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 الضوابط العامة واالشتراطات الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة

للمواصفات والمقاييس، اللوائح التنفيذية  ةمطابق بطاقات المواد الغذائية المعبأةيجب أن تكون 

الضوابط القانونية الوطنية والمراجع المعتمدة، و شتراطات اال والفنية المحلية، والخليجية وغيرها من

ها الحصول عليوالتي يمكن  هذا المجالوالتي ُتحدث دوريًا تماشيًا مع التطور المستمر والمتباين في 

. حيث يجب على جميع المعنيين من الصناعة والتجارة والسياحةكوزارة  من خالل الجهات المختصة

اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس اإللتزام بهذه المصنيعين والمستوردين والمصدرين 

 المعتمدة بقرار وزاري.

 اللوائح الفنية والمواصفات القياسية:

 ببطاقات المواد الغذائية المعبأةنماذج من اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس الخليجية الخاصة 

)تحدث هذة اللوائح بشكل مستمر إذ يجب اإلطالع على التحديثات قبل انتاج أو إستيراد المواد الغذائية 

 المعبأة(: 

الالئحة الفنية/المواصفة رقم   مسمى الالئحة الفنية/المواصفة 

GSO 9/2013 المعبأة الغذائية المواد بطاقات 

GSO 2233 2102/  البطاقةالبيانات التغذوية على راطات إشت 

GSO OIML R 79:2007 مسبًقا المعبأة المنتجات بيانات بطاقة متطلبات 

GSO/GL 1 2112:  اإلرشادات العامة لإلدعاءات المضللة لألغذية 

GSO 654  2104: العامة لألغذية المعبأة ذات االستعماالت التغذوية راطات االشت 

 الخاصة

GSO 2333 2102/  اإلدعاءات التغذوية والصحيةاألغذية ذات اطات  راشت 

GSO 05 CDS 2333 /2017 األغذية  المسموح باستخدامها في االدعاءات الصحية والتغذوية

 وظروف استخدامها
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الضوابط العامة واالشتراطات الخاصة ببطاقات المواد الغذائية بعض  أمثلة على

 : المعبأة

  ما يلي :بطاقات المواد الغذائية المعبأة  تتضمنيجب أن 

 سم المنتجا -

يان بمع  (مكونات محظورة محليًا و عالمياً )على أن ال تتضمن  الفعالة وغير الفعالةقائمة المكونات  -

   .حساسيةفرط التسبب  قد أسماء المواد الغذائية التي

 والمواد الغذائية المعبأة يجب كتابة البيانات التغذوية التالية على بطاقات : البيانات التغذوية -

-طاقةال -لياف الغذائيةاأل -البروتين -الدهون -تشمل على القيم األساسية التالية ) الكربوهيدرات

دات بالوح يجب كتابة جميع هذه القيم كما مع كتابة المسميات بطريقة صحيحة (الدهون المتحولة

 .الدولية الخاصة بها

                                           صافي المحتويات -

 إسم وعنوان الصانع أو المعبىء -

 بلد المنشأ -

 و االستخدامالتاريخ وتعليمات التخزين  -

  والبيانات اإليضاحية المصاحبة لھا باللغة العربية بطاقات المواد الغذائية المعبأة يجب أن تكون

 وعند استعمال لغة أخرى أو اكثر إلى جانب اللغة العربية ، يجب أن تكون جميع البيانات باللغات

 األخرى مطابقة للبيانات المكتوبة باللغة العربية.

 زيف ال أال توصف المادة الغذائية المعبأة أو تعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على

 حال من األحوال. و بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاتها بأيأو الخداع أ أو التضليل

 الغذائية المعبأه إدعاءات  اإلدعاءات الصحية على بطاقة المواد ويجب أن تكون اإلدعاءات التغذوية أ

على األسس العلمية والمراجع المعتمدة والتي من الممكن  ابناءأو خادعة وغير مضللة  صحيحة

 ةمحدد مقاييس لها وجدتال مع تجنب كتابة اإلدعاءات التي .الحصول عليها من الجهات المختصة

 تها.صح من للتحقق

 توصف األغذية بأنها "صحية" أو أن يوصف غذاء معين بطريقة توحي بأن هذا الغذاء  يجب أن ال

ادعاءات لممارسة صحية جيدة، مثل" نافع"،" صحي"،" سليم."  حيث أن بحد ذاته يجلب الصحة

  ك.لمستهلتعتبر إدعاءات مضللة ل
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 جب أن تدون قيمة في حالة إضافة فيتامينات أو أمالح معدنية ضمن مكونات المادة الغذائية، ي

كل عنصر غذائي على حدة ضمن البيانات التغذوية للمادة الغذائية المعبأة. المنتجات التي تحتوي 

 .على إدعاء عالي أو غني للمغذيات يجب تحديد مقدار هذه المغذيات للتأكد من صحة هذا اإلدعاء

  تقديم ما يثبت  عضوي...إلخ يجبعند استخدام أي شعار خاص بالحالل أو عالمات الجودة أو منتج

 صحة هذا االدعاء.

  أن يوضح على بطاقة البيانات اية شروط خاصة بالتخزين إذا كان تاريخ الصالحية يعتمد على توافر

 هذة الشروط.

  أن يوضح على بطاقة البيانات التعليمات الخاصة باستخدام المنتج, بما في ذلك تعليمات إعادة

 الغذائية تتطلب ذلك لضمان االستخدام السليم لها. التجهيز إذا كانت المادة

  التي تحتوي على مكونات ال بطاقات المواد الغذائية المعبأة يجب أن تكتب عبارات تحذيرية  على

تتناسب مع فئات معينة كالحوامل والمرضعات واألطفال أو التي ال تتناسب مع حاالت صحية 

أن تكون التحذيرات الالزم إضافتها على يجب  . كماوغيرهمعينة كالمصابين بأمراض القلب و السكر 

  بطاقة المنتج مكتوبة بطريقة واضحة ومقروءة.

  في حال إضافة إي من المواد الملونةE110 Sunset yellow و/أو E102 tartrazin و/أو  E122 

Azorubine (CARMOISINE) و/أو E129 Allura red : يجب إيضاح التالي 

 بعالمة)*(تميزها  -

كتابة العبارة التالية:"قد يكون له تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى األطفال" أسفل قائمة  -

 المكونات.
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 غذائية معبأة مستوفية لإلشتراطات والظوابط العامة: مواد اذج لبطاقاتنم
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  األول:النموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذلك من المهم  قد تكون هناك بيانات إلزامية أخرى حسب نوع المادة الغذائية المعبأة مالحظة:

  الرجوع إلى المواصفات والمقاييس المعتمدة ذات الصلة.

جدول الحقائق الغذائية وفيها البيانات 

التغذوية والتي تشمل على القيم 

م المنتجاس بالواحدات الدولية الخاصة بها األساسية  صورة غير مضللة أو خادعة 

يجب ذكر جميع المكونات 

مكونات المادة الغذائية مرتبة 

 تنازلًيا حسب نسبة كل منها

بيان بأسماء المواد الغذائية و 

المكونات التي تتسبب فرط 

 الحساسية

اسم وعنوان المصنع أو 

 المعبئ

يجب أن تكون  تاريخ اإلنتاج واإلنتهاء

 والتواريخ محفورة أو نافرة أو مطبوعة أ

 زالةمختومة بحبر غير قابل لإل

 الوزن الصافي

 تعليمات  التخزين 

 المنشآبلد  

 

عند استعمال لغة أخرى أو اكثر إلى جانب اللغة 

العربية ، يجب أن تكون جميع البيانات باللغات األخرى 

 لبيانات المكتوبة باللغة العربيةمطابقة ل
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 :النموذج الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد تكون هناك بيانات إلزامية أخرى حسب نوع المادة الغذائية المعبأة لذلك من المهم  مالحظة:

 الرجوع إلى المواصفات والمقاييس المعتمدة ذات الصلة. 

 الوزن الصافي

 تعليمات  التخزين 

 بلد  المنشآ

 

تاريخ اإلنتاج واإلنتهاء يجب أن تكون 

التواريخ محفورة أو نافرة أو مطبوعة أو 

 مختومة بحبر غير قابل لإلزالة

اسم وعنوان المصنع أو 

 المعبئ

 المكونات األخرى
على مكونات ال  إلحتواء المنتجعبارات تحذيرية  

تتناسب مع الحوامل والمرضعات واألطفال 

 تتناسب مع حاالت صحية معينةالو

جدول الحقائق الغذائية وفيها البيانات التغذوية والتي تشمل 

تدون مع  على القيم األساسية بالواحدات الدولية الخاصة بها

م المنتجاس .كل على حدة  الفيتامينات و األمالح المعدنية  قيمة  تعليمات اإلستخدام صورة غير مضللة أو خادعة 
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 المعبأة :غذائية ال المواد بطاقاتعلى أمثلة إلخطاء شائعة 

صورة لجزء من بطاقة مادة غذائية 

 معبأة
 التعديل المطلوب الخطأ

المواصفة/الالئحة 

 الفنية المستخدمة

   تسمية المنتج )مياه

   .(معبأه شرب

  معبةةأة شةةةةةةةربجملةة إزالةة 

على  الحتواء المنتج وذلك

تةؤثةر في  مةكةونةةةةات قةةةةد

مةةةةاء وتسةةةةةةةميتةةةةة  الطعم

 .بنكهة اللقاح

   الالئحة الفنيةGSO 

"مةةةيةةةةاه  1025/2014

   .الشرب المعبأة"

 

 

 

 

 

 

 Trans Fat  فةةةةةةةي

جةةةدول المعلومةةةات 

الغةةذائيةةة والةةذي ذكر 

بمسةةةةةةةمى الدهون 

غير المشةةةةةبعة حيث 

يعتبر ذلةةةةك ترجمةةةةه 

غةةةيةةةر صةةةةةةةةةحةةةيةةةحةةةةة 

لمسةةةةةةةمةاهةا بةاللغة 

 .العربية

  المسةةةةةةةمى باللغة العربية

يجةةةب أن   Trans fatلةةةل 

يكون كةاتتي: "األحماض 

الةةةةدهةنةيةةةةة الةمتحولةةةةة" و 

"الةةةةدهةةون الةةمةةتةةحةةولةةةةة" 

 .يمكن استخدامها تبادليا

 واصةفة القياسية الم

الةخةلةيةجيةةةةة للةةةةدهون 

)األحمةةاض الةةدهنيةةة( 

 GSOالةةةمةةةتةةةحةةةولةةةةة 

2483/2015. 

 

 

 

 

  عةةبةةةةاره )اسةةةةةةةتةةمةةتةةع

بفوائدة العديدة ( و 

 .عبارة ) مفيد جدا(

  يجب إزالة عباره )اسةةةةةتمتع

بفوائةدة العةديدة ( و عبارة 

)مةةفةةيةةةةد جةةةةدا( مةةن عةةلةةى 

البطةةاقةةة الغةةذائيةةة للمنتج 

حةةةيةةةةث هةةةي عةةةبةةةةاره عةةةن 

يمكن ال صةةةةةةةحية إدعاءات 

 .إثباتها

  مواصةفة اإلرشادات

العةةةةامةةةةة لإلدعةةةةاءات 

المضةةةةةةةللةةة لألغةةذيةةة  

CAC/GL 1:1979   

GSO CAC/GL 

1:2008. 

 

 

 

 

 دهون غير مشبعة

Trans fat 
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  اإلدعةةةةاء الةةتةةغةةةةذوي

قةةةلةةةيةةةةل الةةةةدهةةةون )

/Low fat.) 

 

 

 

  اإلدعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء

الةةةتةةةغةةةةذوي)قةةةلةةةيةةةةل 

 Lowالكربوهيدرات/

Carb). 

 

 

 

  ذكر الةةةةدهون عةةةةدم

الةةكةةلةةيةةةةة، الةةةةدهةةون 

الةةةةةةمشةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةعةةةةةةةة 

 في والكوليسةةترول

جةةةةدول الةةةحةةةقةةةةائةةةق 

 .الغذائية

 

  كةةةمةةةيةةةةة عةةةةدم ذكةةةر

األحمةةاض الةةدهنيةةة 

في جدول  المتحولة

 .الحقائق التغذوية

 

 

  ذكر نسةةةةةةةبةةةةة عةةةةدم

الةةةةكةةةةربةةةةوهةةةةيةةةةدرات 

المتةةةاحةةةة بمةةةا فيهةةةا 

نسةةةةةةبة السةةةةةةكريات 

 الكلية 

 

  إزالةةةةة اإلدعةةةةاء الةةتةةغةةةةذوي

 Lowقةةلةةيةةةةل الةةةةدهةةون /)

fat ال يعتبر المنتج (.حيةةةث

قليةةةل الةةةدهون إلحتوائةةةة 

جم من الةةةةدهون  4على 

 .جم011لكل 

  إزالةةةةةةةةةةةةةةةة اإلدعةةةةةةةةةةةةةةةاء

قةةةةةةلةةةةةةيةةةةةةل )الةةةةةةتةةةةةةغةةةةةةذوي

 Low/الةةةةكةةةةربةةةةوهةةةةيةةةةدرات

Carb) حةةةةيةةةةث ال يةةةةوجةةةةةد

مقيةةةةاد محةةةةدد لقيةةةةاد 

 .صحة هذا اإلدعاء

 

  ذكر الةةدهون الكليةةة، يجةةب

الةةةةدهةةةون الةةةمشةةةةةةةةةبةةةعةةةةة 

في جدول  والكوليسترول

 الةةةةحةةةةقةةةةائةةةةق الةةةةغةةةةذائةةةةيةةةةة

بالوحدات الدولية الخاصةةةة 

 .بها

 

  ذكر كميةةة األحمةةاض يجةةب

الةةةةدهنيةةةةة المتحولةةةةة في 

 جةةدول الحقةةائق التغةةذويةةة

بةالوحدة الدولية الخاصةةةةةةةة 

 .بها

 

 ذكةةةةةر نسةةةةةةةةةةةبةةةةةة  يةةةةةجةةةةةب

الكربوهيةدرات المتةاحة بما 

فيها نسةةةةةةةبة السةةةةةةةكريات 

بةةةالوحةةةدة الةةةدوليةةةة  الكليةةةة

 .الخاصة بها

 

  الةةةألئةةةحةةةةة الةةةفةةةنةةةيةةةةة

اطات األغذية شةةةةترإل

ذات اإلدعةةةةةةةةةةةاءات 

التغةذوية والصةةةةةةةحية 

 GSOالةةةخةةةلةةةيةةةجةةةيةةةةة 

2333:2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 ئةةةةحةةةةة الةةةةفةةةةنةةةةيةةةةة اال

البيانات راطات شةةةتإل

الةةةتةةةغةةةةذويةةةةة عةةةلةةةى 

 GSO 2233 البطاقة

/2012.. 

 

 

  المواصةفة القياسية

الةخةلةيةجيةةةةة للةةةةدهون 

)األحمةةاض الةةدهنيةةة( 

 GSOالةةةمةةةتةةةحةةةولةةةةة 

2483/2015 

 

  االئةةةةحةةةةة الةةةةفةةةةنةةةةيةةةةة

البيانات راطات شةةةتإل

الةةةتةةةغةةةةذويةةةةة عةةةلةةةى 

 GSO 2233 البطاقة

/2012. 
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  ذكةةةةةةةر االدعةةةةةةةاءات

التغةةةذويةةةة بةةةاللغةةةة 

 .اإلنجليزية فقط

  ذكر االدعةةةاءات التغةةةذويةةةة

حيث يجب باللغة العربية ، 

أن تكون بطةةاقةةات المواد 

الةةةغةةةةذائةةةيةةةةة والةةةبةةةيةةةةانةةةةات 

اإليضةةةاحية المصةةةاحبة لها 

 .باللغه العربية

 الئةةةةحةةةةة الةةةةفةةةةنةةةةيةةةةة ا

 الةةمةةواد بةةطةةةةاقةةةةاتلةة

رقم  المعبأة الغذائية

GSO 9/2013 

 

 

  ذكةةر إدعةةةةاء خةةفةةيةةف

 .وصحي 

  يجةةةب إزالةةةة عبةةةارة خفيف

 ال أن يجبوصةةةحي حيث 

 بةةأنهةةا األغةذيةةة توصةةةةةةةف

 يوصةةةف أن أو "صةةةحية"

 بةةطةةريةةقةةةةة مةةعةةيةةن غةةةةذاء

 هةةةذا الغةةةذاء بةةةأن توحي

كما  الصحة يجلب ذاته بحد

 لممةةةارسةةةةةةةةةة أن ادعةةةاءات

" مثةةةةل جةيةةةةدة، صةةةةةةةحةيةةةةة

" ،"صةةةةةةةةةحةةةي" ،"نةةةةافةةةع

تعتبر إدعةةةاءات  ."سةةةةةةةليم

 مضللة للمستهلك. 

  الةةةالئةةةحةةةةة الةةةفةةةنةةةيةةةةة

إلشةةتراطات الخليجية 

األغةةةةةةةةةذيةةةةةةةةةة ذات 

اإلدعةةاءات التغةةذويةةة 

 GSO و الصةةةةةةةحةةيةةةةة

2333:2013 

  المواصةةةةةفة الخليجية

 لإلرشةةةةةةةادات العةةامةةة

 المضةةةةةللة لإلدعاءات

 CAC/GLلةةألغةةةةذيةةةةة 

1:1979 -GSO 

CAC/GL 1:2008 

 

 

 

 

  ذكر الكوليسةةةةةةةترول

تةةةةةحةةةةةت قةةةةةائةةةةةمةةةةةة 

الةةةةكةةةةربةةةةوهةةةةيةةةةدرات 

    .الكلية

  ذكر الكوليسةةةةةةةترول يجةةةب

تةةحةةةةت قةةةةائةةمةةةةة الةةةةدهةةون 

بةةةداًل من قةةةائمةةةة   الكليةةةة

 الكربوهديرات الكلية.

  االئةةةةحةةةةة الةةةةفةةةةنةةةةيةةةةة

 الةةمةةواد بةةطةةةةاقةةةةاتلةة

رقم  المعبأة الغذائية

GSO 9/2013 

 

 

 

 

  الترجمة غير صةةحيحة

من اللغه اإلنجليزية 

 للعربية.

 The translation must be 

correct, with matching 

translations of all 

languages together, 

and avoiding spelling 

mistakes. 

  االئةةةةحةةةةة الةةةةفةةةةنةةةةيةةةةة

لةةبةةطةةةةاقةةةةات الةةمةةواد 

الغذائية المعبأة رقم 

GSO 9/2013. 

 


