقيا�ص لل�س�ائل لت�سنيف 

امل�اد ال�سلبة وال�سبه �سلبة اأو 
الأطعمة اللزجة يف حال تبنّي 
وج�د م�ستهلك اأو جتارة لهذه 

امل�اد.     

نعم. يجب اأن تقا�ص ال�حدات 
بالقيا�ص املرتّي )ليرت ، كلغ( 

وبالأف�ارديب�ا )oz وlb و    
.)ptو   qtوfl.oz

- يجب اأن يك�ن الت�رشيح من 
خالل اأكرب وحدة قيا�سية على 
اأن ُيعربعن ال�حدات املتبقية 

من خالل الَك�رشالَع�رشي.
على �سبيل املثال ، يك�ن 

الت�رشيح عن املحت�ى ال�سايف 
ملنتج وزنه ٢٤ oz كما يلي:

ال�زن ال�سايف ١ lb ٨ اأون�سات 
)٦٨٠ غرام(؛ اأو

 ٦٨٠( lb ال�زن ال�سايف ١٫٥
غرام( وي�رّشح عن منتج �سائل 

وزنه ٣/٤ ١ك�ارتزكما يلي :
ال�زن ال�سايف ١ ك�ارتز ١ 
باينت ٨ fl.oz )١٫٦٥ليرت( 

ال�زن ال�سايف ١ ك�ارتز ١٫٥ 
باينت )١٫٦٥ليرت(

الدقة
يجب اأن يك�ن املحت�ى 

ال�سايف دقيقا على اأن يك�ن 
اأي اإختالف �سمن املعق�ل 

بهدف �سمان �سالمة الإنتاج.
اإن تدوير املحت�ى ال�سايف 

خالل التح�يل بني 
ال�حدات املرتية و وحدات 

نعم. يجب اأن تقا�ص 
ال�حدات بالقيا�ص 

املرتّي. ويبقى 
اإ�ستخدام ال�حدات 

الأمرباط�رية 
اإختياريا �رشط اأن 
تك�ن ذات قيا�ص 

مت�ساوٍ  وجلّي وعلى 
الأ يف�سل اأي �سيء 

بينها. وتعرف 
ال�حدات بال�حدات 

الَع�رشية. 
خمت�رشات ال�زن 

ال�سايف : 
انظر ملحق ٤ .

نعم. يجب اأن 
تقا�ص ال�حدات 

بالقيا�ص املرتّي.

نعم. يجب اأن 
تقا�ص ال�حدات 

بالقيا�ص املرتّي. 
ويبقى اإ�ستخدام 

ال�حدات 
الأمرباط�رية 

اإختياريا.
وتقا�ص الأج�سام 
ال�سلبة اأو ال�سبه 

�سلبة ب�ا�سطة 
وحدات الكتلة 

على اأن ي�ستخدم 
احلجم لقيا�ص 

ال�س�ائل.

الفصل الثاني : قائمة املعلومات اإللزامية

عر�ص املحت�ى ال�سايف ٣.٢
اأو ال�زن ال�سايف اأو احلجم 

ال�سايف اأو الكمية ال�سافية .

Avoirdupois ا  يجب اأن 
يتم اىل الأ�سفل مبا اأن اإدارة 

الغذاء والأدوية �ستعتمد القيمة 
الأعلى عند التدقيق.

١fl. ٢٨٫٣٥ غرام  و = oz١اآ
oz = ٢٩٫٦ مليليرت.

- يجب اأن يك�ن ال�زن 
ال�سايف مفه�ما ووا�سحا 

وبخط عري�ص ُيّيزه عن 
باقي املعل�مات ومعرو�ص 

باأ�سفل ٣٠٪من ل�حة العر�ص 
الرئي�سية PDP وبطريقة 

ت�ازي قاعدة العب�ة. ويجب 
اإختيار قيا�ص اخلط وفقا 
جلدول قيا�ص اخلط )اأنظر 

امللحق ٩ (
- من ال�رشوري ف�سل ال�زن 

ال�سايف عن املعل�مات 
الأخرى امُلبّينة على املل�سق 

على األ تطبع اأي معل�ملت 
ف�ق ال�زن ال�سايف اأو حتته 

مب�سافة ت�سل اإىل عل� طباعة 
اأحرف ال�زن ال�سايف على 
الأقل. كذلك،ل بد من ترك 

م�سافة فارغة بني ال�زن و 
باقي املعل�مات من جهتي 

اليمني اأو الي�سار على اأن تيلغ 
امل�سافة الفارغة �سعفي حجم 

احلرف N )وباإ�ستخدام نف�ص 
اخلط امُلعتمد يف ال�زن(   

يجب اأن ُيعر�ص 
ال�زن ال�سايف بخط 
طباعة عري�ص لكي 

يتمكن امُل�ستهلك من 
قراءته ب�سكل جيد.

كما من ال�رشوري 
اأن تك�ن اأرقام 
ال�زن وا�سحة، 

مقروءة وغري ُمبهمة 
اأو خُمباأة.

يجب اأن ُيعر�ص 
ال�زن ال�سايف بخط 

طباعة عري�ص. 
اأما قيا�ص اخلط 
فيخ�سع حلجم 

املنتج. امللحق ٥. 
ويجب اأن تعر�ص 

هذه املعل�مات 
بنف�ص امل�ساحة 

التي حتت�ي على 
اإ�سم املنتج و تاريخ 

�سالحيته. 
كما من ال�رشوري 

اأن تك�ن اأرقام 
ال�زن وا�سحة، 

مقروءة وغري 
ُمبهمة اأو خُمباأة. 

ادنى قيا�ص ٣ 
مم وبخط طباعة 
عري�ص ووا�سح.

الفصل الثاني : قائمة املعلومات اإللزامية
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٣. ٣

٤. ٣

٥. ٣

٦. ٣

للمنتجات امُلعلبة التي 
حتت�ي على منتجني ُمعلبني 

اأو اأكرث من نف�ص  الن�ع 
والكمية.

للمنتجات امُلعلبة التي 
حتت�ي على منتجني ُمعلبني 

اأو اأكرث والتي ل ينبغي 
بيعها ب�سكل اإفرادّي.

يف حالة امل�اد الغذائية 
التي تباع بالأعداد.

يف حالة امل�اد الغذائية 
ال�سلبة املحت�اة يف �سائل؛ 

يجب ذكر ال�زن امُل�سفى 
على املل�سق.

يجب اأن يحت�ي الت�رشيح عن 
املحت�يات ال�سافية اخلا�سة 
بامل�ست�عب امُلتعدد ال�حدات 
وامُلخ�س�ص للبيع بالتجزئة 

على املعل�مات التالية : عدد 
ال�حدات الإفرادّية يف العب�ة ؛ 

كمية املحت�يات يف كل وحدة؛ 
و كمية املحت�يات الإجمالية 

للعب�ة امُلتعددة ال�حدات 
)ُيعرب عنها بني هاللني(.

تطبق نف�ص الق�اعد املذك�رة 
اأعاله. فعلى �سبيل املثال ، 

الت�رشيح باملحت�ى ال�سايف 
 ١٠ x لل�ح حل�ى تت�سمن ٢

oz يجب اأن يك�ن على ال�سكل 
 oz  ١٠ x  التايل:ل�حان ٢

 oz املجم�ع ٢٠( )g ٥٦(
    .) g ٥٦٠(

لي�ست اإلزامية بعد.

- غري منّظمة.

- غري منّظمة.

- غري منّظمة.

اإلزامية.

اإن الكمية ال�سافية هي 
عبارة عن الكمية ال�سافية 
 x اخلا�سة باملنتج ال�احد
عدد املنتجات.ولن تك�ن 
اإلزامية اإل يف حال ُيكن 

روؤية املنتجات من خارج 
العب�ة والقيام بعدها

يتم الإعالن عن ال�زن 
ال�سايف اإىل جانب عدد 
ال�حدات املت�اجدة يف 

املنتج. وُيكن يف بع�ص 
الأحيان عدم ذكر العدد.

اإلزامية. )وٌيق�سد بال�س�ائل: 
املاء،حمل�ل مائي من 
الأمالح، حمل�ل ملحّي 

من الأحما�ص الغذائية، 
خل ، ال�سكريات،وغريها 

من امل�اد امُلحلية وع�سري 
الفاكهة واخل�سار.

اإلزامية.

الفصل الثاني : قائمة املعلومات اإللزامية

رقم

ُق�سد بالتاريخ الأدنى ١. ٤
ل�سالحية املنتج 

الغذائي املدة التي 
ُيحافظ فيها هذا 

املنتج على خ�سائ�سه 
عند التخزين املنا�سب.

اإلزامية فقط للمنتجات 
القابلة للف�ساد. �ساحلة 
لفرتة ل تتعدى الثالثة 

اأ�سهر. 

يجب اأن يتاألف التاريخ 
الأدنى لل�سالحية من 

املعل�مات التالية:
الي�م وال�سهر بالن�سبة 

للمنتجات التي ل 
تتعدى �سالحيتها 
فرتة الثالثة اأ�سهر. 

فُيعلن عنها بال�سكل 
التايل: "من امُلف�سل 
اإ�ستهالكها قبل ..." 

اأما يف ما يتعلق 
باملنتجات التي 

تتعدى فرتة 
�سالحيتها الثالثة 

الأ�سهر، فيجب 
ذكر ال�سهر والعام. 

وُيعلن عنها بال�سكل 
الآتي: "من امُلف�سل 

اإ�ستهالكها قبل نهاية 
" ...

وُيعرّب عن الي�م 
وال�سهر والعام بت�سل�سل 

تدريجي واإمنا ُيعمد 
اإىل ذكر اإ�سم ال�سهر اإذا 
اإقت�ست احلاجة بهدف 

احل�ؤول دون ت�سليل 
امُل�ستهلك.

ُيعرب عن التاريخ بال�سكل 
التايل:

من املف�سل اإ�ستهالكه قبل 
... )التاريخ( ... عندما يك�ن 

التاريخ حمددا. 
من املف�سل اإ�ستهالكه قبل 

نهاية ... )التاريخ( يف 
احلالت الأخرى.

واأحيانا ، يتبع ت�رشيح 
التاريخ معل�مات متعلقة 

ب�رشوط التخزين. 
ويجب ذكر الي�م وال�سهر 

والعام يف ت�سل�سل زمني. يف 
حال كانت مدة �سالحية 
املنتج الغذائي ل تتجاوز 

ثالثة ا�سهر فان ذكر الي�م و 
ال�سهر يك�ن كافيًا.

اأما اإذا كانت مدة �سالحية 
املنتج الغذائي ترتاوح 

بني الثالثة اأ�سهر وال�سنة 
ون�سف، فعندها يكفي ذكر 

ال�سهر والعام فقط.
اأما اإذا تعّدت مدة اإنتهاء 

ال�سالحية العام والن�سف، 
فعندها يكفي ذكر العام 

دون �س�اه.

ت�ستلزم الأطعمة 
املعلبة مع وج�د 

بع�ص الإ�ستثناءات 
كما حتظر بيع 

الأطعمة املعلبة بعد 
اإنق�ساء تاريخ اإنتهاء 

ال�سالحية املطب�ع 
على املنتج. 

)١(- يجب اأن 
يتاألف "من امُلف�سل 

اإ�ستهالكها قبل نهاية 
... " best before من :

اأ-الي�م وال�سهر 
للمنتجات التي ل 

تتعدى �سالحيتها 
فرتة الثالثة اأ�سهر. 
ب-  ال�سهر وال�سنة 
بالن�سبة للمنتجات 

التي تتعدى فرتة 
�سالحيتها الثالثة 

الأ�سهر.
)٢(- ُيعرب عن "من 
امُلف�سل اإ�ستهالكها 

قبل نهاية ... " 
بت�سل�سل تدريجي 
وب�ا�سطة الأرقام 

على اأن يذكر ال�سهر 
بالأحرف.

الق�سم ٤: تاريخ ال�صالحية الأدنى و�رشوط التخزين
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يف حالة املنتجات ٢. ٤
الغذائية القابلة للف�ساد 

: )والتي قد ت�سكل 
خطرا ً بعد مرور فرتة 

زمنية ق�سرية(

ك�ديك�ص : ي�سرتط 
النظام الإعالن عن 

اأي �رشط من �رشوط 
التخزين الذي من �ساأنه 

التاأثري على �سالحية 
امُلنتج الأدنى.

يجب اأن ي�سبق التاريخ 
عبارة "لالإ�ستعمال قبل..." 

ويليه �رشوط التخزين 
ال�اجب مراعاتها للحفاظ 

على �سالمة املنتج.
ويتاألف التاريخ من الي�م 

وال�سهر ، ويف بع�ص الأحيان 
العام اأي�سا ً.  

)٣ (- يجب اأن يك�ن 
الي�م وال�سهر وال�سنة 
املعرب عنهم يف "من 

امُلف�سل اإ�ستهالكها 
 best " ... قبل نهاية

before وا�سحني.

تعتمد ال�سيغة التالية 
" لالإ�ستهالك قبل"

الفصل الثاني : قائمة املعلومات اإللزامية

رقم

١. ٥

٢. ٥

اإ�سم امل�سنِّع/ امُل�سّدر 
، اأو امُل�ست�رد، اأو 

امُل�ّزع اأو البائع على 
املل�سق.

Signature line

تتطلب اإدراج عن�ان 
�ساحب املاركة 

التجارية، امل�ست�رد، 
امل�سنِّع ، اأو امل�ّزع. 
وي�سبق الإ�سم جملة 

ُمعّرفة وظيفتها الك�سف 
عن ال�سلة مع املنتج 

نع من  الغذائي. مثال : �سُ
قبل ، ل�سالح ... ، وُي�ّزع 

ب�ا�سطة ،اإلخ.

 Signature line تظهر
على ل�حة العر�ص 

الرئي�سية اأو ل�ح 
املعل�مات واإمنا يجب 

اأن يك�ن يف نف�ص الل�ح 
الذي يحت�ي على لئحة 

املك�نات. ويجب اأن 
تك�ن وا�سحة ومعرو�سة 

بخط طباعة ل يقل عن 
١/١٦ اإن�سا  )٦،١ مم(

ك�ديك�ص : ُي��سي 
باإدراج اإ�سم امل�سنِّع 

وعن�انه الكامل اأو 
امل�ست�رد اأو امُل�سّدر اأو 

امل�ّزع اأو البائع.

ل ت�جد اإي �رشوط 
لهذه الغاية.

تقت�سي ذكر اإ�سم اأو عن�ان 
امل�سنِّع /امُل�سّدر، اأو 

امل�ست�رد اأو امل�ّزع اأو 
البائع على املل�سق.

ل ت�جد اإي �رشوط لهذه 
الغاية.

اإ�سم املزّود وعن�انه 
)ال�سارع( يف ني�زيلندا 

اأو اأو�سرتاليا. 
)مالحظة: ُيق�سد 

"باملزّود" كل من 
ُم�سّنع املنتج الغذائي 

اأوالبائع اأو امُل�سّدر(. 

الق�سم ٥: الإ�صم والعنوان
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رقم

من الإجباري ذكر اإ�سم ١. ٦
البلد حيث مّت اإنتاج 

ال�سلع.

اإلزامية وُيكن و�سعها 
يف اأي خانة على 

املل�سق. كما ُيكن اأن 
تك�ن جزءا من العن�ان.

اإلزامية اإلزامية. من املف�سل و�سعها 
يف نف�ص اخلانة التي ُي��سع 

فيها الإ�سم.

اإلزامية

الق�سم ٦: بلد املن�صاأ
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يق�م كل منتج بتحديد ١. ٦
نظام للتعريف عن رقم 

الإنتاج الذي ينتمي 
اإليه املنتج الغذائي 
بعد عمليتي الإنتاج 
والت��سيب ل�سمان 

�سالمة التجارة 
واإي�سال املعل�مات 

اإىل امل�ستهلك بطريقة 
مالئمة.  

ين�ص نظام ك�ديك�ص 
على وج�د حروف 

نافرة على كل 
م�ست�عب اأو علبة طعام 

بهدف التعريف عن 
امل�سنع امُلنتج ورقم 

الإنتاج.

يجب اأن يظهر رقم الإنتاج 
على كافة املنتجات 

الغذائية قبل عر�سها للبيع. 
ويق�م امُلنتج اأو امل�سنِّع اأو 

امل�س�ؤول عن عملية تعبئة 
امل�اد الغذائية بتحديد رقم 

الإنتاج. 
ووفقا لق�اعد الإحتاد 

الأوروبي، يجب اأن َي�سبق 
 "L" رقم الإنتاج احلرف

الذي ينبغي اأن يك�ن 
وا�سحا ومقروءا وغري قابل 
للمح�. وُيكن اإ�ستبدال رقم 

الإنتاج بتاريخ �سالحية 
اإ�ستخدام املنتج بحيث ُيذكر 

على الأقل تاريخ و�سهر 
ال�سالحية.

الق�سم ٧: رقم الإنتاج
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رقم

وج�ب اإدراج تعليمات ١. ٨
الإ�ستخدام اخلا�سة 

باملنتجات الغذائية. 

ين�ص نظام ك�ديك�ص 
على اإدراج تعليمات 

الإ�ستعمال على 
املل�سق عند احلاجة 

ل�سمان الإ�ستخدام 
ال�سحيح للمنتج 

الغذائي.

ت�رشح تعليمات الإ�ستخدام 
اخلا�سة باملنتجات الغذائية 

طريقة اإ�ستعمال املنتج. 
ويف بع�ص احلالت، حتّدد 

الأحكام املحلية طريقة 
عر�ص التعليمات.

من ال�رشوري اإدراج 
اإر�سادات التخزين 

عندما يقت�سي الأمر 
ل�سمان �سالمة املنتج 

الغذائي بعد الأخذ 
بعني الإعتبار �رشوط 

التخزين والفرتة 
الزمنية املحددة.

الق�سم ٨: تعليمات الإ�صتخدام
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رقم

١. ٩

٢. ٩

مك�نات احلقائق 
الغذائية. 

طريقة عر�ص 
املل�سق

احلقائق الغذائية:
معل�مات مقدارّية ح�ل 

امل�اد امُلغذّية املت�اجدة 
يف كمية حمددة من الطعام 

وُتعرف  ب "ال�جبة".
ال�جبة :

كمية الطعام التي ي�ستهلكها 
عادة �سخ�ص يبلغ اأربعة 

اأع�ام اأو اأكرث، ومتثل كمية 
مقب�لة ومالئمة.

اأنظر ملحق املقادير الي�مية. 

يعترب الت�سنيف الغذائي 
اإجباريا وُيكن اأن يظهر على 

ل�حة العر�ص الرئي�سية اأو 
ل�ح املعل�مات اإىل جانب 

 signatureلئحة املك�نات و
line. )اإل اإذا حالت امل�ساحة 

املتاحة دون حتقيق هذا 
الأمر(.ال�سيغة النم�ذجية 

)اأنظر ملحق ١١(

تعترب املعل�مات الغذائية 
اإختيارية. اأما املقادير لكل 

١٠٠ غ / ١٠٠ مل ، فهي 
�رشورية. وُيكن اإ�سافة 
مقدار التغذية يف ال�جبة 

ل�احدة.

- �سيغة َجدولية
مثال :

ده�ن ..... غ 
   ده�ن غري م�سبعة ...غ

   دهن م�سبع .... غ
كارب�هيدرات ... غ

    �سكريات .... غ.
 ... "x" وُيكن اأي�سا اإ�سافة

غ حيث يثل "x " اإ�سم اأي 
مك�ن كارب�هيدراتي اآخر.

املعل�مات الظاهرة 
على املل�سق 

وامُلتعلقة مبا يلي: 
الطاقة وامل�اد 

امُلغذّية: بروتينات، 
كارب�هيدرات،ده�ن، 

األياف،�س�دي�م، 
فيتامينات ومعادن.

ُيعترب عر�ص 
املعل�مات الغذائية 

خياريا �رشط اأن 
يت�افق مع �سيغة 
الإحتاد الأوروبي 

وامل�اد امُلغذّية 
الإجبارية املجم�عة 

١ واملجم�عة ٢ .)اأنظر 
ملحق ١٢ (

يجب اأن يت�سمن املل�سق 
امل�ج�د على علبة طعام ل�حة 

املعل�مات الغذائية. 
وُيفر�ص اإعتماد : مقدار الطاقة 

 ) Kcal( بال�سعرات احلرارية
والطاقة الألفية )KJ (؛

بالإ�سافة اإىلكمية الربوتينات 
والكارب�هيدرات )مّما يعني 

الكارب�هيدرات باإ�ستثناء 
الألياف الغذائية( والده�ن؛

-مقدار اأي م�اد ُمغذية اأخرى 
ُمدرجة يف لئحة املعل�مات 

الغذائية.
-)اأنظر ملحق املقادير 

الي�مية(

اأنظر امللحق ٢٠ .

الق�سم ٩: املعلومات الغذائية
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٣. ٩

٤. ٩

٥. ٩

٦. ٩

امل�اد املغذية 
الإختيارية

مقدار ال�جبة 
واملقادير 
النم�ذجية

اللغات

حجم �سيغة 
العر�ص

تقدم املعل�مات من خالل 
مقدار ال�جبة ال�احدة الذي 

حتدده لئحة املقادير 
النم�ذجية لكل وجبة 
 FDA والتي ت�سدرها

)اأنظر ملحق ١٥(.

فقط الفيتامينات واملعادن 
امل��سى بتناولها و/اأو 
التي حتت�ي على منافع 

غذائية يف البلد املخت�ص. 
- عند اإعتماد لئحة 

املحت�يات الغذائية، يجب 
فقط اإدراج الفيتامينات 

واملعادن املت�اجدة 
بكميات كبرية.

تعتمد على اأنظمة
 كل بلد.

اإ�ستعمال اللغة اخلا�سة 
بكل بلد من البلدان التي 

�سُي�سّدر اإليها املنتج.

�سيغة جدولية مالئمة يف 
م�ساحة الت�سنيف املت�فرة.

امل�اد املغذية الإختيارية: 
الن�ساء )غ(، اأن�اع الكح�ل 

املتعدد ال�ظائف )غ( )حتت 
الكارب�هيدرات(،  الده�ن 

الأحادية غري امل�سبعة )غ( 
والده�ن املتعددة وغري 

امل�سبعة )غ( )حتت خانة 
الده�ن(، والك�ل�سرتول )ملغ( 
واأي من الفيتامينات املدرجة 

يف امللحق واملت�اجدة 
بكميات كبرية.

ت�سدراملعل�مات لكل ١٠٠ 
غ اأو ١٠٠ مل من الطعام. 
بالإ�سافة اإىل ذلك، ُيكن 

تف�سيلها لكل مقدار وجبة 
�رشط اأن ُيذكر عدد ال�جبات. 

ويف بع�ص احلالت، ُيكن 
عر�سها من خالل ر�سم 

ت�س�يري.

اإ�ستعمال اللغة الإنكليزية 
اإجباري.

تعتمد على م�ساحة الت�سنيف 
املت�فرة وال�سيغ التي تقدمها 

FDA

اللغة الإنكليزية.

�سيغة جدولية مالئمة 
يف م�ساحة الت�سنيف 

املت�فرة.

الفصل الثاني : قائمة املعلومات اإللزاميةالفصل الثاني : قائمة املعلومات اإللزامية

رقم

ُي�سمح باإعتماد ١. ١٠
الت�رشيح باملحت�ى 
الغذائي واإدراجه يف 
املل�سق الغذائي اإذا :

 FDA حاز على م�افقة -
) مثال ، اإ�ستخدام م�سطلحات 

حمددة من �ساأنها اإحرتام 
معايري اجلدارة اخلا�سة 

باملك�نات( .
- كان ُيثل ب�سكل دقيق 

ت�رشيحا حاليا �سادرا عن 
هيئة علمية تابعة للحك�مة 

الأمرييكية ويت�سمنه 
م�س�ؤولية ر�سمية ل�سمان 
�سالمة ال�سحة العامة اأو 

بح�ث متعلقة ب�سكل مبا�رش 
بالتغذية الب�رشية )مثال ، 
معاهد ال�سحة ال�طنية، 

مراكز ال�سيطرة على 
الأمرا�ص واحلماية منها(، 

اأو بالأكادييات ال�طنية اأو 
اأي من فروعها التي تعتمد 

امل�ست�ى الغذائي الذي ي�سري 
اإليه الت�رشيح .

- مل يكن معرو�سا ب�سكل 
بارز يتعدى  �سعفا حجم 

اإ�سم املنتج الغذائي. وخا�سة 
، ل يتجاوز حجم الطباعة 
املعتمد للت�رشيح �سعفي 

حجم طباعة ت�رشيح اله�ية.
ويف حال ت�سّبب منط 

الطباعة املعتمد باإبراز 

- يت�افق الت�رشيح 
علميا مع الق�انني 
امُلطبقة يف كل بلد.

- يهدف اإىل التنا�سق 
مع الت�ساريح اخلا�سة 

بالتغذية من خالل جدول 
ت�ساريح غذائية ُمعتمد 

مثل "من دون �سكر 
م�ساف" اأو "ليت" اأو 

"غني بالألياف".

ي�سرتط النظام 
على األ يتّم و�سف 

اأي منتج غذائي 
اأو عر�سه بطريقة 
خاطئة، ُم�سّللة اأو 
خادعة اأو بطريقة 

من املمكن اأن ت�ؤدي 
اإىل تك�ين اإنطباع 
غري �سحيح ح�ل 

طبيعنه.
- على ال�سخ�ص 

امل�س�ؤول عن ت�س�يق 
املنتج الغذائي اأن 

يك�ن قادرا على 
تربير الت�ساريح 

امُلعلن عنها.

الق�سم ١٠: الت�صاريح/الت�صاريح الغذائية
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الت�ساريح امُلرخ�ص ٢. ١٠
بها

الت�رشيح ب�سكل مبالغ 
باملقارنة مع اإ�سم املنتج، 

ُيعترب ذلك اإنتهاكا للق�انني.
- كان يرافقه اإلزاميا 

ت�رشيح ك�سف ُيبنّي اإذا ما 
كان الت�رشيح منجزا يف 
حني كان املنتج الغذائي 

يحت�ي على اإحدى املك�نات 
املذك�رة اأدناه بكميات 
تتعدى الن�سب امُلدرجة ، 
ومقدار ال�جبة والقيمة 

الغذائية لكل ٥٠ غ :
الده�ن  ١٣ غ

الده�ن امل�سبعة  ٤  غ
الك�لي�سرتول  ٦٠ ملغ
ال�س�دي�م   ٤٨٠ ملغ

ويجب طبع بيان الك�سف 
بخط طباعة ثخني يتباين 

مع خلفية املل�سق وبجانب 
الت�رشيح على اأن يت�ساوى 

خط الطباعة مع اخلط املعتمد 
لعر�ص كمية املحت�يات 

ال�سافية اأو يتعداه.

-ملفتة: "خايل من" ، "قليل" 
، "م�سدر جيد" و"غني ب ".
- ت�ساريح ن�سبية: "اأقل"، 

"ليت" و"املزيد من".

- الت�ساريح املتعلقة 
بامل�اد املغذية.

- ت�ساريح ن�سبية.

الفصل الثاني : قائمة املعلومات اإللزامية

٣. ١٠

٤. ١٠

"قليل" "خال" اأو 

"ليت"

اإذا كان من املت�قع اأن 
يحت�ي املنتج الغذائي على 

مادة غذائية معينة مثل 
ال�س�دي�م يف علب البازيال 

وذكر يف املل�سق اأن هذا 
املنتج يحت�ي على القليل من 
هذه املادة اأو اأنه خال منها ، 
عندها ُيعترب املنتج املذك�ر 

ُمعاجَلا وُيكن اإ�سافة 
ال�سفات التالية على و�سفه 

"قليل". "خال من" اأو 

١(- مكّ�ن غذائي يف املنتج 
الغذائي الذي يحمل اإ�سم 
ليت )مثال ، معّدل قيمة 

اأن�اع ثالثة رئي�سية اأو القمية 
النم�ذجية من قاعدة بيانات 

معرتف بها(،
٢(- الأطعمة امُلت�سابهة 

)مثال ، رقائق البطاطا 
لرقائق البطاطا ( 

٣(- ل تت�سمن �سعرات 
حرارية منخف�سة و ده�ن 

منخف�سة )باإ�ستثناء الأطعمة 
القليلة ال�س�دي�م التي يجب 
اأن تك�ن منخف�سة ال�سعرات 

احلرارية والد�سم(.
ويذكر اإلزاميا املل�سق ما يلي 

)وت�سمى هذه ب"املعل�مات 
املرافقة"(:

- الن�سبة املئ�ية لعملية 

اأنظر ال�رشوط اخلا�سة 
اأدناه.

يخ�سع الت�رشيح الذي 
يذكر اأن املنتج "ليت" 

وغريه من الت�ساريح 
التي حتمل املعنى نف�سه 

بالن�سبة للم�ستهلك لل�رشوط 
نف�سها التي ُحّددت 

مل�سطلح "القليلة"؛ ويجب 
اأن ترتافق بعبارات مف�رشة 

للخ�سائ�ص التي جتعل 
الطعام "ليت"
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٥. ١٠

٦. ١٠

"خُمّف�سة" و"ُم�سافة" 
)اأو معّززة" و"غنية 

ب "

»املزيد من« و»القليل« 
)اأو اأقل(

التعديل التي خ�سع لها 
املنتج الغذائي ، والطعام 

املرجع، وكمية امل�اد 
الغذائية )اخلا�سعة لهذا 

الت�رشيح( وامل�ج�دة على 
املل�سق والطعام املرجع.  

١(- منتج عادي اأو منتج 
متثيلي 

٢(- طعام مُماثل.
١(- منتج عادي اأو منتج 

متثيلي 
٢(- طعام خمتلف �سمن 

نف�ص الفئة الإنتاجية 
والتي ُيكن اإ�ستبدالها يف 

ل ُيكن ن�رش الت�ساريح 
التي تذكر اأن املحت�ى 
يف مادة اأو اأكرث قد مّت 
تخفي�سه وغريها من 

الت�ساريح التي قد حتمل 
املعنى نف�سه للم�ستهلك 

اإل اإذا كان هذا التخفي�ص 
ي�سل اإىل ن�سبة ٣٠٪ اأو 

اأكرث مقارنة باملنتجات 
ال�سبيهة اإل يف ما يتعلق 
بامل�اد املغذية ال�سغرية 

حيث ُيقبل الإختالف الذي 
تبلغ ن�سبته ١٠٪ كما 

ه� مذك�ر يف ت�جيهات 
   EEC املجل�ص ٤٩٦/ ٩٠

.

الفصل الثاني : قائمة املعلومات اإللزامية

٧. ١٠

٨. ١٠

"م�سدر  " اأو  "غني ب 
كبري ل "

»م�سدر جيد ل » ، 
»يحت�ي« اأو »يزّود«

املل�سقات الغذاية )مثال 
، رقائق البطاطا لرقائق 

الب�سك�يت امُلملح( اأو الطعام 
امُلماثل.

يحت�ي على ٢٠٪ اأو 
اأكرث من القيمة الغذائية 

الي�مية ل��سف الربوتيني، 
الفيتامينات ، املعادن اأو 

الألياف الغذائية يف الكمية 
املرجع. وُيكن اإ�ستخدامه يف 

ال�جبات الأ�سا�سية لالإ�سارة 
اإىل اأن املنتج يحت�ي على 

امل�اد الغذائية التي ت�ست�يف 
ما اأتي على ذكره يف 

التعريف. ول ُيكن اإ�ستخدامه 
للكارب�هيدرات الكاملة. 

١٠٪ - ١٩٪ من القيمة 
الغذائيةالي�مية الكمية 

املرجع. وُيكن اإ�ستخدام 
هذه امل�سطلحات لل�جبات 
والأطباق الرئي�سية لالإ�سارة 

اإىل اأن املنتج يحت�ي على 
امل�اد الغذائية التي ت�ست�يف 

ما اأتي على ذكره يف 
التعريف. ول ُيكن اإ�ستخدامه 

للكارب�هيدرات الكاملة. 
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٩. ١٠

١٠. ١٠

١١. ١٠

ال��سعية على املل�سق

"خال من ال�سعرات 
احلرارية"

»�سعرات حرارية 
منخف�سة«

يجب اإدراج الن�سبة املئ�ية اأو 
درجة تعديل املنتج الغذائي 

وه�ية الطعام املرجع 
بجانب الت�رشيح الأكرث بروزا 

على املل�سق.
- يجب اإدراج كمية امل�اد 

املغذية والطعام املرجع 
بجانب الت�رشيح الأكرث بروزا 

على املل�سق اأو على نف�ص 
الالئحة التي تت�سمن التحليل 

الغذائي.

املنتجات التي حتت�ي على 
اأقل من خم�ص �سعرات حرارية 

يف الكمية املرجع.

٤٠ �سعرة حرارية اأو اأقل يف 
الكمية املرجع.

ل ُيكن عر�ص اأي ت�رشيح 
ُي�سري اإىل اأن الطعام خال 
من ال�سعرات احلرارية اإل 
اإذا كان يحت�ي على اأقل 

من  ٤ �سعرات حرارية )١٧ 
طاقة األفية(/١٠٠ملليرت.

ويف حال الأطعمة اخلالية 
من ال�سعرات احلرارية ، 
ُيكن اإ�سافة م�سطلح 

"طبيعي" للت�رشيح. 

ل ُيكن عر�ص اأي ت�رشيح 
ُي�سري اإىل اأن الطعام 
يحت�ي على �سعرات 

حرارية قليلة اإل اإذا كان 
يت�سمن اأقل من  ٤٠ 

�سعرة حرارية )١٧٠ طاقة 
األفية(/١٠٠ملليرت.
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١٠٫١٢

١٠٫١٣

"�سعرات حرارية 
خُمّف�سة"

خال من ال�سكر

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

اأقل من ٠٫٥ غ من ال�سكريات 
)مرجع الكميات(

)وُي�ستثنى من هذا الأمر 
ال�سكرالكح�يل الذي ل يدخل 

�سمن خانة ال�سكريات(

ويف حال الأطعمة القليلة 
ال�سعرات احلرارية ، ُيكن 

اإ�سافة م�سطلح "طبيعي" 
للت�رشيح.

ل ُيكن عر�ص اأي ت�رشيح 
ُي�سري اإىل اأن الطعام 

يحت�ي على  �سعرات 
حرارية خُمّف�سة اإل اإذا مّت 

تخفي�ص مقدار ال�سعرات 
احلرارية  بن�سبة ٣٠٪ 

على الأقل ،مع الإ�سارة 
اإىل اخل�سائ�ص التي 

تخّف�ص من مقدار ال�سعرات 
احلرارية للمنتج النهائي.

ل ُيكن عر�ص اأي ت�رشيح 
ُي�سري اإىل اأن الطعام خال 

من ال�سكر اإل اإذا كان 
يحت�ي على كمية ق�س�ى 

ت�سل اإىل ٠٫٥ غ من 
ال�سكريات لكل١٠٠ غ اأو 

١٠٠ ملليرت.
اما يف حال الأطعمة 

اخلالية طبيعيا من 
ال�سكر ، فعندها ُيكن 

اإ�سافة م�سطلح "طبيعي" 
للت�رشيح.
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١٤. ١٠

١٥. ١٠

١٦. ١٠

خال من ال�س�دي�م / 
خال من الأمالح

قليل ال�س�دي�م

خال من الد�سم

من ال�رشوري اأن تت�سمن 
املنتجات الغذائية الإفرادية 

اأقل من ٥ ملغ من ال�س�دي�م 
يف الكمية املرجع.

١٤٠ ملغ اأو اأقل بالكمية 
املرجع و ٥٠ غ اإذا كانت اأقل 
من ٣٠ غ اأو ملعقتي طعام اأو 

ملئة غ لل�جبات.

يجب اأن حتت�ي املنتجات 
الغذائية الإفرادية على اأقل 

من ٠٫٥ غ /الكمية املرجع؛ 
اأما منتجات ال�جبات فيجب 
اأن حتت�ي على اأقل من ٠٫٥ 

غ من الد�سم الإجمايل يف 
ال�جبة امُل�سنفة. 

ل ُيكن عر�ص اأي ت�رشيح 
ُي�سري اإىل اأن الطعام ي�ستمل 
على القليل من ال�س�دي�م  

اإل اإذا كان يحت�ي على 
اأقل من  ٠٫١٢ غ من 

ال�س�دي�م اأو ٠٫١٢ غ من 
امللح لكل١٠٠ غ اأو ١٠٠ 

ملليرت. .ويف حال الأطعمة 
املنخف�سة ال�س�دي�م 

ب�سبب طبيعتها ، ُيكن 
اإ�سافة م�سطلح "طبيعي" 

للت�رشيح.

ل ُيكن عر�ص اأي ت�رشيح 
ُي�سري اإىل اأن الطعام خال 

من الد�سم اإل اإذا كان 
املنتج يحت�ي على كمية 

اأق�ساها  ٠٫٥ غ من 
الده�ن لكل١٠٠ غ اأو 

١٠٠ ملليرت. 

ُيكن و�سف 
املنتج الغذائي 

باأنه يحت�ي عل 
القليل من الأمالح 

اأو ال�س�دي�م يف 
حال كانت كمية 

ال�س�دي�م يف املئة 
غرام ل تتجاوز 

١٢٠ ملغرام .

ُيكن و�سف 
املنتج الغذائي 

باأنه يحت�ي عل 
القليل من الأمالح 

اأو ال�س�دي�م يف 
حال كانت كمية 

ال�س�دي�م يف املئة 
غرام ل تتجاوز 

١٢٠ ملغرام .

الفصل الثاني : قائمة املعلومات اإللزامية

١٧. ١٠

١٨. ١٠

١٩. ١٠

قليل الد�سم

خال من الك�لي�سرتول

اخلايل من الد�سم 
الإنتقايل

٣غ اأو اأقل بالكمية املرجع 
و٥٠ غ يف الكمية املرجع يف 

حال كانت الكمية املرجع 
اأقل من ٣٠ غ. ويجب اأن 

حتت�ي منتجات ال�جبات 
على ٣ غ اأو اأقل من الده�ن 

الإجمالية وعلى ن�سبة �سعرات 
حرارية  اأق�ساها ٣٠٪

اأقل من ٢ ملغ من 
الك�لي�سرتول و٢ ملغ اأو 

اأقل من الده�ن امل�سبعة يف 
الكمية املرجع.

اأقل من ٠٫٥ غ من الده�ن 
امل�سبعة يف الكمية املرجع 

ويف مقدار ال�جبة.

وباملقابل، ُيحظر اإ�ستخدام 
عبارة "x ٪ خال من 

الد�سم". ويف حال الأطعمة 
اخلالية من الد�سم ب�سبب 
طبيعتها ، ُيكن اإ�سافة 

م�سطلح "طبيعي" 
للت�رشيح.

ل ُيكن عر�ص اأي ت�رشيح 
ُي�سري اإىل اأن الطعام قليل 
الد�سم اإل اإذا كان املنتج 

يحت�ي على كمية اأق�ساها  
٣ غ من الده�ن لكل١٠٠ 

غ  اأو ١٫٥ غ من الد�سم 
لكل ١٠٠ ملليرت )١٫٨ غ 
من الد�سم لكل ١٠٠ من 

احلليب ال�سبه مق�س�د(. ويف 
حال الأطعمة القليلة الد�سم 

بفعل طبيعتها ، ُيكن 
اإ�سافة م�سطلح "طبيعي" 

للت�رشيح.
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٢٠. ١٠

٢١. ١٠

٢٢. ١٠

٢٣. ١٠

"طازج"

املك�نات الطازجة

"ع�س�ي"

الت�سنيف الع�س�ّي

يجب اإن ت�ستعمل  
امل�سطلحات مثل 

"طبيعية" و"نقية" 
و"بيتّي ال�سنع" 

و"ع�س�ّي النم�" 
وبي�ل�جية النم�" 

بالت�افق مع النظمة 
ال�طنية امُلطبقة يف 
البلد الذي ُيباع فيه 

املنتج الغذائي.

ل تنظم اإدارة الأغذية 
والأدوية الت�رشيح الطبيعي 

على املل�سقات اإل يف ما 
يتعلق:

- الأل�ان امُل�سافة.
- امل�اد الإ�سطناعية.
- النكهات ال�سناعية.

من ال�رشوري اأن ت�سدر كافة 
املنتجات الزراعية امل�سنفة 

من امَلزراع اأو من معامل 
التعبئة املفّ��سة من قبل 
الدولة اأو ال�كالة اخلا�سة 

امُل�ستمدة ترخي�سها من قبل 
وزارة الزراعة الأمرييكية.

اأ- ١٠٠٪ ع�س�ي : اأي اأن 
يك�ن م�سن�عا بالكامل من 
مك�نات ع�س�ية )مبا فيها 
ع�امل املعاجلة، باإ�ستثناء 
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املياه وامللح(.
ب- "ع�س�ي": منتجات 

حتت�ي على ن�سبة ٩٥٪ على 
الأقل من املحت�ى الع�س�ي 

ياإ�سنثناء املياه وامللح.
اأما ن�سبة ال ٥٪ امُلتبقية، 

فلي�ص من ال�رشورة اأن تك�ن 
ع�س�ية الإنتاج اإل اإذا كان اأي 

مّك�ن من هذه الن�سبة مت�فر 
جتاريا ب�سيغته الع�س�ية ؛ 
عندها يجب اإ�ستعماله واإل 

يجب اأن تك�ن كافة املك�نات 
�سمن الالئحة ال�طنية.

 ج-"�سنع ب�ا�سطة مك�نات 
ع�س�ية": املنتجات امُلعاجلة 
التي حتت�ي على ن�سبة ٧٠٪ 

على الأقل من املك�نات 
الع�س�ية.

-يكن اإدراج االبن�د اأ، ب، ج 
على لئحة العر�ص الرئي�سية
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رقم

١. ١١

٢. ١١

٣. ١١

النظام العام

الت�ساريح 
ال�سحية املت�افق 

عليها

ال�رشوط املتعلقة 
بالت�ساريح 

ال�سحية امُلت�افق 
عليها.

- ُيعترب املنتج الغذائي خادعًا 
يف عالمته التجارية اإذا ما اأ�سار 
ب�سكل مبا�رش اأو ُمبطن اإىل وج�د 

�سلة بني بع�ص امل�اد امُلغذية 
واأمرا�ص اأو اأو�ساع �سحية؛ اإل 
يف حال كان الت�رشيح يحرتم 
م�ستلزمات النظام الذي ي�سمح 

بن�رش هكذا معل�مات )قان�ن اإدارة 
الأغذية والأدوية(. 

- ال�س�دي�م واإرتفاع �سغط الدم.
- الكال�سي�م وترقق العظام.

- الفاكهة واخل�سار وال�رشطان 
الده�ن امُل�سبعة والك�لي�سرتول 

والأمرا�ص القلبية.
- الده�ن وال�رشطان.

- املعدلت الأدنى للم�اد امُلغذية: 
يجب اأن حتت�ي املنتجات التي 

حتمل ت�ساريحا �سحية ن�سبة 
١٠٪ اأو اأكرث من املدخ�ل الغذائي 
امُل��سى به لإحدى امل�اد التالية: 

فيتامني اأ ، فيتامني �ص، احلديد، 
الكال�سي�م، الربوتيني، اأو الألياف 

الغذائية.

- ُيقبل باأي ت�رشيح 
متعلق بال�سحة يف حال 

مّتت امل�افقة عليه من قبل 
ال�سلطة الأوروبية ل�سالمة 

امل�اد الغذائية(.

فقط الت�ساريح 
املرخ�سة وامل�افق 

. FDA عليها من قبل

جمم�عة من ال�رشوط 
امل�افق عليها.

الق�سم ١١: امللحق ال�صحي

 الإ�صم واملوا�صفات   الوليات املتحدة الأمرييكية           الإحتاد الأوروبي                        كوديك�س/اخلليج/لبنان         او�صرتاليا
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�رشوط الت�سنيف ٤. ١١
العامة:

- معدل الغذاء املطل�ب:
وهي قاعدة عامة للت�ساريح 

املتعلقة باإ�ستهالك امل�اد 
مبعدلت غذائية منخف�سة 
)ك�لي�سرتول اأو �س�دي�م(، 

فيجب اأن يت�افق معدل املادة 
يف املنتج الغذائي مع معاين 

م�سطلح "قليل".
- للت�ساريح املتعلقة 

باإ�ستهالك امل�اد مبعدلت 
غذائية منخف�سة)مثال : الألياف 
الغذائية(، وحيث يجب اأن ت�سل 

املادة امل�ج�دة يف الطعام 
اإىل م�سن�ى ي�سمح ب��سفه ب 

"العايل".

-يجب اأت تت�افق الت�ساريح مع 
املقررات ال�سادرة عن  FDA؛ 
ول ُي�سمح بالت�ساريح اخلا�سة 

ال�سادرة عن املنتج اأو العالمات 
التجارية.

- يجب اأن ت��سع كافة 
املعل�مات املتعلقة بالت�ساريح 

ال�سحية يف مكان واحد من دون 
ان تف�سل بينها م�اد اأخرى. ويف 

بع�ص الأحيان، ُيكن لت�رشيح 
معرو�ص على ل�حة العر�ص 

الرئي�سية PDP من اإ�ستقطاب 
نظر امل�ستهلك.
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رقم

١.١

تلف من املنتجات/البلدان لئحة مت�صة بعدد مخُ
ت�سري املعل�مات ال�ارد ذكرها اأدناه اإىل �رشورة تقّيد املنتجات الغذائية كافة مب�ستلزمات الت�سنيف العامة باإ�ستثناء بع�ص املنتجات اخلا�سة يف حال 

اأتي على ذكرها بطريقة خُمالفة يف معيار املنتج امُلحدد.
1- مرّبى الفاكهة والهالميات

  النظام العام           الوليات املتحدة الأمرييكية                     الإحتاد الأوروبي                              كوديك�س                             او�صرتاليا

يتبع اإ�سم املادة احلافظة  اإ�سم املنتج
اأو املرّبى القاعدة التالية: 

)١( اإذا كان مكّ�ن الفاكهة 
عبارة عن ن�ع واحد من 

الف�اكه، عندها يحمل 
املنتج اإ�سم "حافظ " اأو 
اأن ي�سبقه  "مرّبى" على 

اأو يليه اإ�سم هذه الفاكهة. 
)٢( اإذا كان مكّ�ن الفاكهة 

عبارة عن خليط  بني 
ن�عني اأو اأكرث من الفاكهة 

املختلفة، يحمل عندها 
املنتج اإ�سم "حافظ " اأو 
اأن ت�سبقه  "مرّبى" على 

اأو تليه عبارة "مزيج من 
الفاكهة" اأو اأ�سماء الفاكهة 

املذك�رة وذلك بت�سل�سل 
تدريجي وفقا ل�زن هذه 

الفاكهة يف تك�ين املنتج.

الأ�سماء ال�اجب اإ�ستخدامها:
مرّبى، مربى اإك�سرتا، 
هالميات، هالميات 
اإك�سرتا،مرمالد،هالم 

املرمالد،الك�ستناء امُلحلّى. 
وتختلف الأ�سماء وفقا 

ملحت�ى الفاكهة ون�عها 
وغياب اّللب منها. وُي�ساف 

على اإ�سم املنتج اإدراج 
ت�سل�سلي من الأعلى اإىل 
الأ�سفل لأ�سماء الفاكهة 

التي ا�ستعملت يف عملية 
الإنتاج وفقا للكمية 

امل�ستخدمة. اأما اإذا بلغ 
عدد الفاكهة ثالثة اأن�اع 

اأو جتاوز هذا العدد، عندها 
ت�ستبدل بعبارة "مزيج من 

الفاكهة" اأو باأي ت�رشيح 
م�سابه.

الأ�سماء: مربى )حافظ املربى اأو 
فاكهة حافظة(، مربى اإك�سرتا )حافظ 

املربى اأو فاكهة حمف�ظة(، مربى 
فاكهة كاملة )حافظ املربى اأو فاكهة 

حمف�ظة(، مربى فاكهة ليت)حافظ 
 CRME املربى اأو فاكهة كاملة( اأو

بالن�سبة اإىل الك�ستناء.
-ويف حال اإ�سافة اأي نكهة خا�سة 

بهدف الزيادة من نكهة الفاكهة 
عندها يجب اإ�ستعمال العبارة 

التالية"نكهة x م�سافة".
- يجب اأن ي�سبق اإ�سم املنتج اأو يليه 

اإ�سم الفاكهة التي اإ�ستخدمت وفقا 
لت�سل�سل ي�ستند على ال�زن. 

- ويف حال املنتجات التي تت�سمن 
م�ست�يات من اجل�امد القابلة للذوبان 
بن�سبة ل تزيد عن ٥٠٪ ، يجب اإ�سافة 

عبارة "حافظ املرّبى" اأو "حافظ 
الهالميات" مبا يت�افق مع الأنظمة 

والق�انني امُلتبعة يف البالد الذي 
يتم فيه بيع املنتج الغذائي �رشط اأن 

يحت�ي الإ�سم على م�سطلحات مالئمة 
ومنا�سبة واإ�سم الفاكهة.ومن ال�اجب 

مثل قان�ن 
"ك�ديك�ص"

٢. ١

٣. ١

الت�رشيح 
عن حمت�ى 

الفاكهة 
وحمت�ى 

ال�سكر.

لي�ص اإلزاميا.

العر�ص

- على املل�سق اأن ي�سري اإىل 
حمت�ى الفاكهة كما كما 

يلي: "حم�رش ب�ا�سطة فاكهة 
x / ١٠٠غ"

- على املل�سق اأن ي�سري اإىل 
جمم�ع ال�سكريات الإجمايل 

بالطريقة التالية:"حمت�ى 
ال�سكر الإجمايل x / ١٠٠غ 

للمربى.

يجب اأن ُيعر�ص حمت�ى 
الفاكهة وحمت�ى ال�سكر يف 
نف�ص املكان الذي يظهر فيه 

اإ�سم املنتج.

اأي�سا اأن يت�سمن املنتج اإ�سم مزيج 
الفاكهة )مثل مربى اخل�خ فيكت�ريا( 

اأو �سفاته)مربى اخل�خ الأ�سفر(.
- يج�ز اأن يت�سمن اإ�سم املنتج اأو 

الفاكهة كلمة ترمي اإىل و�سف ن�ع 
هذا املنتج )مثال مربى العّليق اخلايل 

من البزور(.
-ُيكن و�سف املربى امل�سن�ع من 

الزجنبيل، الأنانا�ص اأو التني مع اأو من 
دون اإ�سافة فاكهة الليم�ن واحلام�ص 

مبرمالد الزجنبيل، مرمالد الأنانا�ص 
اأو مرمالد التني وذلك يف حال كان 

و�سف هذه الأن�اع ماأل�فا و�سائعا يف 
البلدان التي تباع فيها.   

يجب اأن ُيرافق اإ�سم املنتج ت�رشيح 
على املل�سق ُيظهر اأجزاء مكّ�ن 

الفاكهة امُل�ستخدم يف حت�سري مئة 
جزء من املنتج النهائي.

يظهر الإ�سم على اجلهة امل�اجهة 
للم�ستهلك.

مثل نظام 
"ك�ديك�ص".

مثل نظام 
"ك�ديك�ص".
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2- مرّبى الفاكهة والهالميات

رقم

٢.١

٢٫٢

٢٫٣

  النظام العام             الوليات املتحدة الأمرييكية                                 الإحتاد الأوروبي                     كوديك�س                     او�صرتاليا

اإ�سم املنتج 
املتعلق 
بع�سري 
الفاكهة

نكهة الفاكهة

ت�رشيح 
مبحت�ى 

الفاكهة

اأ�سماء الع�سري ال�سائع 
اإ�ستعمالها: 

- يف حال كان الع�سري 
يحت�ي على ن�سبة اأقل من 

١٠٠ ٪ واأكرث من �سفر 
باملئة، عندها يرافق اإ�سم 

الع�سري م�سطلح "م�رشوب 
"ك�كتيل". ويف حال  " اأو 

ت�اجد خليط من الفاكهة يف 
الع�سري، يتم و�سع اإ�سماء 

الفاكهة على املل�سق )لي�ص 
يف لئحة املك�نات فقط( 

وبت�سل�سل متدرج من الأعلى 
اإىل الأ�سفل وفقا للكمية 

الأعلى. اأما اإذا كان الفرق 
�سئيال ، يعتمد معيار ال�زن 

للقيام بالت�سل�سل.
- يف حال كان الع�سري 

حم�رشا من مركزات معدلة، 
يق�م عندها م�سطلح "مركز" 

اأو "معّدل" ب��سف اإ�سم 
الع�سري بخط طباعة ل يقل 
عن ن�سف اخلط امل�ستخدم 

لكتابة اإ�سم الع�سري. وتنطبق 
هذه القاعدة على الع�سري 

الطبيعي بن�سبة ١٠٠ ٪ كما 
تنطبق على الع�سري املخفف 

بفعل املياه.

ُيطبق النظام اأعاله.

يتبع الت�رشيح ال�سكل التايل:
- "يحت�ي __ ٪ من 

الع�سري" يتم التعبري عن 
الن�سبة بدون ك�س�ر ول 

تتجاوز الن�سبة امل�ج�دة يف 
حمت�ى الع�سري. 

- الع�سري اخلايل من 
املركزات: وُيعرف بالع�سري 

الطبيعي ١٠٠٪. 
- الع�سري املركز : __٪   

ويعرب عنه اإ�ستنادا اإىل 
 Brix م�ست�يات بريك�ص

املذك�رة يف امللحق ١٣.

- الإ�سم : "ع�سري الفاكهة" يف حال 
كان املنتج �سادرا عن ن�ع واحد اأو 

اأكرث من الفاكهة الطازجة اأو امُلرّبدة .
- الإ�سم : "ع�سري فاكهة مركز" يف 

حال كان الع�سري حُم�رشا ً من مركز 
الفاكهة واملاء.

- الإ�سم : "مركز من الع�سري".
- "نكهة الفاكهة" عند اإ�سافة املياه 

وال�سكر اإىل الع�سري.
- املنتجات امُل�سنعة من ن�عي 

فاكهة اأو اأكرث. كما يجب اإ�سافة لئحة 
بالفاكهة التي اأ�ستخدمت على اأن 

تك�ن هذه الالئحة بت�سل�سل تدريجي 
من الأعلى اإىل الأ�سفل .

- يف حال كان املنتج ناجما 
عن ثالثة اأن�اع فاكهة اأو اأكرث ، 

ُمكن الإ�ستعا�سة عن اإ�سم الفاكهة 
واإ�ستبدالها ب "مزيج من الفاكهة".

- ت�ستعمل عبارة "ع�سري حُملّى" اأو 
اإ�سافة  اإ�سافة �سكر" يف حال  "مع 

�سكر اإىل الع�سري �سمن احلدود 
املعق�لة و�رشط اأن ُي�رّشح عن كمية 

ال�سكر الق�س�ى امل�سافة.
- يجب ذكر اإ�سافة اّللب على املل�سق.

- ُيذكر ب��س�ح "م�سن�ع من مركز 
الفاكهة" على املل�سق بجانب اإ�سم 
نع املنتج ب�سكل  املنتج يف حال �سُ

كامل اأو جزئي من مركز فاكهة واحد 
اأو اأكرث.  

تظهر مل�سقات "نكهة" الفاكهة 
املحت�ى الأدنى من ع�سري الفاكهة، 
اأو اأي مزج بني املك�نات من خالل 
الت�رشيح التايل: "حمت�ى الفاكهة" 

على اأن يظهر يف نف�س خانة اإ�صم 
املنتج.

 ُيذكر حمت�ى الفاكهة بجانب اإ�سم 
املنتج. ويجب اأن يت�افق مع ال�سفات 

املتعلقة بن�ع الفاكهة.

نظام الإحتاد 
الأوروبي نف�سه.

تظهر مل�سقات 
"نكهة" الفاكهة 
املحت�ى الأدنى 

من ع�سري 
الفاكهة، اأو اأي 

مزج بني املك�نات 
من خالل 

الت�رشيح التايل: 
"حمت�ى الفاكهة"

- ُيذكر حمت�ى 
الفاكهة بجانب 

اإ�سم املنتج. ويجب 
اأن يت�افق مع 

ال�سفات املتعلقة 
بن�ع الفاكهة.

ع�سري الفاكهة 
اأو اخل�سار الذي 

اأ�سيف اإليه اأي من 
الك�نات التالية :

) اأ (- لع�سري 
اخل�سار،ال�سكر.

) ب ( – لع�سري 
الفاكهة ، لي�ص اأكرث 
من ٤٠ غ/كلغ من 

ال�سكر و
)ج( - امللح و

)د( – الأع�ساب 
والبهارات.

ويجب اأن يت�سمن 
املل�سق على عب�ة 

خليط الع�سري :
- اأ�سماء مك�نات 
الع�سري امل�ج�دة 

يف اخلليط .
- ن�سبة كل ع�سري 
م�ج�د يف اخلليط 

وفقا للحجم.
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3- زيت الزيتون
رقم

٢.١

  النظام العام           الوليات املتحدة الأمرييكية                            الإحتاد الأوروبي                                      كوديك�س                             او�صرتاليا

- زيت بكر اإك�سرتا، زيت اإ�سم املنتج
بكر، زيت�ن زيت�ن �سايف 

وزيت تفل الزيت�ن. ومن 
امُل�سلل اإ�ستخدام عبارات 

مثل " زيت زيت�ن اإك�سرتا" 
و"زيت زيت�ن ممتاز". 

فيحت�ي مثال زيت تفل 
الزيت�ن زيت الزيت�ن 
البكر، ومن املخادع 

الت�سديد عندها على وج�د 
زيت زيت�ن بكر اإك�سرتا 

فيه. اأما زيت الزيت�ن 
ال�سايف فه� خليط من 

زيت الزيت�ن امُلكّرر وزيت 
الزيت�ن البكر.

اأما اإذا مت و�سفه على 
اأنه "زيت زيت�ن �سايف" 

ويحت�ي على "زيت زيت�ن 
بكر اإك�سرتا " ، ُيكن لذلك 
اأن ي�ؤدي اإىل اإعتبار زيت 

الزيت�ن اخلام الإك�سرتا 
املكّ�ن الأ�سا�سي. ويف هذه 

احلالة، يجب الإعالن عن 
ن�سبة زيت الزيت�ن البكر 

الإك�سرت على املل�سق.  

زيت الزيتون البكر 
ه� عبارة عن الزيت امُل�ستخرج من 
ثمار �سجرة الزيت�ن بطرق ج�سدية 

اأو ميكانيكية وبظروف ل ت�ؤدي 
اإىل تغيري يف طبيعة الزيت ومن 
دون اأي يخ�سع  لأي معاجلات 

اأخرى غري الغ�سيل، ترقيد الت�سفية، 
الّنبذ،اأو الرت�سيح باإ�ستثناء الزي�ت 

امل�ستخرجة ب�ا�سطة ُمذيبات اأو 
م�اد اإ�سافية لها �سفات كيمائية 
اأو بي�كيمائية اأو من خالل عملية 

اإعادة الأ�سرتة واملزج مع زي�ت من 
فئات اأخرى. 

زيت الزيتون البكر املمتاز 
ه� زيت الزيت�ن البكر الذي يحت�ي 

على اأقل ن�سبة حم��سة حرة معرب 
عنها بحم�ص الزيتيك Oleic )٠٫٨غ 
يف املئة غ ( مع اإحرتام اخل�سائ�ص 
الأخرى التي حتددها هذه امل�ا�سفة.

زيت الزيتون البكر
ه� زيت الزيت�ن البكر الذي يحت�ي 

على اأقل ن�سبة حم��سة حّرة معرب 
عنها بحم�ص الزيتيك oleic )٢ غ 

يف املئة غ ( مع اإحرتام اخل�سائ�ص 
الأخرى التي حتددها هذه امل�ا�سفة. 

زيت الزيتون البكر الغري �صالح 
لالإ�ستهالك الب�رشي)ال�قاد( والذي 

الذي يحت�ي على اأقل ن�سبة حم��سة 
حّرة معرب عنها بحم�ص الزيتيك 

oleic )٢ غ يف املئة غ ( مع اإحرتام 
اخل�سائ�ص الأخرى التي حتددها هذه 

امل�ا�سفة. 
زيت الزيتون املكرر

ه� عبارة عن الزيت الزيت�ن 
امل�ستخل�ص من تكرير زيت الزيت�ن 

البكر ول تزيد حم��سته احلّرة املعرب 
عنها عن ٠٫٣ غ يف املئة غ كحد 

اأق�سى مع اإحرتام املعايري الأخرى 
التي حتددها هذه امل�ا�سفة.

زيت العرجوم )تفل الزيتون( اخلام
ه� الزيت امل�ستخل�ص من العرج�م 

ب�ا�سطة مذيبات اأو بطرق ج�سدية 
وخمل�ط مع زيت ال�قاد باإ�ستثناء 

بع�ص امل�ا�سفات. وت�ستثنى الزي�ت 
امل�ستخرجة ب�ا�سطة طرق اإعادة 

الأ�سرتة واملزج مع زي�ت اأخرى مع 
اإحرتام املعايري الأخرى التي حتددها 

هذه امل�ا�سفة.
زيت الزيتون املوؤلف من زيت 

الزيتون املكرر وزيت الزيتون اخلام
ه� زيت الزيت�ن امل�ستخل�ص من مزج 

زيت الزيت�ن املكرر وزيت الزيت�ن 
البكر والذي ل تزيد حم��سته احلرة 
 Oleic املعرب عنها بحم�ص الزيتيك

على ١  غ يف املئة غ مع اإحرتام 
املعايري الأخرى التي حتددها هذه 

امل�ا�سفة.

تت�افق جميع املنتجات 
امُل�سّنفة على اأنها منتجات 

اأحكام  "زيت زيت�ن" مع 
املعايري اخلا�سة بالزيت 

اخلام اأو زيت الزيت�ن امُلكّرر 
وعليها اأن تك�ن اإما م�سن�عة 
من زيت الزيت�ن اخلام، زيت 
الزيت�ن امُلكّرر، اأو خليط من 

زيت الزيت�ن امُلكّرر و زيت 
الزيت�ن البكر.

ينجم زيت الزيت�ن عن الزيت 
امُل�ستخرج من �سجرة الزيت�ن 

ول يخ�سع لأي معاجلة اأو 
تعديل غري م�رشوعة مب�جب 
البندين ٢٫٢ و ٢٫٣ من هذا 

القان�ن. 
وين�ص البند ٢٫٢ على 

اأن زيت الزيت�ن البكر ه� 
الزيت امل�ستخرج من فاكهة 

�سجرة الزيت�ن ب�ا�سطة 
طرق ميكانيكية وغريها 

من ال��سائل املختلفة ووفقا 
ل�رشوط حرارية ل ت�ؤدي اإىل 

تغيري يف حالة الزيت. ويعترب 
زيت الزيت�ن البكر زيتا 

�ساحلا لالإ�ستهالك يف حالته 
الطبيعية.

وين�ص من جهته البند ٢٫٣ 

على اأن زيت الزيت�ن املكرر 
ه� الزيت امل�ستخرج من 

زيت الزيت�ن البكر ومن �ساأن 
خ�سائ�سه وتركيبته الأ�سلية 

من احلم��سة اأن جتعله 
�ساحلا لالإ�ستهالك يف حالته 

الطبيعية من خالل طرق 
تكرير ل ت�ؤدي اإىل تبديل يف 
تركيبته الغلي�سريية الأ�سلية.
كما ين�ص البند ٢٫٤ على اأن 
زيت تفل الزيت�ن ه� الزيت 

الناجم عن ك�سب الزيت�ن 
ويتم اإ�ستخال�سه باملذيبات 

لي�سبح �ساحلا لالإ�ستهالك.    

مثل قان�ن 
"ك�ديك�ص"
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امللحق 1 
FAD  أنظمة معايري اهلوية واألمساء الصادرة عن

1 – معايري اهلوية.

٢- أنظمة وإرشادات األمساء املشرتكة أو الشائع إستعماهلا :

تت�سمن اأنظمة معايري اله�ية م�ستلزمات تركيبية لبع�ص الأطعمة كما تعمد اإىل حتديد الإ�سم )اأو الأ�سماء( ال�اجب اإعتمادها للتعريف عن اأي طعام 
ي�ست�يف امُل�ستلزمات الرتكيبية. فعلى �سبيل املثال ، يجب التعريف عن املنتج الغذائي الذي يحت�ي على مكثف رب البندورة، اخلل، والبهارات والذي 

ي�ست�يف امل�ستلزمات الأ�سا�سية على لئحة العر�ص الأ�سا�سية كما يلي : كات�ساب اأو كت�ساب.

حتت�ي اأنظمة  FDA  على معايري ه�ية متعلقة باأن�اع املنتجات الغذائية التالية:

احلليب والكريا
اأن�اع احلل�ى امُلجّلدة

اأن�اع احلب�ب وم�ستقاتها مثل املعكرونة والن�دلز
الفاكهة امُلعّلبة وع�سري الفاكهة املعّلب

زبدة الفاكهة ، الهالم ، فطائر الفاكهة امُلعّلبة ومنتجاتها
اخل�سار امُلعّلبة وع�سري اخل�سار امُلعّلب

اخل�سار امُلجلّدة ، البي�ص وم�ستقاته
ال�سمك وامَلحار ومنتجات الكاكاو

منتجات اجل�ز والف�ستق واملياه امُلعباأة
امَلرغرين ، املحلّي ، الع�سري املرّكز

امَلرقة والنكهات
الأجبان وم�ستقاتها

 FDA وُيكن للُم�سّنع الذي يرغب باإمتحان ن�سبة جناح منتج غذائي ما ل يت�افق مع معايري اله�ية من خالل طرحه يف ال�س�ق اأن ُيقدم طلبا ً اإىل
للح�س�ل على ترخي�ص ت�س�يق م�ؤقتة. 

كما تقرتح FDA بالت�افق مع وزارة الزراعة  الأمرييكية جمم�عة من املبادئ العامة تهدف اإىل تقييم اأو مراجعة اأو حذف بع�ص مقايي�ص اله�ية 
لبع�ص املنتجات الغذائية. قان�ن ٢٩٢١٤ ) ٢٠ اأيار / ماي� ٢٠٠٥(. وُيعترب القان�ن امُلقرتح ق�سما من اجله�د التي تق�م بها ال�كالتان بهدف 

حتديث معايري الأطعمة والتخل�ص من العقبات التي تت�سّدى للتط�ر التكن�ل�جي يف جمال �سناعة املنتجات الغذائية.
ومن �ساأن هذا الإقرتاح اإقرار مبادئ عامة ُي�سمح من خاللها تقييم طلبات اإقرار و/اأو مراجعة و/اأو حذف معايري غذائية حمددة. 

  ُيكن ذكر الأ�سماء امل�سرتكة اأو ال�سائعة يف اأنظمة FDA كما ُيكن اأن تنجم عن الأعراف والإ�ستخدامات العادية. وقد اأقّرت FDA جمم�عة من 
الأنظمة التي ت�رشح كيفية اإ�ستخدام الأ�سماء امل�سرتكة اأو العادية مع املنتجات الغذائية غري املطابقة للمعايريوالتي تنتمي اإىل الأ�سناف التالية:

الربوتني املتحلل مائيًا 
�سل�سة الف�ل ال�س�داين

املاأك�لت امُلعلبة لالإ�ستخدام يف حت�سري ال�جبات الأ�سا�سية
ال�جبات املجلدة واجلاهزة

مزيج من الده�ن والزي�ت ال�ساحلة لالأكل وزيت الزيت�ن
حلم ال�سلطع�ن

رقائق البطاطا امل�سن�عة من البطاطا امُلجففة
ك�كتيل الأطعمة البحرية

البطليم��ص امُلقطع واملقلي
ال�سمك الأبي�ص

�سمك البينيت
حلقات الب�سل امل�سن�عة من الب�سل املقطع

�سمك الرّت�ص
اأ�سابع ال�سمك اأو الأطعمة امل�سن�عة من ال�سمك املقطع

امل�رشوبات التي حتت�ي على ع�سري الفاكهة اأو اخل�سار )انظر الف�سل ١٣ ( 

كما عمدت الإدارة اإىل اإ�سدار ل�ائح غري ر�سمية ح�ل الأ�سماء امل�سرتكة اأو ال�سائعة لأطعمة اأخرى مبا فيها :

الن�دلز ال�رشقية ، ال�سل�سة اله�لندية ، اخلردل اجلاهز ، البهارات ، �سل�سة الطماطم ، اخلل ، �رشاب البي�ص ، �رشاب البي�ص بنكهة احلليب ، الكافيار ، 
منتجات حلم ال�سلطع�ن ، القريد�ص امُلعلب ، �سمك ال�ّسلم�ن ، منتجات املاأك�لت البحرية ، هالميات غري مطابقة للمعايري ، كرز مر�سكيني ، املرمالد 
، الزيت�ن املح�سي بالفلفل ، حلم اخلنزير ، احلب�ب ، منتجات املرقة، الل�ز الأردين ، الأر�سي �س�كي ، الن�ساء ، مزيج البازيال واجلزر ، بذور اليقطني ، 

�سمك ال�ّسل�ر والت�ابل. 
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امللحق ٢ 
أنظمة التصنيف اخلاصة باإلحتاد األوروبي

امللحق 7 
الشفرات الدولية للمكونات 

امللحق 3 
الئحة الواليات املحُتحدة 

اخلاصة باملواد 
امٌلسّببة للحساسية

يجب اأن ُي�سار اإىل ل�ائح املك�نات من خالل اأ�سماء فئاتها ويليها اأ�سماءها املحددة اأو الأرقام 
ال�سادرة عن جلنة الأنزيات . 

الل�ن
امل�اد احلافظة
ُمقاوم التاأك�ُسد

ُم�ستحَلب
ُمغّلظ 

د  عامل التجمُّ
مادة ُمثبتة

ُمعّزز النكهة
َحم�ص

ُمنّظم احلم��سة
مانع التكتل

ن�ساء ُمعّدل )١(
حُملّي

ع�امل الرفخ
م�انع الّرغ�ة
ع�امل تلميع

اأمالح ُم�ستحِلبة )٢(
عامل معاجلة الدقيق

حافظ الرط�بة
ُمثبت

غاز �سائل

 .EC ١( من ال�رشوري ذكر اإ�سم املنتج اأو رقم(

)٢( فقط للجبنة امُلعاجلة واملنتجات التي ت�ستند على اجلبنة امُلعاجلة.

الأ�صم                                             ال�صفراتالأ�صم                                             ال�صفرات
�سمغ ال�ّسنط اأو �سمغ عربي                               ٤١٤ 
ب�تا�سي�م الأ�سي�س�لفام                                      ٩٥٠
حام�ص اخلل اجلليدي                                       ٢٦٠

٤٧٢a                                                اأ�سرت الغلي�سريول
حل�ام�ص الأ�سيتيك واحل�ام�ص الدهنية 

١٤٢٢                   Acetylated distarch adipate
١٤١٤             Acetylated distarch phosphate
حم�ص الن�ساء املعالج                                       ١٤٠١

حم�ص الأديبيك                                                 ٣٥٥
اأغار                                                                    ٤٠٦
حم�ص اجلينيك                                                  ٤٠٠
األيتام                                                                 ٩٥٦

ن�ساء ُمعالج ِقل�ي                                              ١٤٠٢
قل�ي                                                                  ١٠٣
حمرة األي�را                                                        ١٢٩
األ�ميني�م                                                           ١٧٣
اأمالح الأل�ميني�م، والكال�سي�م، وال�س�دي�م،   ٤٧٠

واملاغنيزي�م، والب�تا�سي�م اخلا�سة 
باحل�ام�ص الدهنية

�سليكات الأل�ميني�م                                          ٥٥٩ 
حمرة الأمارانت                                                 ١٢٣

اأ�سيتات الأم�ني�م                                               ٢٦٤

�سحمات الأم�ني�م                                              ٣٥٩
اجلينات الأم�ني�م                                              ٤٠٣
بيكرب�نات الأم�ني�م                                         ٥٠٣
كل�ريد الأم�ني�م                                                ٥١٠
�ِسرتات الأم�ني�م                                                ٣٨٠

ف�مارايت الأم�ني�م                                           ٣٦٨   
كرب�نات هيدروجني الأم�ني�م                          ٥٠٣
لكتات الأم�ني�م                                               ٣٢٨
مالت الأم�ني�م                                                 ٣٤٩
ف��سفات الأم�ني�م ، الثنائّي القاعدية                ٣٤٢

ف��سفات الأم�ني�م ، الأحادّيّ القاعدية             ٣٤٢  
اأمالح الأل�مني�م للحم�ص الف��سفاتي               ٤٤٢

األفااأميليز                                                            ١١٠٠
١٦٠b                                                  �م�ستقات الأن�ت

م�ستقات الِك�سم�ص                                                ١٦٣
مغ اّلالرك�ص                                                    ٤٠٩ �سَ
حام�ص الأ�سك�ربيك                                           ٣٠٠

بامليات الأ�سك�ربيل                                           ٣٠٤                                       
اأ�سبارتام                                                            ٩٥١
كارم�زين، اأزوربني                                            ١٢٢

 Carotenoic acid methyl ’٨-b-apo
١٦٠f                                          or ethyl ester 

اأرقام ال�صفرات اخلا�صة باملواد امل�صافة 

تت�سمن ثماين جمم�عات طعام رئي�سية وهي :

-احلليب

-البي�ص 

-ال�سمك

-امَلحار الق�رشّي

-اأ�سجار اجل�ز

-الدقيق امُلحت�ي على الغل�تني

-ف�ل ال�س�يا – وُيعترب م�س�ؤول عن 
احل�سا�سيات التي ت�سّببها الأطعمة بن�سبة ٩٠٪ .
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الأ�صم                                             ال�صفراتالأ�صم                                             ال�صفرات الأ�صم                                             ال�صفراتالأ�صم                                             ال�صفرات
١٦٠e                       Carotenal ’٨-b-apo

�سمع )اأبي�ص واأ�سفر(                                          ٩٠١
بنجر اأحمر                                                           ١٦٢
بنت�نيت                                                              ٥٥٨
حام�ص البنزويك                                               ٢١٠

الن�ساء امُلبّي�ص                                                    ١٤٠٣
ف��سفات العظمي                                                 ٥٤٢
اأ�س�د براق ب ن                                                  ١٥١
اأزرق براق اف �سي اف                                        ١٣٣
ال�سبغة البنية ت                                                ١٥٥

٩٤٣a                                                       غاز البي�تني
هيدروك�سي اأنيزول الب�تيلي                              ٣٢٠
هيدروك�سي ت�ل�ين الب�تيلي                              ٣٢١
اأ�سيتات الكال�سي�م                                              ٢٦٣
اجلينات الكال�سي�م                                             ٤٠٤
�ِسليكات الأل�ميني�م والكال�سي�م                       ٥٥٦
اأ�سك�ربات الكال�سي�م                                          ٣٠٢
بنزوات الكال�سي�م                                               ٢١٣
كارب�نات الكال�سي�م                                          ١٧٠
كل�ريد الكال�سي�م                                                ٥٠٩
�سرتات الكال�سي�م                                               ٣٣٣
في�مريات الكال�سي�م                                           ٣٦٧
غل�ك�نات الكال�سي�م                                          ٥٧٨
غل�ت�مات الكال�سي�م                                          ٦٢٣
هيدروك�سيد الكال�سي�م                                        ٥٢٦ 
لكتات الكال�سي�م                                               ٣٢٧
لكتياليت الكال�سي�م                                          ٤٨٢

مالت الكال�سي�م                                                ٣٥٢
لكتياليت الكال�سي�م                                          ٤٨٢
اأك�سيد الكال�سي�م                                                 ٥٢٩

ف��سفات الكال�سي�م الثنائي القاعدية اأو
ف��سفات هيدروجني الكال�سي�م                         ٣٤١
ف��سفات الكال�سي�م الأحادّي القاعدية اأو                

ف��سفات هيدروجني الكال�سي�م                         ٣٤١
ف��سفات الكال�سي�م ، الثالثّي القاعدية              ٣٤١
بروبي�نات الكال�سي�م                                        ٢٨٢
�ِسليكات الكال�سي�م                                             ٥٥٢
�س�ربات الكال�سي�م                                            ٢٠٣
لكتيالت �ستيارول الكال�سي�م                           ٤٨٢
كربيتات الكال�سي�م                                            ٥١٦
َطرَطرات الكال�سي�م                                            ٣٥٤

١٥٠a                                                          كاراميل ١
١٥٠b                                                          كاراميل ٢
١٥٠c                                                          كاراميل ٣
١٥٠d                                                          كاراميل ٤

اأ�س�د الكرب�ن اأو كرب�ن نباتي                           ١٥٣
ثاين اأوك�سيد الكرب�ن                                         ٢٩٠
�سمع اخلارن�با                                                   ٩٠٣

١٦٠a                                                           كل�روتني
٤٠٧                                                  Carrageenan
�ِسلي�ل�ز جِمهرّي البّل�رات                                  ٤٦٠
م�سح�ق ال�ِسلي�ل�ز                                             ٤٦٠
كل�روفيل                                                           ١٤٠
مركب الكل�روفيل والنحا�ص                              ١٤١

١٦١a                                                        فالف�زانثني
َحم�ص الف�ماريك                                               ٢٩٧
�سمغ اجليالن                                                     ٤١٨

Glucono δ-lactone or Glucono
٥٧٥                                             Delta-lactone

١١٠٢                                           Glucose oxidase
٦٢٠                                          L-glutamic acid

 ٤٤٥               Glycerol esters of wood rosins
غلي�سني                                                              ٦٤٠
غلي�سريول                                                           ٤٢٢
الذهب                                                                 ١٧٥
١٤٢                                                           Green S
�سمغ ج�ار                                                         ٤١٢
٥٨٦                                     Hexylresorcinol-٤
٥٠٧                                       Hydrochloric acid
٤٦٣                          Hydroxypropyl cellulose

١٤٤٢     Hydroxypropyl distarch phosphate
 ٤٦٤           Hydroxypropyl methylcellulose

١٤٤٠                              Hydroxypropyl starch
اأندج�تني                                                            ١٣٢
اأك�سيد احلديد                                                       ١٧٢

٩٣٤b                                                      الأيزوبي�تان
اأزومالت                                                              ٩٥٣
�سمغ الكارايا                                                     ٤١٦

١٦١c                                              Kryptoxanthin
٩٢٠            L-cysteine monohydrochloride
٦٤١                                                      L-Leucine

مركب الكل�روفيلني والنحا�ص
اأمالح ال�س�دي�م والب�تا�سي�م                            ١٤١

اأمالح الك�لني                                                     ١٠٠١
حام�ص الليم�ن اأو حام�ص ال�ّسرتيك                  ٣٣٠

Citric and fatty acid esters
٤٧٢c                                                      Of glycerol

حم�ص الكارمينيك                                             ١٢٠
كربيتات النحا�سيك                                             ٥١٩ 
الكركمة                                                               ١٠٠
�سيكلمات ال�س�دي�م اأو �سيكلمات الكال�سي�م      ٩٥٢

١٤٠٠                              Dextrin roasted starch
Diacetylartaric and fatty acid esters

٤٧٢e                                                      Of glycerol
بيكرب�نات دييثيل                                            ٢٤٢
٤٨٠           Dioctyl sodium sulphosuccinate
٦٣٥                ribonucleotides-’٥ Disodium
٦٢٧                            guanylate-’٥ Disodium
٦٣١                             inosinate-’٥ Disodium

١٤١٢                                    Distarch phosphate
غالت الدودي�سيل                                               ٣١٢

١٤٠٥                          Enzyme treated starches
حم�ص اليرث�رب                                               ٣١٥
اإريرثيت�ل                                                           ٩٦٨
مالت�ل الأثيل                                                     ٦٣٧
ل�ن اأخ�رش اف �سي اف                                      ١٣٤
�سرتات الأم�ني�م واحلديدوز                              ٣٨١
جل�ك�نات احلديدوز                                          ٥٧٩
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الأ�صم                                             ال�صفراتالأ�صم                                             ال�صفرات الأ�صم                                             ال�صفراتالأ�صم                                             ال�صفرات
حم�ص الّلَبنيك                                                    ٢٧٠

Lactic and fatty acid esters of
٤٧٢b                                                           Glycerol

لكتيت�ل                                                             ٩٦٦
اللي�سثينيات                                                        ٣٢٢

١١٠٤                                                           Lipases
٤١٠            Locust bean gum or carob gum

١٦١b                                                                 لي�تني
١٦٠d                                   ليك�بني- حمرة البندورة

   ١١٠٥                                                    Lysozyme   
كرب�نات املاغنيزي�م                                        ٥٠٤
كل�ريد املاغنيزي�م                                            ٥١١
جل�ك�نات املاغنيزي�م                                     ٥٨٠
جل�تامات املاغنيزي�م                                       ٦٢٥
لكتايت املاغنيزي�م                                          ٣٢٩
اأك�سيد املاغنزي�م                                               ٥٣٠
ف��سفات املاغنزي�م، الثنائّي القاعدة                ٣٤٣
ف��سفات املاغنزي�م، الأحادّي القاعدة               ٣٤٣
ف��سفات املاغنزي�م، اللثالثّي القاعدة                ٣٤٣
تالك                                                                    ٥٥٣
كربيتات املاغنيزي�م                                         ٥١٨
حام�ص التفاح                                                    ٢٩٦
مالتيت�ل                                                             ٩٦٥
مالت�ل                                                                ٦٣٦
مانيت�ل                                                              ٤٢١
ميتا حم�ص الطرطريك                                        ٣٥٣
٤٦٥                                Methyl ethyl cellulose

�سليل�ز امِلثيل                                                     ٤٦١ 
Methylparaben or Methyl-phydroxy

٢١٨                                                          Benzoate
Mixed tartaric،acetic and fatty acid،

esters of glycerol or tartaric
acetic and fatty acid esters of

٤٧٢f                                            )glycerol )mixed
 Mono- and di-glydcerides of

 ٤٧١                                                      Fatty acids
  ٦٢٤             Monoammonium L-glutamate
 ٦٢٢                 Monopotassium L-glutamate

    ٦٢١     Monosodium L-glutamate or MSG
ف��سفات الن�ساء الأحادّي                                   ١٤١٠
٢٣٥                           Natamycin or pimaricin
 ٩٦١                                                         Neotame
ني�سني                                                                 ٢٣٤
نيرتوجني                                                           ٩٤١
اأك�سيد النيرتوجني                                               ٩٤٢
٩٤٦                              Octafluorocyclobutane
٩١١                                                  Octyl gallate
٩١٤                              Oxidised polyethylene

ن�ساء ُمتاأك�سد                                                      ١٤٠٤
 ١٦٠c                                       Paprika oleoresins

بكتني                                                                  ٤٤٠
٩٠٥b                Petrolatum or petroleum jelly
١٤١٣             Phosphated distarch phosphate

حام�ص الف�سف�ريك                                             ٣٣٨

مالت الب�تا�سي�م                                              ٣٥١ 
ميتا بيكربيتيت الب�تا�سي�م                               ٢٢٤ 
نرتات الب�تا�سي�م                                               ٢٥٢ 
ِنرتيت الب�تا�سي�م                                              ٢٤٩ 
ف��سفات الب�تا�سي�م ، الثنائّي القاعدية            ٣٤٠  
ف��سفات الب�تا�سي�م ، الأحادّي القاعدية          ٣٤٠  
ف��سفات الب�تا�سي�م ، الثالثّي  القاعدية           ٣٤٠  

ب�يل ميتاف��سفات الب�تا�سي�م                           ٤٥٢  
بروبي�نايت الب�تا�سي�م                                     ٢٨٣  
بريوف��سفات الب�تا�سي�م                                   ٤٥٠  

ِ�سليكات الب�تا�سي�م                                           ٥٦٠     
طرطرات ال�س�دي�م والب�تا�سي�م                       ٣٣٧ 

�س�ربات الب�تا�سي�م                                           ٢٠٢    
كربيتات الب�تا�سي�م                                          ٥١٥ 
ِكربيتيت الب�تا�سي�م                                          ٢٢٥
طرطرات الب�تا�سي�م                                           ٣٣٦
تريب�ليف��سفات الب�تا�سي�م                               ٤٥١
بروبني                                                                ٩٤٤
حام�ص الرُببي�نيك                                            ٢٨٠ 
غالت الربوبيل                                                  ٣١٠

غليُك�ل الربوبلني                                               ١٥٢٠
اأجلينات غليك�ل الربوبيالن                               ٤٠٥
اإ�سرت غليك�ل الربوبيالن للح�ام�ص الدهنية      ٤٧٧
برنوات الربوبيل بارابني                                    ٢١٦

بروتياز ) باباين ، بروميالن ، في�سن(               ١١٠١
اأ�سفر الكين�لني                                                  ١٠٤

١٦١f                                                       رودوكزانتني

الب�ليدك�سرتوز                                                    ١٢٠٠
Polydimethylsiloxane or

٩٠٠a                                Dimethylpolysiloxane
٨٠٠٠                        ١٥٢١ Polyethylene glycol
٤٧٥            Polyglycerol esters of fatty acids

Polyglycerol esters of
٤٧٦                    Intersterified ricinoleic acid
�س�ربيتان اأحادي ال�سيتريات                             ٤٣٥

ب�يل �س�ربات ٦٥                                               ٤٣٦
ب�يل �س�ربات ٨٠                                               ٤٣٣

ب�يل فينيل بريوليدون                                       ١٢٠١
ب�ن�س� ٤ اأر                                                         ١٢٤
اأ�ستات الب�تا�سي�م                                             ٢٦١
�سحمات الب�تا�سي�م                                           ٣٥٧
اجلينات الب�تا�سي�م                                           ٤٠٢
�سيليكات الب�تا�سي�م والأل�ميني�م                    ٥٥٥
اأ�سك�ربات الب�تا�سي�م                                        ٣٠٣
بنزوات الب�تا�سي�م                                            ٢١٢
بيكرب�نات الب�تا�سي�م                                      ٥٠١

ثاين كربيتيت الب�تا�سي�م                                   ٢٢٨
َكرب�نات الب�تا�سي�م                                         ٥٠١
كل�ريد الب�تا�سي�م                                             ٥٠٨
�ِسرتات الب�تا�سي�م                                             ٣٣٢
فرو�سيانيد الب�تا�سي�م                                       ٥٣٦

في�مارات الب�تا�سي�م                                        ٣٦٦  
جل�ك�نات ب�تا�سي�م                                         ٥٧٧  
لكتات الب�تا�سي�م                                             ٣٢٦ 
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الأ�صم                                             ال�صفراتالأ�صم                                             ال�صفراتالأ�صم                                             ال�صفرات
ريب�فالفني                                                         ١٠١  

ف��سفات ريب�فالفني- ريب�فالفني ٥                ١٠١
١٦١d                                             الكزانتني الأرج�اين

�سكرين الب�تا�سي�م اأو �سكرين
 ال�س�دي�م اأو �سكرين الكال�سي�م                        ٩٥٤
الزعفران اأو الكرو�ستني اأو الكرو�سني                  ١٦٤
مغ اللَّك                                                           ٩٠٤ �سَ
ثاين اأك�سيد ال�سيليك�ن ، غري ُمتبّلر                      ٥٥١
ة                                                                 ١٧٤ الف�سّ
اأ�ِستات ال�س�دي�م                                                ٢٦٢
بريوف��سفات حم�ص ال�س�دي�م                         ٤٥٠
اجلينات ال�س�دي�م                                             ٤٠١
ف��سفات الأل�ميني�م وال�س�دي�م                      ٥٤١
�ِسلكات الأل�ميني�م وال�س�دي�م                         ٥٥٤
اأ�سك�ربات ال�س�دي�م                                         ٣٠١
بنزوات ال�س�دي�م                                              ٢١١
بيكرب�نات ال�س�دي�م                                        ٥٠٠
بيكربيتيت ال�س�دي�م                                         ٢٢٢
كرب�نات ال�س�دي�م                                           ٥٠٠
كارب�كزييتثيل �سيل�ل�ز ال�س�دي�م                  ٤٦٦
�ِسرتات ال�س�دي�م                                               ٣٣١
ثنائي اأ�سيتات ال�س�دي�م                                   ٢٦٢
اأري�س�ربايت ال�س�دي�م                                       ٣١٦
فرو�سيانيد الكال�سي�م                                         ٥٣٥
في�مارات ال�س�دي�م                                          ٣٦٥
مالت الهيدروجني وال�س�دي�م                         ٣٥٠

لكتات ال�س�دي�م                                              ٣٢٥ 

لكتيالت ال�س�دي�م                                           ٤٨١
مالت ال�س�دي�م                                                ٣٥٠
ميتا بيكربيتيت ال�س�دي�م                                 ٢٢٣
ميتاف��سفات ال�س�دي�م                                     ٤٥٢
ِنرتات ال�س�دي�م                                                ٢٥١
نرتيت ال�س�دي�م                                                ٢٥٠
لكتياليت اوليل ال�س�دي�م                              ٤٨١
ف��سفات ال�س�دي�م ، ثنائي القاعدة                  ٣٣٩
ف��سفات ال�س�دي�م ، اأحادي القاعدة                 ٣٣٩
ف��سفات ال�س�دي�م ، ثالثي القاعدة                   ٣٣٩
ب�ليف��سفات ال�س�دي�م                                      ٤٥٢
حام�ص الرببي�نيك                                            ٢٨١
بريوف��سفات ال�س�دي�م                                     ٤٥٠
�س�ربات ال�س�دي�م                                            ٢٠١
لكتياليت �ستيارويل ال�س�دي�م                         ٤٨١
كربيتات ال�س�دي�م                                            ٥١٤
كربيتات ال�س�دي�م                                            ٢٢١
َطرَطرات ال�س�دي�م                                            ٣٣٥
ترايب�ليف��سفات ال�س�دي�م                               ٤٥١
حم�ص ال�س�ربيك                                                ٢٠٠
�س�ربيتان اأحادي ال�ستريات                               ٤٩١
�س�ربيتان ثالثي ال�ستيارات                               ٤٩٢
�س�ربيت�ل                                                           ٤٢٠
كل�ريد الق�سديروز                                              ٥١٢

اأ�سيتات الن�ساء                                                     ١٤٢٠
اأوكتينيل�س�كينايت �س�دي�م الن�ساء                   ١٤٥٠

حام�ص الإ�سِتياريك اأو  حام�ص دهني              ٥٧٠

حاِم�ص ال�ّسك�ِسنيك                                              ٣٦٣   
�سكرال�ز                                                              ٩٥٥
اأي�س�بي�ترييت اأ�سيتات ال�سكرال�ز                       ٤٤٤
اأ�ستري ال�سكروز للحم�ص الدهني                          ٤٧٣
ثاين اأك�سيد الَكربيت                                            ٢٢٠
حام�ص التّنيك اأو حام�ص الَعف�ص                     ١٨١
حاِم�ُص الّطرطري                                                 ٣٣٤
تارترازين                                                            ١٠٢
تريا�سيتني                                                           ٩٥٧
ثاين اأك�سيد التيتاني�م                                        ١٧١

األفا ت�ك�فريول                                                   ٣٠٧
دلتا ت�ك�فريول                                                  ٣٠٩
غاما ت�ك�فريول                                                 ٣٠٨
مركز مزيج الت�ك�فريول                                    ٣٠٦
�سمغ تراغاكانت                                                ٤١٣

تريا�سيتني                                                          ١٥١٨
ثالثي �ِسرتات الأم�ني�م                                     ٣٨٠

�سرتات الرتياثيل                                                ١٥٠٥
 ١٦١e                                                          في�ل�زانني

�سمغ كزانتان                                                    ٤١٥
زيليت�ل                                                               ٩٦٣
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امللحق 8
الئحة اإلحتاد األوروبي اخلاصة باملكونات امٌلسّببة للحساسية 

واليت جيب ذكرها على امللصقات

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

احلبوب التي حتتوي على الغلوتني:
- الِق�رشّيات واملنتجات امُل�ستقة منها.  

- البي�ص واملنتجات امُل�ستقة منه.  
- الف�ل ال�س�داين واملنتجات امُل�ستقة منه.  

- ف�ل ال�س�يا واملنتجات امُل�ستقة منه.  
- احلليب وم�ستقاته )مبا فيها الّلكت�ز(  

- اجل�ز وم�ستقاته.  
- الَكَرف�ص ومنتجاته.  

- اخلردل واملنتجات امُل�ستقة منه.  
- بزورال�ّسم�ِسم ومنتجاتها.  

- ثاين اأوك�سيد الكربيت والكربيتيت مبعدل تركيز يزيد عن ١٠ ملغ/كلغ اأو ١٠ ملغ/ليرت.    

لئحة الإحتاد الأوروبي اخلا�صة باملكونات امٌل�صّببة للح�صا�صية والتي يجب ذكرها على املل�صقات:

احلليب ،البي�ص ، الف�ل ال�س�داين ، اأ�سجار اجل�ز )مثل: الل�ز و ج�ز الَبّقان(، احلنطة ، ف�ل ال�س�يا، ال�سمك )مثال : القارو�ص، ال�سمك امُلفلطح والقّد( 
والأ�سماك الق�رشية )مثال،ال�سّلطع�ن،الكركند والقريد�ص(

وت�ساف اإىل الالئحة اأي مادة غذائية حتت�ي على بروتني ناجم عن اإحدى الأطعمة الثمانية املذك�رة اأعاله، باإ�ستثناء الزي�ت امُلكّررة واملك�نات 
امل�ستقة من الزي�ت امُلكّررة.

تبلغ ١/١٦ اإن�سا م�ساحة PDP ٥ اإن�سا مربعا  اأو اأقل.   

تزيد ١/٨ اإن�سا م�ساحة PDP عن ٥ اإن�سا مربعا واإمنا ل تتعدى ال ٢٥ اإن�سا مربعا.  

تزيد ٣/١٦ اإن�سا م�ساحة PDP عن ٢٥ اإن�سا مربعا واإمنا ل تتعدى ال ١٠٠ اإن�سا مربعا. 

تزيد ١/٤ اإن�سا م�ساحة PDP عن ١٠٠ اإن�سا مربعا واإمنا ل تتعدى ال ٤٠٠ اإن�سا مربعا.  

تزيد /١ اإن�سا م�ساحة PDP عن ٤٠٠ اإن�سا مربعا. ٢ 

اأوروبا يف الأنظمة اخلا�سة باملل�سقات( ، على  باإ�ستثناء عالمة "e" )امُل�ستخدمة يف 
اأن تنطبق م�ا�سفات  حجم الطباعة الأدنى على الأحرف الطباعّية ال�سغرية )اأو ما 

يعادلها( يف حال اإ�ستخدامها.

اإقرتحت FDA األ يقل اإرتفاع عالمة "e" عن ٣ ملم وبنف�ص املكان الذي ُيعر�ص فيه 
جدول املحت�ى ال�سايف. 
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امللحق 13
قيم بريكس األمرييكية للعصري

1٠٠٪ عصري

اأ�سريول                        ٦٫٠
تفاح                            ١١٫٥
م�سم�ص                         ١١٫٧
م�ز                             ٢٢٫٠
عّليق                           ١٠٫٠
ِعنيبة                          ١٠٫٠
ب�يزنبريي                  ١٠٫٠
�سّمام                           ٩٫٦ 
كارمب�ل                      ٧٫٨
جزر                            ٨٫٠
بطيخ اأ�سفر �ست�ي      ٧٫٥

كاج�                           ١٢٫٠
كرف�ص                         ٣٫١ 

كرز ، اأ�س�د ، �سكري     ٢٠٫٠
كرز ، اأحمر ، حام�ص   ١٤٫٠
تفاح بّري                    ١٥٫٤

ت�ت بّري                     ٧٫٥
عنب ) اأ�س�د (              ١١٫٠
عنب ) اأحمر(               ١٠٫٥
بلح                               ١٨٫٥
ت�ت النّدى                   ١٠٫٠

ت�ت النّدى                   ١٠٫٠
حمان                          ١١٫٠
تني                              ١٨٫٢

ِك�سم�ص                         ٨٫٣
عنب                             ١٦٫٠

كريب فروت                ١٠٫٠/٣ 
اجل�انابانا                      ١٦٫٠

ج�اَفة                           ٧٫٧
�سمام املن                     ٩٫٦

كي�ي                            ١٥٫٤
ليم�ن حام�ص               ٢/ ٤٫٥

زيزف�ن                          ٢٤٫٥
ت�ت ل�غان                    ١٠٫٥
مانغا                            ١٣٫٠
  ّرحيقاين                       ١١٫٨

ليم�ن                           ٣/ ١١٫٨
ببايا                              ١١٫٥

فاكهة ال�سغف            ١٤٫٠
 دّراق                              ١٠٫٥
اإجا�ص                          ١٢٫٠

اأنانا�ص                           ١٢٫٨
 برق�ق                            ١٤٫٣
 ّرمان                            ١٦٫٠
خ�خ                             ١٨٫٥
�سفرجل                        ١٣٫٣
ت�ت العّليق                  ١١٫١
 ت�ت العّليق الأحمر        ٩٫٢
راَوند                             ٥٫٧
فراولة                          ٨٫٠

مندرين                          ٣ / ١١٫٨
 طماطم                       ٥٫٠

بطيخ اأحمر                  ٧٫٨
ت�ت ي�نغ                      ١٠٫٠

ع�صريع�صريع�صري

/١/  ُي�سري اإىل قيم بريك�ص اإل اإذا مّت حتديد قيم اأخرى.

/٢/  ُي�سري اإىل ن�سبة حام�ص الليم�ن الالمائي بال�زن.

/٣/ اإن قيم بريك�ص امُلحددة بالك�رش لع�سري احلام�ص ُيكن ت�سحيحها بالن�سبة 
اإىل حام�ص الليم�ن.




