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أغذية الحبوب البسيطة:
هـــي المنتجـــات التي تتكون من الحبوب وتحضر بإضافة  الحليب أو أي ســـائل 

أخر مغذ مناسب

الحبوب المصنوعة بإضافة أغذية عالية بالبروتين:
هي المنتجات التي تتكون من الحبوب والمضاف إليها أغذية عالية بالبروتين، 

والتي تحضر بإضافة الماء أو أي سائل آخر مغذ مناسب خال من البروتين

البسكويت والقرشلة (رسك):
هـــي منتجات البســـكويت الجـــاف التي تســـتهلك إما مباشـــرة أو بعد طحنها 

وإضافة الحليب أو الماء أو أي سائل أخر مغذ مناسب

المعكرونة(الباستا):
هي المنتجــــات التي تحضــــر بطبخهــــا في المــــاء المغلـــي أو أي سائـــــل آخـــر 

مغذ مناسب

�����ت ا����� ا����� ا����د��
أ�	��					� ا���					� و��				�ر ا���						�ل

أوال ً: أنواع المنتجات
التي تشملها الالئحة

المنتجـــات المصنعة من الحبوب من 6أشـــهر حتى 36 شـــهر،1
وهـــي المنتجات التي تحضر من واحد أو اكثـــر من الحبوب المطحونة

تطبق هذه الالئحة الفنية على المنتجات التالية:



3�����ت ا����� ا����� ا����د��
أ�	��					� ا���					� و��				�ر ا���						�ل

منتجــات يدخل في تركيبها اللحوم، الدواجن، األسماك أو االحشاء وغيره 
من مصادر البروتين

منتجـــات يـــدخل في تركيبها منتجات الحليب

منتجات عصائـــر الفواكه والخضـــروات والنكتار والمشـــروبات والمنتجات 
المكونة من فاكهة فقط.

منتجــات الحلويــــات أو البودينـــج

منتجـــات المشروبات الغير معتمدة على الحليب أو الفواكه

المنتجات غير المصنعة من الحبوب من 6 أشـــهر حتى 36 شهرًا. 2

*ال تنطبق هذه الالئحة على منتجات بدائل حليب األم المصنعة.



4 �����ت ا����� ا����� ا����د��
أ�	��					� ا���					� و��				�ر ا���						�ل

ـــا ـً يمنــــع اســـتخدام الدهون المهدرجة جزئيـ

يمنــع استخدام منتجات الخنــزير ومشتقاته 

يجـــب أن يكـــون قـــوام األغذيـــة بمـــا فيهـــا 
األغذية التي تتطلـــب التحضير بعد تحضيرها 
مناســـبًا إلطعـــام الرضيـــع او الطفـــل الصغير 

حسب السن المحدد على البطاقة.

يجب اال تحتوي أغذية الرضع وصغار األطفال 
علـــى أي كميـــات للمـــواد التـــي قـــد تعـــرض 
األطفال للخطر، ويجب االلتزام التام بالحدود 

الدنيا والقصوى لهذه المواد المضافة.

يجـــب أن تكـــون المكونـــات نظيفـــة وآمنـــة 
ومناسبة ومن نوعية جيدة.

يجب أن يتم تصنيع المنتجات المحتوية على 
العســـل أو شـــراب القيقـــب بطريقـــة تضمـــن 
القضـــاء على يرقـــات جراثيـــم الكلوســـتريديم 

بوتشلينم أن وجدت.

يســـمح فقط باســـتخدام خمائر تنتج شـــكل 
(+) L من حمض الالكتيك.

يجب عدم معاملـــة المنتجات أو المكونات 
الداخلة في تصنيعها باإلشعاعات المؤينة.

التصنيـــع  عمليـــات  جميـــع  تتـــم  أن  يجـــب 
والتجفيف بطريقة جيدة تضمن أقل خســـارة 
نوعيـــة  وخاصـــة  للمنتـــج  الغذائيـــة  للقيمـــة 
البروتين وتضمن عدم تكاثر األحياء الدقيقة. 

ثانيًا: المتطلبات العامة
التي يجب توفرها في أغذية الرضع وصغار األطفال
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5�����ت ا����� ا����� ا����د��
أ�	��					� ا���					� و��				�ر ا���						�ل

تحضيـــر األغذيـــة المصنوعة مـــن واحد أو أكثر من منتجات الحبـــوب المطحونة مثل القمح 
واألرز والشعير والشوفان والذرة والدخن والذرة البيضاء والحنطة السوداء والسورجيم.

يمكن أن تحتوي أيضًا على البقوليات أو الجذور النشـــوية (مثل سهميه أو البطاطا الحلوة 
أو المنيهوت) أو السيقان النشوية أو الحبوب الزيتية بكميات ضئيلة.

يجب أال تقل كمية الحبوب أو السيقان النشوية عن ٪25 من الخليط النهائي على أساس 
الوزن الجاف للوزن.

يمكن إضافة الصوديوم فقط ألغراض تكنولوجية حسب متطلبات الحدود.

يمكن اســـتخدام البســـكويت والقرشلة بشكلها الجاف للتشجيع على المضغ، كما ويمكن 
اســـتخدامها بشـــكل ســـائل وذلـــك بخلطها بالماء أو أي ســـائل مناســـب مغذ آخـــر، ليصبح 

قوامها مثل قوام منتجات الحبوب الجافة بعد إعدادها.

يتـــم اختيـــار الفيتامينات و/ أوالمعـــادن المضافة من القائمة االرشـــادية الصادرة عن لجنة 
دســـتور األغذيـــة الخاصـــة بالمعـــادن والفيتامينات المعدة لالســـتخدام فـــي أغذية الرضع 

.GSO CAC/GL10 واألطفال

:������ �� ا����� ا����� �  ا����ب �� ���� أن �

ثالثًا: المتطلبات الخاصة
ومتطلبات حدود الطاقة والعناصر الغذائية  

منتجات
الحبوب المصنوعة بإضافة 

أغذية عاليـة بالبروتين

منتجــات
البسكويـــــت 
والقرشلـــــــة

منتجــات
المعكرونة 

منتجـــات1
أغذية الحبوب 

البسيطة 
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10 �����ت ا����� ا����� ا����د��
أ�	��					� ا���					� و��				�ر ا���						�ل

يتـــم إضافـــة األحمـــاض األمينيـــة فقط لغرض تحســـين القيمـــة الغذائيـــة للبروتين 
الموجود، وفي حدود النسب الالزمة لهذا الغرض

ال يمكن إضافة أمالح الصوديوم للمنتجات المعتمدة على الفواكه والحلويات أو 
البودينج باستثناء اإلضافة ألغراض تكنولوجية

يجب أال يضاف فيتامين
" د " ألغذية األطفال غير المصنعة من الحبوب.

يجب أال يضاف فيتامين
" أ " ألغذية األطفال غير المصنعة من الحبوب.

:������ �� ا����� ��� ا����� �  ا����ب �� ���� أن �

رابعًا: المتطلبات الخاصة
لألغذية غير المصنعة من الحبوب

منتجـات يدخــــل في تركيبهـــا 
اللحـوم، الدواجن، األسمــــاك 
أو االحشاء وغيره من مصادر 

البروتين التقليدية

منتجات عصائر الفواكه 
والخضـــــــروات والنكتــــــــــار 
والمشروبـات والمنتجـــات 
المكونة من فاكهة فقــط

منتجات يدخل 
فــــــي تركيبهـــــــا 
منتجات الحليب

منتجات 
الحلويات أو 
البـــــودينـــــج

منتجات 
المشروبـــــــات 
الغير معتمدة 
على الحليـــــب 
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71.7
61.4 ���������

���������

ا���					�ن

ا���و��					 

g/100 kcalg/100 kJg/100 kcalg/100 kJ

��
�ا�

��
� ا

�
���

ا�

ا��� ا���ا��� ا�د��
Mg/100 kcalMg/100 kjmg/100 kcalmg/ 100 kj

�م						�ا��د

دن
�	�

��
ا

10025 ���������

���ك أو ا��¶�ء أو � 
�� �� ���در ا��
و� � ا��£� �	� ����� ا����م أو ا��وا�� أو ا����	�� أن �¶
��² 	£� §� %40 �� إ����© وزن ا���®.

	�� أ² 	£� ا��
و� � ا���© �� ا����در ا�����رة

*����� ا�����ت ا��© �£�م ������ ������ت �� ا��
ا��ت ��ود ا��
و� � ��¹.

	�� أ² 	£� وزن �� �� ا����م أو ا��وا�� أو ا����ك أو ا��¶�ء أو � 
�� �� ���در ا��
و� � 
§� %25 ����زن �� إ����© ���در ا��
و� � ا�«
ى ا�����ة �© ا���®.

gm\100 kcal(0.8 gm\100KJ) 3.3إذا زادت §�                               ,                              �°�´:-

 ����إذا ذ��ت ا����م أو ا��وا�  أو ا����ك أو ا��£�ء أو ����� �  ��در ا���و�� ¤ �� ا����ن ا�
ا�����ر �� ا�¨ ا����§

���������

ا��� ا���ا��� ا�د��

41
4.54.5 ���������

���������

ا���					�ن

ا���و��					 

g/100 kcalg/100 kJg/100 kcalg/100 kJ

��
�ا�

��
� ا

�
���

ا�

ا��� ا���ا��� ا�د��
Mg/100 kcalMg/100 kjmg/100 kcalmg/ 100 kj

�م						�ا��د دن
�	�

��
ا

20048 ���������

���ك أو ا��¶�ء أو � 
�� �� ���در ا��
و� � ��² 	£� ����� ا����م أو ا��وا�� أو ا����	�� أن �¶
§� %10 �� إ����© وزن ا���®.

	�� أ² 	£� ا��
و� � ا���© �� ا����در ا�����رة

	�� أ² 	£� وزن �� �� ا����م أو ا��وا�� أو ا����ك أو ا��¶�ء أو � 
�� �� ���در ا��
و� � 
§� %25 ����زن �� إ����© ���در ا��
و� � ا�«
ى ا�����ة �© ا���®.

إذا ذ��ت ا����م أو ا��وا�  أو ا����ك أو ا��£�ء �»�� ��در ا���و��  أو ������ ��ر آ��¤ و����رة 
����أو® �� ا�¨ ا����§ �� ���ن آ��¤ ��اء �¨ ����¨ ا����§ ����� أو ��¬ �

���������



12 �����ت ا����� ا����� ا����د��
أ�	��					� ا���					� و��				�ر ا���						�ل

ا��� ا���ا��� ا�د��

2.20.5

30.7
4.51.1

���������

ا���					�ن

ا���و��					 

g/100 kcalg/100 kJg/100 kcalg/100 kJ

��
�ا�

��
� ا

�
���

ا�

ا��� ا���ا��� ا�د��
Mg/100 kcalMg/100 kjmg/100 kcalmg/ 100 kj

�م						�ا��د
20048 ���������

���ك أو ا��¶�ء أو � 
�� �� ���در ا��
و� � ��² 	£� ����� ا����م أو ا��وا�� أو ا����	�� أن �¶
§� %8 �� إ����© وزن ا���®.

	�� أ² 	£� ا��
و� � ا���© �� ا����در ا�����رة

	�� أ² 	£� وزن �� �� ا����م أو ا��وا�� أو ا����ك أو ا��¶�ء أو � 
�� �� ���در ا��
و� � 
§� %25 ����زن �� إ����© ���در ا��
و� � ا�«
ى ا�����ة �© ا���®.

إذا ذ��ت ا����م أو ا��وا�  أو ا����ك أو ا��£�ء �»�� ��در ا���و��  أو ������ ��ر آ��¤ ��  ��� 
�����رة أو® �� ا�¨ ا����§¤ ��اء �¨ ����¨ ا����§ ����� أو ��¬ ����

���������

���������
���������

ا��� ا���ا��� ا�د��

30.7

4.51.1 ���������

���������

ا���					�ن

ا���و��					 

g/100 kcalg/100 kJg/100 kcalg/100 kJ
��

�ا�
��

� ا
�

���
ا�

ا��� ا���ا��� ا�د��
Mg/100 kcalMg/100 kjmg/100 kcalmg/ 100 kj

�م						�ا��د دن
�	�

��
ا

20048 ���������

	�� أ² 	£� ����ع ا��
و� � �© ا���® �� �� � ا����در §�

*����� ا�����ت ا��© �£�م ������ ������ت �� ا��
ا��ت ��ود ا��
و� � ��¹.

إذا ��� ا°��رة ��� ���� ا����§ "و���" ��  �¨ ���� ا����م أو ا��وا�  أو ا����ك أو ا��£�ء أو أي 
��در ا���و��  ا�������� ا���ى �� ا�¨ ا����§

���������

	�� أ² 	£� ����ع ا��
و� � �© ا���® �� �� � ا����در

دن
�	�

��
ا



13�����ت ا����� ا����� ا����د��
أ�	��					� ا���					� و��				�ر ا���						�ل

�								�ت���
�	�ت ا����		���� ������� �� ����

ا��� ا���ا��� ا�د��

61.4 ��������� ا���					�ن

g/100 kcalg/100 kJg/100 kcalg/100 kJ

��
�ا�

��
� ا

�
���

ا�

ا��� ا���ا��� ا�د��
Mg/100 kcalMg/100 kjmg/100 kcalmg/ 100 kj

�م						�ا��د

دن
�	�

��
ا

30070 ���������

������رة أو�� �� ا�� ا��إذا �� ن ا���� �� ا������ت ا��
��ة أو ا�

ا��� ا���ا��� ا�د��

30.7

4.51.1

2.20.5

ا���					�ن

ا���و��				 

� ���� ���در ا�

�� �� � ا����در

g/100 kcalg/100 kJg/100 kcalg/100 kJ

��
�ا�

��
� ا

�
���

ا�

�� ����� أم ����� ��اء �  ��� ا��������ت أ��ى �� ا�� ا� ��إذا ذ�� ا���� 

���������

���������

���������

2.2

ا���و��				 

� ����� ���در ا��������� ���������

�������ت ا����� ا����ن ا�ول أو ا��
�� �� ا�� ا��� ���� �����ت ا����ة ا���ا�



14 �����ت ا����� ا����� ا����د��
أ�	��					� ا���					� و��				�ر ا���						�ل

��ت ���� ا���ا�´ وا��²³وات���
µ�� �����  � ���وا�����ر وا��£�و��ت وا������ت ا���

ا��� ا���ا��� ا�د��

���������

g/100 kcalg/100 kJg/100 kcalg/100 kJ

��
�ا�

��
� ا

�
���

ا�

10

���������� ������� ���������� ا�������وات وا����و�����ت ا�

25

μg RE/100 Kcalμg RE/100 KJμg RE/100 Kcalμg RE/100 KJ

6���������

10025���������

ا���������ت

� ��� � ج

� ��� � أ

ا��������رات

ا��� ا���ا��� ا�د��
Mg/100 kcalMg/100 kjmg/100 kcalmg/ 100 kj

ا��� ا���ا��� ا�د��

���������

g/100 kcalg/100 kJg/100 kcalg/100 kJ

��
�ا�

��
� ا

�
���

ا�

15

��������� ������� �������ر وا����و�����ت ا���������� ا���ا���� وا�

256���������
ا���������ت

� ��� � ج

ا��������رات

ا��� ا���ا��� ا�د��
Mg/100 kcalMg/100 kjmg/100 kcalmg/ 100 kj



15�����ت ا����� ا����� ا����د��
أ�	��					� ا���					� و��				�ر ا���						�ل

ا��� ا���ا��� ا�د��

���������

g/100 ml

��
�ا�

��
� ا

�
���

ا�

20

�����ت وأ������ق ا���ا��������

ا��������رات

g/100 ml

ا��� ا���ا��� ا�د��

���������

g/100 ml

��
�ا�

��
� ا

�
���

ا�

25

��ا������ت وا���د�

ا��������رات

g/100 ml

ا��� ا���ا��� ا�د��

���������

g/100 ml

��
�ا�

��
� ا

�
���

ا�

5

��ة ��� ا��������ا����و��ت ا���ى ��� ا�

ا��������رات

g/100 ml



16 �����ت ا����� ا����� ا����د��
أ�	��					� ا���					� و��				�ر ا���						�ل

متطلبـــات الحــدود القصــوى
للفيتامينات والمعدن والعناصر الضئيلة

الخاصة لألغذية

�� ��� ا����� �  ا����ب�¶���� ا����� �  ا����ب��¶�
ا������ ا���ا���

180
180

3

3

12,5

3

---

12,5

2525

---125

Vitamin E (mg α-TE)

Vitamin D (mg)

Vitamin C (mg)

0,50,25 Thiamin (mg)

0,40,4 Riboflavin (mg)

4,54,5 Niacin (mg NE)

0,350,35 Vitamin B6 (mg)

5050 Folic acid (μg)

0,350,35 Vitamin B12 (μg)

1,51,5 Pantothenic acid (mg)

1010 Biotin (μg)

������������ت ا���	����������
�	��ا���§�� ���

�����ت ا���ا�´ وا�³»�ر

�� وا����ر �و§��

 ���¿ ا��²
ا��ت §�� ا���® ا����¾ ����¯�ك ����
ة أو ا���® ا��ي 	����
.� �
¹ ��� ا���� ��ت ا������ §�� ا������ ا���ا «�إ§�د¹ �

�			�ا��� ا��� ��� 100 ���ة ��ار

و	���� �� � ا���	� � 
 ا����� �� 
ا����ب ��§�ا §� 
 ا�³»
وات و�
ا�¯� 

Vitamin A (μg RE)



17�����ت ا����� ا����� ا����د��
أ�	��					� ا���					� و��				�ر ا���						�ل

�� ��� ا����� �  ا����ب�¶���� ا����� �  ا����ب��¶�
ا������ ا���ا���

160 160

80

 180

80

---

100---

Calcium (mg)

4040 Magnesium (mg)

33 Iron (mg)

22 Zinc (mg)

4040 Copper (μg)

3535 Iodine (μg)

0,60,6 Manganese (mg)

���
�����ت ا�����	À وا�£

�			�ا��� ا��� ��� 100 ���ة ��ار

Potassium (mg)

�����ت ا���	� ا��� �� 
��ت �
 �°���� ا��� � و���«�و�
 ©���ب ا���§�� ����
و� � ا������ا�
 ����� ������
 �°���� أي ��«��

«�ل �� ا��
و� �. 



�� ا����� �  ا����ب��¶�

18 �����ت ا����� ا����� ا����د��
أ�	��					� ا���					� و��				�ر ا���						�ل

 يجـــب أن يذكـــر العمر الموصى لالســـتخدام"
حيث يجب أال يقل العمر عن ستة أشهر "

قائمة المكونات
 يجب ذكر المكونات مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب
 نســـبها، واليشـــترط ذلـــك علـــى الفيتامينات

والمعادن في حال تم إضافتها.
اسم المكونات

للمكونـــات المحـــدد  االســـم  ذكـــر   يجـــب 
والمضافات الغذائية.

 يســـمح بتدوين الفئات المناســـبة للمكونات
والمضافات الغذائية

 يجـــب أن يكون اســـم المنتج واضح باســـتخدام
احدى العبارات التالية:

 "غذاء من الحبوب أو قرشـــلة أو بسكويت أو باستا

 للرضع وصغار األطفال أو أي اســـم مناســـب بحيث

يوضح طبيعة الغذاء الطبيعية

���������ا��������� ا�

 يجـــب ذكـــر تعليمات وطـــرق التخزيـــن والحفظ�¶���� ا����� �  ا����ب
 قبل وبعد فتح العبوة. (ومن الممكن أن تكون

في نشرة مرفقة).

 يجب ذكر تعليمات التحضير واالستعمال بشكل
 واضـــح علـــى المنتـــج، ولألغذيـــة المصنعـــة من
 الحبوب البســـيطة يجب توضيح التحضير بعبارة "
 منتج يتـــم تحضيره بإضافة الحليب أو أي ســـائل

مغٍذ آخر عدا الماء" أو أي عبارة مكافئة.

��������������ت ا�����
��ل وا���¡��وا��

متطلبات البيانات اإليضاحيـة
ألغذية الرضـع وصغــار األطفــال

ا�����������������ت

يجب ذكر المعلومات الغذائية التالية:

ا� ����� ا�£ا¢����� 

 يكتـــب تاريـــخ اإلنتـــاج وانتهـــاء الصالحيـــة
 باليوم والشـــهر والســـنة بأرقام مرتبة غير

مشفرة،

 مـــن الممكـــن االكتفـــاء بالشـــهر والســـنة
 للمنتجـــات التـــي تتجـــاوز فتـــرة صالحيتها

 ثالثة أشهر.

 باإلضافـــة إلـــى التاريـــخ، يجـــب بيـــان آيـــة
 شـــروط خاصة لتخزيـــن الطعـــام إذا كانت

 صالحيتها تعتمد عليه.

 لـــكل 100 جـــم ولكل 100مـــل بعـــد التحضير وفقـــًا لطريقة
 االســـتخدام الموضحـــة علـــى البطاقـــة أو لـــكل 100 كيلـــو

كالوري أو لكل 100 كيلو جول

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

�������
�ر�����¥ ا��¤

�����������ا��

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

 إضافة لغة أخرى.

ا��£�������

 يجب وضـــع اآلتي علـــى البطاقـــة الغذائىة
لمنتجات أغذية الرضع وصغار األطفال:

باســـتخدام. البـــدء  تبيـــن أي قـــرار   عبـــارة 
 األغذية التكميلية بما فيه أي استثناء عن
 عمر الستة أشهر يكون من قبل العاملين
 في مجـــال الصحة اســـتنادًا إلى احتياجات

 النمو والتطور الخاصة بالرضيع.

 يســـمح بوضع عبـــارة" خال مـــن الجلوتين"
المضافـــات أو  المنتـــج  خلـــو  حـــال   فـــي 

 الغذائية منه.

 ��������������رات ��

 تشمل معلومات الشركة الصانعة أو المعبأة
أو المستوردة أو الموزعة

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

 يمنـــع وضع أي عبارة تدل على أن المنتج هو
 غـــذاء بديل عـــن الرضاعة الطبيعيـــة أو يقدم

على هذا األساس.

 يمنـــع وضـــع صـــور أطفـــال أو أم أو زجاجـــة
الرضاعة.

 يمنع وضع أي نص يوحي بمثالية اســـتعمال
أغذية الرضع.

 يمنـــع اإلشـــارة فـــي فقـــرة التحضيـــر بتحضير
المنتج في زجاجة رضاعة.

يمنع وضع أي ادعاءات تغذوية أو صحية.

 ����������������رات 

القيــــم الغذائيـــــة

*

كمية الطاقة كيلو كالوري أو كيلو جـــول

تحديد نوع السكريـــات وكميتها بالجرام لكل 100 كيلو كالوري

البروتين بالجــــرام

الدهــون بالجـــرام

الكربوهيدرات بالجــــرام

الفيتامينات

المعـــــادن

البطاقة الغذائية هي الملصق الخارجي لعبوات المنتج الغذائي




