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أنواع المنتجات

التي تشملها الالئحة
منتجات حليب الرضع في صورة سائلة أو بودرة.

األم  لحليـــب  البديلـــة  الحليبيـــة  األغذيـــة  وهـــي 
والمصنعـــة خصيصًا للرضع في الســـنة األولى لتلبية 
كافـــة االحتياجـــات الغذائية الخاصـــة بالرضع مكملي 
فترة الحمل خالل الســـتة أشـــهر األولى من حياتهم، 
ومع التغذية التكميلية المناسبة حتى عمر 12 شهرًا 

(رقم 1).
حليب الرضع 1

منتجات حليب المتابعة في صورة سائلة أو بودرة.

الحليـــب  مـــن  أساســـًا  المحضـــرة  األغذيـــة  وهـــي 
والمصنعـــة للرضـــع مـــن عمر ســـتة أشـــهر وحتى 12 

شهرًا ( رقم ،2 ). 

حليب المتابعة 2

الحليـــب  مـــن  أساســـًا  المحضـــرة  األغذيـــة  وهـــي 
والمصنعـــة لصغار األطفال من عمر 12شـــهر وحتى 

36 شهرًا  ( رقم, 3 ). حليب األطفال
في طور النمو  3

منتجات الحليب المخصص لالســـتخدام الطبي الخاص في 
االحتياجـــات  لتلبيـــة  والمعـــدة  بـــودرة  أو  ســـائلة  صـــورة 

التغذوية والطبية الخاصة.

وهي المنتجات المخصصـــة للرضع ذوي االحتياجات 
التغذويـــة والطبية الخاصة منذ الـــوالدة وحتى عمر 

12 شهرًا.
 الحليب المخصص 

لالستخدامات الطبية الخاصة

منتجات حليب األطفال في طور النمو في صورة سائلة أو 
بودرة 

1

2

3



�ب�������� ا������ �� ا� يجب أن يذكر العمر المخصص له المنتج "من 
الوالدة حتى 6 أشهر".

ويمكـــن كتابـــة عبـــارة مـــن الـــوالدة حتى 12 
شهر".

 قائمة المكونات
 يجب ذكر المكونات مرتبة ترتيبًا تنازليًا ماعدا
الفيتامينات والمعادن في حال تم إضافتها.

اسم المكونات
والمضافـــات المكونـــات  اســـم  ذكـــر   يجـــب 
 الغذائيـــة من المصـــادر الحيوانيـــة أو النباتية

المنشأ.
 مصادر البروتين

يجب ذكر مصادر البروتين بشكل واضح.

 يجب أن يســـمى حليب الرضع ب ”حليب مصنع
للرضع" أو تركيبة غذائية للرضع"

���������� ا��������ا�

�ب�������� ا������ �� ا�

 يجـــب أن يكـــون هنـــاك توجيهـــات وتعليمـــات
 كافية ومناســـبة لطرق التحضير واالســـتخدام
 وأن تكـــون وفقًا للممارســـات الصحية الجيدة،
 بمـــا في ذلك طرق الحفـــظ والتخلص منه بعد
وفـــي االيضاحيـــة  البيانـــات  ضمـــن   التحضيـــر 
 المنشـــور المرفـــق علـــى أن ينـــص بأنـــه يجـــب

استهالك الحليب خالل ساعة من تحضيره.

التحضيـــر ســـوء  عـــن  تحذيـــر  وضـــع   يجـــب 
 واالستعمال والحفظ والتخزين.

����������ت ا��������
��ل وا�����وا��

��ت����������ا�����

يجب ذكر القيم الغذائية لكل 100 جرام 
ولكل 100 كيلو سعر حراري ولكل 100
لطريقـــة  وفقـــًا  التحضيـــر  بعـــد  مليلتـــر 

االستخدام الموضحة على البطاقة.
يجـــب ذكـــر المعلومات الغذائيـــة التالية 
للوحـــدات  وفقـــًا  الترتيـــب  بهـــذا 

المستخدمة في الالئحة:

 ������ ا���ا����ا���

 يكتـــب تاريـــخ اإلنتـــاج وانتهـــاء الصالحية
 باليوم والشـــهر والسنة بأرقام مرتبة غير

مشفرة،
 مـــن الممكـــن االكتفاء بالشـــهر والســـنة
 للمنتجـــات التـــي تتجاوز فتـــرة صالحيتها

 ثالثة أشهر.

 *يمكـــن أن يتـــم التعبيـــر عـــن النســـب المئويـــة للفيتامينـــات
والمعادن وفقًا للقيم المرجعية الواردة في الالئحة.

�������� ا�������� �ر�

�����������ا�

 يجب أن ُيكتب النص المستخدم في البيانات
 االيضاحيـــة للبطاقـــة الغذائيـــة والمعلومات
العربيـــة باللغتيـــن  المرفقـــة   األخـــرى 

 واالنجليزية.

�������ا���

يجـــب وضـــع اآلتـــي تحـــت لمنتجـــات حليب 
الرضـــع بشـــكل وخـــط واضح وبشـــكل بـــارز، 

وتقرأ بسهولة:

    عبارة "اشعار هام" أو مايعادلها.

    عبارة "حليب األم هو أفضل غذاء لطفلك" 
على الواجهة األمامية للعبوة.

    عبـــارة توضح بأن الرضع ينبغي أن يتناولون 
أطعمـــة تكميليـــة من ســـن ســـتة أشـــهر فما 

فوق.

    عبارة توضح بأن المنتج يجب أن يســـتخدم 
فقط بعد استشـــارة الطبيـــب المختص وعند 

الحاجة وبالطريقة المناسبة لالستعمال. 

 ��������رات �������

يجب إيضاح كل من:
• بلد المنشأ والتعبئة.

• اسم وعنوان المصنع.
• رقم الدفعة.

ممكن إضافة البيانات:
• اسم ورقم وعنوان الوكيل.

• البريد االلكتروني لكل من المصنع أو الوكيل.
• رقم الباركود.

�������ت ا����� ا���
��ى�����ت أ�������و�

 يجب وضـــع تعليمات كافيـــة لطرق تخزين
 المنتج قبل الفتح وبعد الفتح.

 يجـــب وضـــع بيانـــات التخزيـــن قـــرب بيانات
 البطاقة الغذائية.

�������ت ا��������

 يحظر وضـــع أي عبارات تشـــجع على التخلي
 عن الرضاعة الطبيعية.

 يحظر اســـتخدام الصور أو الرســـومات أو أي
 نص دعائي أو أي نص يشـــجع على استخدام

 المنتج.

 يحظـــر اســـتخدام عبـــارات مثل "لالســـتخدام
البشري" " أمومه" وغيرها

يحظر وضع أي ادعاءات تغذوية أو صحية.

 ������رات ����������

القيــــم الغذائيـــــة

كمية الطاقة (كيلو سعر حراري و/ أو كيلو جول)

أي سكر مضاف وكميته بالجرام

البروتين بالجــــرام

الالكتوز بالجرام

الكربوهيدرات بالجــــرام

كمية الفيتامينات

الدهون بالجرام

كمية المعادن

أي مكون الزامي آخر

البطاقة الغذائية هي الملصق الخارجي لعبوات المنتج الغذائي

متطلبات البطاقة
الغذائية لحليب الرضع 



يجـــب ذكـــر القيم الغذائية لـــكل 100 جرام 
ولـــكل 100 كيلو ســـعر حـــراري ولكل 100
لطريقـــة  وفقـــًا  التحضيـــر  بعـــد  مليلتـــر 

االستخدام الموضحة على البطاقة.
يجب ذكر المعلومات الغذائية التالية بهذا 
الترتيـــب وفقًا للوحدات المســـتخدمة في 

الالئحة:

 ������ ا���ا����ا���

 يكتـــب تاريـــخ اإلنتـــاج وانتهـــاء الصالحية
 باليوم والشـــهر والسنة بأرقام مرتبة غير

مشفرة،
 مـــن الممكـــن االكتفاء بالشـــهر والســـنة
 للمنتجـــات التـــي تتجاوز فتـــرة صالحيتها

 ثالثة أشهر.

 *يمكـــن أن يتـــم التعبيـــر عـــن النســـب المئويـــة للفيتامينـــات
والمعادن وفقًا للقيم المرجعية الواردة في الالئحة.

�������� ا�������� �ر�

القيــــم الغذائيـــــة

كمية الطاقة (كيلو سعر حراري و/ أو كيلو جول)

أي سكر مضاف وكميته بالجرام

البروتين بالجــــرام

الالكتوز بالجرام

الكربوهيدرات بالجــــرام

كمية الفيتامينات

الدهون بالجرام

كمية المعادن

أي مكون الزامي آخر

يجب أن يذكـــر العمر المخصص له منتج "من 
عمر 6 أشهر حتى عمر سنة" لحليب المتابعة 
أو مـــن عمر "ســـنة إلى عمر 36 شـــهر" حليب 

األطفال في طور النمو.

 قائمة المكونات
 يجب ذكر المكونات مرتبة ترتيبًا تنازليًا ماعدا
الفيتامينات والمعادن في حال تم إضافتها.

اسم المكونات
والمضافـــات المكونـــات  اســـم  ذكـــر   يجـــب 
 الغذائيـــة من المصـــادر الحيوانيـــة أو النباتية

المنشأ.
 مصادر البروتين

يجب ذكر مصادر البروتين بشكل واضح.

�ب�������� ا������ �� ا�

 يجـــب أن يكـــون هنـــاك توجيهـــات وتعليمـــات كافيـــة
 ومناســـبة لطرق التحضير واالستخدام وأن تكون وفقًا
 للممارسات الصحية الجيدة، بما في ذلك طرق الحفظ
 والتخلـــص منه بعـــد التحضير ضمن البيانـــات االيضاحية
بأنـــه يجـــب ينـــص   وفـــي المنشـــور المرفـــق علـــى أن 

استهالك الحليب خالل ساعة من تحضيره.

 يجـــب وضـــع تحذير عـــن ســـوء التحضير واالســـتعمال
 والحفظ والتخزين.

����������ت ا��������
��ل وا�����وا��

��ت����������ا����� �����������ا�

 يجـــب أن يكون اســـم المنتج حليـــب المتابعة
 للمنتجـــات مـــن من 6 12- شـــهر أو أن يكون
 اســـم المنتج حليب األطفـــال في طور النمو

.للمنتجات من من 3-1 سنوات

يجـــب وضـــع اآلتي علـــى البطاقـــة الغذائىة 
لمنتجـــات الحليـــب المخصص بشـــكل وخط 

واضح وبشكل بارز، وتقرأ بسهولة:

    عبارة "اشعار هام" أو مايعادلها.

    عبارة "حليب األم هو أفضل غذاء لطفلك" 
على الواجهة األمامية للعبوة.

    عبـــارة توضح بأن الرضع ينبغي أن يتناولون 
أطعمـــة تكميليـــة من ســـن ســـتة أشـــهر فما 

فوق.

    عبـــارة أن المنتـــج ال يناســـب االســـتخدام 
العام ويجب استخدامه تحت اشراف طبي.

 ��������رات �������

 يجـــب وضـــع تعليمـــات كافيـــة لطـــرق تخزيـــن
 المنتج قبل الفتح وبعد الفتح.

بيانـــات قـــرب  التخزيـــن  بيانـــات  وضـــع   يجـــب 
 البطاقة الغذائية.

�������ت ا��������

 يحظر وضـــع أي عبارات تشـــجع على التخلي
 عن الرضاعة الطبيعية.

 يحظر اســـتخدام الصور أو الرســـومات أو أي
 نص دعائي أو أي نص يشـــجع على استخدام

 المنتج.

 يحظـــر اســـتخدام عبـــارات مثل "لالســـتخدام
البشري" " أمومه" وغيرها

 يحظر تسويق المنتج بأنه مناسب للرضع من
األغذيـــة بإدخـــال  البـــدء  وحتـــى   الـــوالدة 

التكميلية المناسبة.

يحظر وضع أي ادعاءات تغذوية أو صحية.

 ������رات ����������

البطاقة الغذائية هي الملصق الخارجي لعبوات المنتج الغذائي

يجب إيضاح كل من:
• بلد المنشأ والتعبئة.

• اسم وعنوان المصنع.
• رقم الدفعة.

ممكن إضافة البيانات:
• اسم ورقم وعنوان الوكيل.

• البريد االلكتروني لكل من المصنع أو الوكيل.
• رقم الباركود.

� و�����ت أ��ى������ت ا����� ا���

متطلبات البيانات اإليضاحية لحليب
المتابعة وحليب األطفال في طور النمو 

يجـــب أن ُيكتب النص المســـتخدم في البيانات 
الغذائيـــة والمعلومـــات  للبطاقـــة  االيضاحيـــة 

األخرى المرفقة باللغتين العربية واالنجليزية.

ا����

���������� ا��������ا�



يجـــب ذكر القيم الغذائية لكل 100 جرام ولكل 
100 كيلو ســـعر حـــراري ولـــكل 100مليلتر بعد 
التحضير وفقـــًا لطريقة االســـتخدام الموضحة 

على البطاقة.
يجـــب ذكـــر المعلومـــات الغذائية التاليـــة بهذا 
فـــي  المســـتخدمة  للوحـــدات  الترتيـــب وفقـــًا 

الالئحة:

 ������ ا���ا����ا���

 يكتـــب تاريخ اإلنتاج وانتهـــاء الصالحية باليوم
والشهر والسنة بأرقام مرتبة غير مشفرة،

والســـنة بالشـــهر  االكتفـــاء  الممكـــن   مـــن 
 للمنتجـــات التي تتجاوز فتـــرة صالحيتها ثالثة

 أشهر.

 *يمكـــن أن يتـــم التعبيـــر عـــن النســـب المئويـــة للفيتامينـــات
والمعادن وفقًا للقيم المرجعية الواردة في الالئحة.

�������� ا�������� �ر�

القيــــم الغذائيـــــة

كمية الطاقة (كيلو سعر حراري و/ أو كيلو جول)

أي سكر مضاف وكميته بالجرام

البروتين بالجــــرام

الالكتوز بالجرام

الكربوهيدرات بالجــــرام

كمية الفيتامينات

الدهون بالجرام

كمية المعادن

أي مكون الزامي آخر

�ب�������� ا������ �� ا� الســـتخدام المناســـب  العمـــر  وضـــع   يجـــب 
المنتج.

 قائمة المكونات
 يجـــب ذكـــر المكونات مرتبـــة ترتيبـــًا تنازليـــًا ماعدا

الفيتامينات والمعادن في حال تم إضافتها.
اسم المكونات

 يجب ذكر اســـم المكونات والمضافـــات الغذائية
من المصادر الحيوانية أو النباتية المنشأ.

 مصادر البروتين
يجب ذكر مصادر البروتين بشكل واضح.

 يجـــب وضع عبارة "خالي من الالكتوز" أو "قليل
 الالكتوز" كجزء من اســـم المنتج في حال كتابة
 عبـــارة خالي من الالكتوز أو قليل الالكتوز على
 عبـــوة المنتج. وفي حال اســـتخدام عبارة خالي
 مـــن الالكتـــوز" فـــي المنتجـــات المصنعـــة مـــن
 مصادر غير البروتيـــن المعزول من الصويا، فإنه
 يجـــب أن تذكـــر عبـــارة "غيـــر مناســـب للرضـــع
واجهـــة فـــي  بالجاالكتوســـيميا   والمصابيـــن 
 البطاقـــة بنفـــس حجـــم خـــط عبـــارة "خالي من

الالكتوز".

���������� ا��������ا�
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 يجـــب أن يكـــون هنـــاك توجيهـــات وتعليمـــات كافيـــة
 ومناســـبة لطرق التحضير واالستخدام وأن تكون وفقًا
 للممارسات الصحية الجيدة، بما في ذلك طرق الحفظ
 والتخلـــص منه بعـــد التحضير ضمن البيانـــات االيضاحية
بأنـــه يجـــب ينـــص   وفـــي المنشـــور المرفـــق علـــى أن 

استهالك الحليب خالل ساعة من تحضيره.

 يجـــب وضـــع تحذير عـــن ســـوء التحضير واالســـتعمال
 والحفظ والتخزين.

����������ت ا��������
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 يجب أن ُيكتب النص المستخدم في البيانات
 االيضاحيـــة للبطاقـــة الغذائيـــة والمعلومات
العربيـــة باللغتيـــن  المرفقـــة   األخـــرى 

 واالنجليزية.

�������ا���

يجـــب وضـــع اآلتي علـــى البطاقـــة الغذائىة 
لمنتجـــات الحليـــب المخصص بشـــكل وخط 

واضح وبشكل بارز، وتقرأ بسهولة:

    عبارة "اشعار هام" أو مايعادلها.

    عبارة "حليب األم هو أفضل غذاء لطفلك" 
على الواجهة األمامية للعبوة.

    عبـــارة توضح بأن الرضع ينبغي أن يتناولون 
أطعمـــة تكميليـــة من ســـن ســـتة أشـــهر فما 

فوق.

    عبـــارة أن المنتـــج ال يناســـب االســـتخدام 
العام ويجب استخدامه تحت اشراف طبي.

 ��������رات �������

 يجـــب وضـــع تعليمـــات كافيـــة لطـــرق تخزيـــن
 المنتج قبل الفتح وبعد الفتح.

بيانـــات قـــرب  التخزيـــن  بيانـــات  وضـــع   يجـــب 
 البطاقة الغذائية.

�������ت ا��������

 يجـــب ذكـــر الحالـــة أو المـــرض المخصص لـــه المنتج في
الحاالت التي تتطلب ذلك.

 يجـــب ذكـــر التغييـــر الـــذي تـــم فـــي المكونـــات الغذائية
للمنتج.

���ا����� أو ا���ض ا����� �� ا��

 يحظر وضـــع أي عبارات تشـــجع على التخلي
 عن الرضاعة الطبيعية.

 يحظر اســـتخدام الصور أو الرســـومات أو أي
 نص دعائي أو أي نص يشـــجع على استخدام

 المنتج.

 يحظـــر اســـتخدام عبـــارات مثل "لالســـتخدام
البشري" " أمومه" وغيرها

يحظر وضع أي ادعاءات تغذوية أو صحية.

 ������رات ����������

البطاقة الغذائية هي الملصق الخارجي لعبوات المنتج الغذائي

متطلبات البيانات اإليضاحية للحليب
المخصص لالستخدامات الطبية الخاصة

�ب�������� ا������ �� ا�

يجب إيضاح كل من:
• بلد المنشأ والتعبئة.

• اسم وعنوان المصنع.
• رقم الدفعة.

ممكن إضافة البيانات:
• اسم ورقم وعنوان الوكيل.

• البريد االلكتروني لكل من المصنع أو الوكيل.
• رقم الباركود.
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