
دليل لتوضيح
أهم الشروط والمتطلبات الخاصة
بالئحــة وضع السعـرات الحراريـــة في
قائمـة وجبـاتالمنشـآت الغذائيـة التـي
تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل.



ماهي الئحة السعرات الحرارية؟
هي الئحة تختص بمتطلبات وضع الســـعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشـــآت 

الغذائية التي توّفر الطعام للمستهلك خارج المنزل.

هل تنطبق هذه الالئحة على جميع المنشآت الغذائية؟
هـــذه الالئحة تنطبق علـــى جميع المنشـــآت الغذائيـــة؛ مثل (سلســـلة المطاعم 

والمقاهي ومحـــالت ا�يس كريم، ومحـــالت عصائر الفاكهة الطازجـــة، والمخابز 

والحلويات والكافتيريـــا، الموجودة بداخل المتاجر والســـوبر ماركـــت، والمتنزهات 

الترفيهية، وفي الكليات والجامعات، والجهات الحكومية).

ماهي أهم بنود الالئحة؟
يجـــب أن تعرض الســـعرات الحرارية بطريقـــة واضحة، وأن تكـــون في الواجهة 

ا°ماميـــة مقابلة لكل صنف من أصناف الطعام فـــي القائمة، وأن يكون حجم 

الخط، ونوعه، ولونه مماثًال لما كتبت به أصناف الطعام في القائمة.

يجب أن توضع الســـعرات الحرارية على جميع أنـــواع قوائم الطعام المعروضة 

بشـــكل دائم ســـواًء كانت القائمـــة معروضة على لوحة خشـــبية، أو شاشـــة 

إلكترونية، أو ورق مقوى أو أي شكل من ا°شكال.

يجب أن تعرض الســـعرات الحراريـــة لطبق الطعام الواحد (على ســـبيل المثال؛ 

فطيرة البيتزا - 1600 ســـعر حـــراري)، وفي حال تم عرض طبـــق الطعام على 

مة، فإنه يجب أن توضح السعرات الحرارية لكل وحدة  شكل وحدات فردية مقسَّ

(مثال "فطيرة البيتزا 200 سعر حراري/لكل شريحة، 8 شرائح").
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يجـــب علـــى المنشـــأة الغذائية التي تقـــدم أطباقـــÁ أو مكونـــات مختلفة من 

ا°طعمـــة، أن تعلـــن الســـعرات الحرارية بشـــكل منفصل لـــكل العناصر (مثل، 

مكونات البوفيه المفتوح).

يجـــب أن يتم اÄعـــالن عن الســـعرات الحرارية بشـــكل منفصل لـــكل الطلبات 

الجانبية في قائمـــة الطعام (مثل، ا�يـــس كريم، المشـــروبات الغازية، عصائر 

الفاكهة الطازجة الكعك، الصلصات).

يجب أن يتم اÄعالن عن الســـعرات الحرارية بشـــكل منفصل لÅطعمة التي تم 

إعدادها بطـــرق مختلفة (مثل الدجاج المشـــوي، أو الدجاج المقلـــي، أو الدجاج 

المنكهة با°عشاب).

يجـــب على المنشـــأة الغذائية أن تضع عبـــارة (يحتاج البالغون إلى 2000 ســـعر 

حراري في المتوســـط يوميـــÁ، وقد تختلـــف االحتياجات الفردية من الســـعرات 

الحرارية من شخص �خر)، في قائمة الطعام الرئيسية والخارجية.

يجب على المنشـــأة الغذائية أن تضع عبارة (البيانـــات التغذوية اÄضافية متاحة 

عنـــد الطلب) على قائمـــة الطعام الرئيســـية، والخارجية ســـواًء كانت القائمة 

معروضة على لوحة خشبية، أو شاشة إلكترونية، أو أي شكل من ا°شكال.
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يمكن عرض السعرات الحرارية للوجبة كاملة أو لكل حصة، وذلك كما هو موضح أدناه:

2690
Áحراريـ Éسعــر

الوجبة الكاملة

Áحراريـ Éسعــر
672

الحصة الواحدة



هل هنــاك استثنــاء لبعـض أنـواع األطعمـة من وضــع
السعرات الحرارية في قائمة الطعام (Menu)؟

نعم..  توجد أصناف من الطعام مستثناة من وضع السعرات الحرارية في قائمة 
الطعام، وهي على النحو التالي:

هل يجب على المنشأة الغذائية التي تقدم أطعمة معلبة
ذكر مقدار السعرات الحرارية عليها؟

ر أطعمة معلبـــة، أو مغلفة تحتـــوي على مقدار  إذا كانت المنشـــأة الغذائيـــة توفِّ

الســـعرات الحرارية، وجميع البيانات التغذوية، فإن تكرار إدراج السعرات الحرارية في 

.Áقائمة الطعام يكون اختياري
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قائمــــة
الطعام
المؤقتة

ا°طعمة
المعـــدة
لغـــــرض
التسـويق

قائمــــة
الطعام
اليوميـة

تـــوابـــــــــل
االستخدام
العــــــــــام

الطلبات
الخاصة




