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النطاق

يهدف هذا الدليل لتوضيح أبرز المالحظات التي تم رصدها على بطاقة 
البيانـــات للمواد الغذائية و توضيـــح الطريقة الصحيحة لعرض معلومات 
بطاقـــة البيانات للمنتجات المصنعة محليا والمســـتوردة ســـواء بإضافة 
بيانـــات مفقـــودة أو ازالـــة بيانات غير مســـموح بهـــا بما يضمـــن االلتزام 
بمتطلبـــات اللوائـــح الفنيـــة لبطاقـــات المـــواد الغذائيـــة المعبـــأة وبنود 
البيانـــات االيضاحيـــة اإللزاميـــة للمنتجـــات الغذائية في اللوائـــح الخاصة 
للمنتجـــات باإلضافة الى الئحة البيانات التغذوية مع مراعاة عدم التأثير 

على جودة عبوة حفظ المنتج.

منتجات مصانع األغذية والمياه

منتجات مستودعات ومراكز توزيع األغذية

منتجات المستوردين

مقدمة



التعاريف

التصويب :

     إضافة بيانات ايضاحية او إزالة بيانات غير مسموح بها .

عبوة :
     أي مادة تعبأ فيها المادة الغذائية لبيعها كوحدة مستقلة سواء كان ذلك

     بتغليفها .
      كليًا أو جزئيًا وقد تشتمل على وحدات أو أنواع من األغلفة عند عرضها على

     المستهلك .

البطاقة :
      أي بطاقة أو عالمة أو ماركة أو صورة أو أية بيانات وصفية أخرى مكتوبة أو

      مطبوعة أو مختومة أو موضوعة أو محفورة أو بارزة على عبوة المادة الغذائية
     بطريقة غير قابلة لإلزالة .

البيانات التغذوية (الحقائق التغذوية) :
     وصف توضيحي موجه للمستهلك لإلعالم بالخصائص التغذوية الدالة على

     العناصر الغذائية والمعلومات التغذوية لغذاء ما .

العينة :
      أي عدد من وحدات المنتج التي تستخدم لغايات الفحص والتحليل وتشمل

     كافة العبوات أو الوحدات التي يتم أخذها من الدفعة المحددة .

الفسح المشروط : 
     إجراء يسمح للمستورد بنقل اإلرسالية من منفذ الدخول إلى مستودع التاجر،
     لتبقى بحالتها مع عدم التصرف بها بأي شكل من األشكال مع التعهد بذلك،

     حتى تقوم الجمارك بإبالغه رسميا بالقرار النهائي، بعد إكمال المستندات أو
     المتطلبات، أو بعد ظهور نتائج الفحص المخبري .
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ان توضع بطاقات البيانات على األغذية المعبأة بطريقة ال تسمح بفصلها عن العبوات.

ان تكون البيانات واضحة وبارزه وغير قابلة لإلزالة وتكون سهلة القراءة. 

ان يعرض اسم المنتج والمكونات بطريقة واضحة وفي نفس مجال الرؤيا. 

أال تستعمل اية مسميات أو رموز أو عالمات أو صور محظورة.  

أن تكـــون بطاقات المواد الغذائية والبيانـــات االيضاحية المصاحبة لها باللغة العربية 

وعنـــد اســـتعمال لغـــة أخـــرى أو أكثر الى جانـــب اللغـــة العربية، يجـــب أن تكون جميع 

البيانات باللغات األخرى مطابقة للبيانات المكتوبة باللغة العربية.

التعاريف

اإلرسالية :

     كمية من المنتجات المشمولة في بيان جمركي واحد .

االدعاء :
        أي عبـــارة أو بيان لــيست إلـــزامية في الــتشريعات وتشمــل الـــصور والـــرسوم البياني

       والرموز بأي شكل من األشكال ينص أو يدعي أو يقترح أو يلمح بأن الغذاء له خصائص  .

أهم االشتراطات العامة لعرض البيانات اإللزامية
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أال يخفي أية معلومات تطلبها اللوائح او المواصفات ذات العالقة . 

أال يحتوي على أية بيانات مخالفة لما جاء في البطاقة األصلية .

ان ال يكون سهل اإلزالة في الظروف العادية لتداول المواد الغذائية .  

ال يســـمح بوضع ملصقـــات إضافية بتاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهـــاء الصالحية وأن ال يكون 

هناك أكثر من تاريخ لإلنتاج أو االنتهاء على العبوة الواحدة كما يجب عدم شـــطب أو 

تغيير أو التالعب بأي من التاريخين .

وضوح البيانات التغذوية على البطاقة من الجوانب التالية :

      التصميم: يجب أن يذكر المحتوى التغذوي باألرقام وعلى هيئة جدول وفي حال 
        عدم  وجود مساحة كافية لكتابة البيانات ضمن جدول، فباإلمكان عرضها على هيئة

      سطور طولية (خطية).

       الخط: يجب االخذ بعين االعتبار نوع الخط وأسلوبه والحجم األدنى له فيجب زيادة
       حجم خط (مقدار الطاقة) و (حجم الحصة) وتوضيحه باستخدام الخط العريض.

       التباين: يجب أن يتم الحفاظ على تباين محدد بين الكتابة والخلفية لضمان وضوح
      البيانات التغذوية.

اشتراطات الملصق اإلضافي

أهم المبادئ والمعايير لوضوح البيانات التغذوية على البطاقة:
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منتجات األرز
( GSO9 مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية )

أن يوضح على كل عبوة البيانات التالية:

     نوع األرز : أبيض، بني، مسبق الغلي ( سيال أو مزة). 
     بلد المنشأ. 

     طول الحبة (طويل، متوسط، قصير الحبة). 
     لون األرز األبيض غير مسبق الغلي (أبيض بني، أبيض، أبيض ناصع). 

     النسبة المئوية لكسر الحبوب الكلية. 
     النسبة المئوية لكسر الحبوب (%شبه كاملة، %كسر كبيرة، %كسر متوسطة

     %كسر صغيرة).

زيت الزيتون 
( GSO9 مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية )

     يجب أن يوضح على كل عبوة البنود التالية من المواصفة الخاصة بزيت الزيتون          
 .( GSO 1019 )     

     نوع الزيت تبعًا لما ورد في بند التعاريف. 
      يمكن أن يذكر تعبير " طبيعي " لزيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت الزيتون البكر

      وزيت الزيتون البكر العادي
     يمكن استعمال صفة خالص أو 100 % خالص على البطاقة كإيضاح لمنتج  

     زيت الزيتون.
       يجب أن تذكر الحموضة الحرة للزيت ويعبر عنها بحمض االولييك " بنسبة

      (وزن/وزن)  أو درجات ".

اشتراطات البيانات اإليضاحية لبعض األصناف الهامة

5 إجراءات تصويب 
مخالفات المواد الغذائية



المـــــاء
( GSO9 مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية )

أن يوضح على كل بطاقة عبوة البيانات التالية:
      أسم المنتج على أنه " مياه شرب معبأة " ، يحظر وضع صور أو أي إدعاءات صحية

      تعطى انطباعًا خاطئًا بشأن طبيعة وخواص المنتج. 
     محتوى الماء من المواد الصلبة الذائبة الكلية واألنيونات ( كلوريدات، كبريتات 
     نترات ،كربونات، بيكربونات، فلوريدات) والكاتيونات (الكالسيوم ، المغنيسيوم 

     الصوديوم ،البوتاسيوم) والعسر الكلي معبرًا عنه كجزء في المليون.

العسل
GSO9 (مـــع عـــدم اإلخـــالل بمـــا نصـــت عليـــه المواصفـــة القياســـية الخليجيـــة 

SFDA.FD2233 والمواصفـــة  SFDA.FDGSO150-2 والمواصفـــة  والمواصفـــة 
SFDA.FD2333 والمواصفة SFDA.FD GSO CAC GL1) يطبق االتي:

     اسم المنتج (عسل). 
     يمكن إضافة اسم مصدر العسل سواًء من حيث المكان الجغرافي إذا اثبت

     انه منتجًا خاصًا بمنطقة جغرافية (أو حسب تضاريس األرض) جبلي/  صحراوي
     ...الخ (أو المصدر النباتي (إذا كان واضحًا في مكوناته وخواصه الحسية      

     والفيزيائية والكيميائية والمجهرية). 
     عندما يصنف العسل طبقًا لمصدره الزهري أو النباتي فيجب أن يكون االسم    
     الشائع أو االسم النباتي للمصدر الزهري مالصق (يتبع)السم المنتج (العسل). 

     اسم البلد الذي تم فيها إنتاج العسل وبلد التعبئة واسم الشركة المنتجة 
     او المعبئة. 

     إضافة عبارة "مزيج من عسل األزهار مع عسل الندى" عند مزج عسل األزهار
     أو الرحيق مع عسل الندى

     في حالة العسل منخفض االنزيم طبيعيا يجب ذكر ذلك على بطاقة المنتج
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ضوابط التصويب حسب نوع العبوة:

الـعســل
يجوز تسمية العسل حسب طريقة استخراجه كالتالي :

     عسل مستخلص 
     عسل مضغوط 

     عسل مصفى 
يجوز تسمية العسل حسب األشكال التالية

     (عسل/عسل النحل) للعسل السائل أو المتبلور أو مزيج منهما. 
     (عسل أقراص الشمع). 

     أقراص الشمع المقطعة في العسل أو العسل المقطع. 
     وضع عبارة "عسل مرشح" قرب اسم المنتج عندما ينطبق على العسل ما ورد   

     بالبند 9.3.

تنويه 
ضرورة الرجوع الى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة لدى 

الهيئة عند القيام بالتصويب

خياطة الملصقملصق غير قابل لإلزالةطباعة بالليزر
علبة معدنية 

علب زجاجية

أكياس نايلون

علب كرتونية

مغلف قصدير

سطل بالستيك

علبة معدنية

علب زجاجية

أكياس نايلون

علب كرتونية

مغلف قصدير

أكياس خيش

7 إجراءات تصويب 
مخالفات المواد الغذائية



ازالة البيانات المخالفة بلون يصعب نزعه مع الوقت وبطريقة ال تؤثر على الشكل العام 
على المنتج

ازالـــة البيانـــات المخالفة ببطاقة يصعب نزعها بحيث ال تؤثر بشـــكل عام على ســـالمة 
المنتج او الشكل العام على العبوة

متطلبات إزالة المخالفات
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عـــدم ذكـــر البيانـــات التغذويـــة باللغـــة 
العربية.

عـــدم وجـــود حقائـــق تغذويـــة باللغـــة 
العربية على المنتج.

وجود نقص في الـــحقائق الــتغذوية
عدم إضافة جـــدول الحقائق التغذوية 
للمنتجـــات التـــي تحتوي علـــى أكثر من 
مكون مثال: منتج قهوة بالمسكتا (بن 

مطحون، %2 ماستيكا)
عدم تحديد كمية الدهون المتحولة

عدم ذكر نسبة االحتياج اليومي وحجم 
الحصـــة والكميـــة لـــكل حصـــة باللغـــة 

العربية
الخاصـــة  التعليمـــات  توضيـــح  عـــدم 

باستخدام المنتج على بطاقة البيانات         

أكثر األخطاء 
شــيوعـــا

��ا������ت ا����و

كتابـــة عبـــارات او وضع شـــعارات أو 
رمـــوز خاصـــة بشـــهادات نظـــم إدارة 

الجودة
اســـتخدام شـــعار حـــالل أو عالمـــات 
الجودة أو منتج عضوي بدون تقديم 

ما يثبت صحة هذا االدعاء


��� ا���دة او ا����ز 

علـــى  اإلنتـــاج  تاريـــخ  إضافـــة  عـــدم 
المنتجات

أن يتـــم إضافة تاريـــخ الصالحية على 
الكرتـــون الخارجـــي للمنتـــج فقط وال 

يتم اضافته على اصغر وحدة بيع

��ر�� ا���	��

عـــدم ذكـــر اســـم وعنـــوان الصانع و 
المعبـــىء في حالـــة كان المعبئ غير 

الصانع

ا�� ا����� ا������

عدم ذكر الوزن الصافي

ا��زن

المـــواد  بأســـماء  بيـــان  ذكـــر  عـــدم 
الغذائيـــة والمكونـــات التي تتســـبب 
فـــي فرط   الحساســـية وذلك بكتابة 
عبـــارة ( يحتوي علـــى ) أو قد يحتوي 

على
عـــدم كتابة التحذير الخـــاص باأللوان 
قد يكون له تأثير سلبي على النشاط 

والتركيز لدى األطفال

��ات�ا���

أســـم الصنـــف ال يعبـــر عـــن طبيعـــة 
المنتج

ا�� ا����
عـــدم تتطابق البيانات باللغة العربية 

مع البيانات باللغة اإلنجليزية

ا������ت

عدم ذكر بلد منشأ الصنع أو االنتاج
اسم المستورد المدون على المنتج 
يختلف عن اسم المستورد المذكور

في المستندات المقدمة

�� ا� ���

عدم ذكر المكونات بالترتيب
المـــواد  بأســـماء  بيـــان  ذكـــر  عـــدم 
المضافـــة للمنتج أو الرمـــوز الدولية 

لها أو رقم التصنيف 

ا� ����ت
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البطاقـة
الغذائية

محتوى
البطاقة الغذائية

قائمة الحقائق التغذوية

تشـــمل علـــى محتوى المنتج من الســـعرات

الحرارية والدهون والكربوهيدرات والبروتين

والملح ( الصوديوم ).

رقم التشغيلة (اإلنتاج)

رمز المادة الغذائية من خط إنتاج واحد

حيث يســـاعد المســـتهلك في تتبع

المنتجات عند تحذير الهيئة

العبارات التحذيرية

بعـــض المنتجـــات قـــد تحتـــوي علـــى

مكونـــات التناســـب مـــع البعـــض مثال

زيادة الكمية المســـتهلكة الى ٤٠ جم

فـــي اليوم قد يســـبب االســـهال من

المنتجات المحتوية على السوربيتول

أو الزيليتول .

المضافات الغذائية

كاأللوان والنكهـــات والمواد الحافظة

مما يساهم في تحسين الخواص ورفع

القيمة الغذائية.

بيانات الشركة وعنوانها

تشـــمل معلومات الشـــركة الصانعة أو

المعبأة أو المستوردة أو الموزعة

بيانات الحساسية

قـــد يحتـــوي المنتـــج علـــى مكونـــات

تسبب الحساسية لبعض المستهلكين

وفـــي حال احتـــواء المنتج عليها يكتب

"يحتوي على أو اليحتوي على"

مثال: يحتوي على الجلوتين.

قائمة المكونات

المكونـــات التـــي يحتوي عليهـــا المنتج

الغذائي

تعليـمات االستـخدام 
والتخـزيـن والتـحضـيـر

وتعليمـــات التحضيـــر  طريقـــة  تشـــمل 

الحفـــظ في درجة حـــرارة معينة لبعض

المنتجات

تاريخ الصالحية

الفتـــرة التي يحافظ فيهـــا المنتج على

جميع خواصه

اسم المنتج

يعتبـــر المؤشـــر األساســـي للتعريـــف

بالمنتج
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الــحقـــائق
التغذوية

حجم الحصة
عدد الحصص في العبوة  8

الكمية لكل حصة غذائية أو 100مل أو 100 غرام

السعرات الحرارية

بروتيــن

يتضمن 10 غرامات سكر مضاف

نسبة االحتياج اليومي %

الحقائق التغذوية

7%صوديــوم

%13

كوب ( 55 غرامًا)

230

ملغرامًا160

الدهون الكلية
دهون مشبعة

دهون متحولة

كـوليستــرول

%10

%0

% 5

% 20

% 20

غـرامات8

غـرامًا37

ملغرام0

غرام1

غرام 0

األلياف الغذائية

سكريـات كليـة

غرامات4

غرامًا 13

غـرامات3

3/2

الكربوهيدرات الكلية

تدل على نسبة االحتياج اليومي للمغذيات في

نظـــام غذائـــي علـــى  الواحـــدة مبنيـــة  الحصـــة 

محتوي على 2000 سعره حرارية

@

يجـــب أن يتـــم إيضـــاح المحتـــوى 
التغـــذوي، كمـــا هـــو موضـــح في 

الجدول 
( مع التنويه للرجوع الى مواصفة 
اشتراطات البيانات التغذوية على 

( SFDA .FD2233 البطاقة

11 إجراءات تصويب 
مخالفات المواد الغذائية




