
بطاقــــات
عصائر نكتار شراب الفاكهة

مصنعي وموردي المنتجات الغذائية
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عصير الفاكهة

عصير الفاكهة من المركزات

عصيـــــــر الفاكهـــــــة المركــــــــز

عصير الفاكهة المستخلص بالماء

مهروس الفاكهـة

نكتـــــار الفاكهــــــــة

شـــــراب الفاكهـــة

شراب الفاكهة المركز

المشروبات االصطناعية المنكهة

مساحيـــق المشروبات االصطناعية المنكهة

نطــــاق
تطبيق الالئحة: 

تختـــص هـــذه الالئحـــة الفنيـــة بجميـــع المتطلبـــات الواجـــب 
توافرها في بطاقات المنتجات التالية:
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هو عبارة عن الســـوائل غير المخمرة ولكنها قابلة للتخمير التي يتم 

الحصـــول عليهـــا مـــن الجـــزء الصالح لـــألكل مـــن الفواكه الســـليمة 

والناضجـــة والطازجـــة أو من الفواكه المحفوظة في حالة ســـليمة 

بواسطة وسائل الحفظ المناسبة.

هو عبارة عن المنتجات غير المخمرة ولكنها قابلة للتخمير التي يتم 

الحصـــول عليهـــا بإضافـــة المـــاء، مـــع أو بـــدون إضافـــة الســـكريات 

والعســـل و/أو المشـــروبات المركزة (الدبس)، و/أو بإضافة المواد 

المضافـــة المحليـــة أو إلـــى مزيـــج تلـــك المنتجـــات، ويمكـــن إضافة 

المنكهات والمواد العطرية المتطايرة، واللب واألنسجة التي يجب 

الحصـــول عليهـــا بالطرق الفيزيائيـــة المناســـبة وأن تكون من نفس 

نوع الفاكهة.  ويمكن الحصول على مزيج نكتار الفواكه من نوعين 

أو أكثر من أنواع الفواكه المختلفة.

منتـــج غيـــر متخمر معد لالســـتهالك المباشـــر، ناتج بخلـــط عصير أو 

نكتـــار الفاكهـــة (مركز أو غير مركز) و/أو األجـــزاء الصالحة لألكل من 

الثمـــار الناضجة (الســـليمة)، مع الماء والمحليـــات الطبيعية ومواد 

اختيارية ومحفوظ بإحدى وسائل الحفظ المنــــاسبــــة.

ما لفرق بين
العصير / النكتار / الشراب:

العصيــر

النكتـــار

الشراب
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واجهات
العـــــرض:
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واجهــــــة
العــــــرض
الرئيسية

واجهــــــة
المعلومات



يجب كتابة اسم الفاكهة المستخدمة ونوع المنتج
(عصيـــر أو نكتـــار أو شـــراب) على واجهـــة العرض الرئيســـية للبطاقة 

بشكل واضح وكبير في مجال الرؤية كالتالي:

أهم متطلبات الالئحة:

عصيـــــــــــر
برتقــــــــال
مـــــــــــــــــن
المركزات

يجـــب كتابــــــة اسم الفاكهة
المستخدمـــة ونوع المنتــــج

عصيــــر
برتقـال

عصيــــر
برتقـال
مركـــــز

مركــــــــز
شـــــراب
برتقــــال

نكتــــار
برتقـال

شــراب
برتقـال

مهروس
برتقـــــــال
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عصيــــــــــــر
برتقـــــــــــال
مستخلص

بالمــــاء

شــــــــــــراب
اصطناعي
بنكهــــــــــــة
البرتقــــــال

مسحوق
شــــــــــراب
اصطناعي

بنكهة البرتقال



عصيــــر
برتقـال

عصيــــر
تفــــــاح

عصيــــــر
فواكـــة
مشكلة

عصيـــــــــر
طماطم
مبهـــــــر

عصيــــر
تفــــــاح
وبرتقال
وكيوي

يجب تحديد نوع الفاكهة
المســـتخدمة عنـــد كتابـــة اســـم 
المنتج مثل: عصير برتقال / عصير 

تفاح

عند اســـتخدام اثنين او أكثر 
من ثمار الفاكهة:

تكتـــب أســـماء الفواكـــه بترتيـــب 
عصائـــر  حجـــم  بحســـب  تنازلـــي 
الفواكه المستعملة في المنتج، 
أو يمكن اســـتخدام عبـــارات مثل 

عصير فواكه مشكل

عند استخدام بهارات و \أو 
أعشاب عطرية:

يجـــب كتابة مصطلـــح مبهر و\أو 
االسم الشـــائع للعشبة العطرية 

بالقرب من اسم المنتج 

أو
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شــراب
برتقـال
مكرين

شــــراب
برتقـــال

مع سكر
مضــــاف

شــــراب
برتقـــال

مع محلي

شــراب
برتقـال
فـــــوار

شــراب
برتقـال
غـــازي

عند اســـتخدام ثاني أكسيد 
الكربون:

يجـــب كتابـــة مكربـــن أو فـــوار أو 
غازي بالقرب من اسم المنتج

عند إضافـــة الســـكر أو أحد 
مكوناته أو بدائله،

تكتب عبارة مع سكر مضاف بعد 
اسم المنتج

عنـــد اســـتخدام المحليـــات 
البديلة للسكر:

تكتب عبـــارة مع المحليات او مع 
محلـــي بجانـــب اســـم المنتج في 

نفس مجال الرؤية

أوأو
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عصير
برتقال

ال يسمح بإضافة السكر إلى عصير الفاكهة الذي تم 
بواســـطة عمليـــات االســـتخالص  عليـــه  الحصـــول 
الميكانيكيـــة المباشـــرة ولذلـــك ال يســـمح بكتابـــة عبارة

"بدون سكر مضاف" على بطاقة هذا المنتج

تـــم اســـتخدام " مســـاحيق المشـــروبات  فـــي حـــال 
االصطناعية المنكهة " أو " المشـــروبات اإلصطناعية 
المنكهة ": يجب ذكر نوع المسحوق سواء كان محلى بالسكر 
/ أو بالمحليات االصطناعية /أو غير محلى على بطاقة المنتج

إذا كانت السكريات موجودة 
بشـــكل طبيعـــي فـــي المنتج 
وتـــم اســـتخدام االدعاء "خـــال من 
السكر المضاف": يجب كتابة عبارة 
" المنتـــج بطبيعته يحتوي على 

السكر" على البطاقة

مسحوق
شــــــــــراب
اصطناعي
بنكهـــــــــة
البرتقــــــال

مسحوق
شــــــــــراب
اصطناعي
بنكهـــــــــة
البرتقــــــال

مسحوق
شــــــــــراب
اصطناعي
بنكهـــــــــة
البرتقــــــال

مسحوق غير محليمسحوق محلي بالسكر
مسحوق مع
محليات اصطناعية

المنتج بطبيعتة
يحتوي علي السكر
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عصير
تفــاح

يجـــب أن توضح نســـبة عصير 
الفاكهة أو الخضار على واجهة 
تفـــاح  المعلومـــات مثـــل عصيـــر 

بنسبة 100 %

عصيــــر تفـــــــاح
%100

عنـــد إضافة مكون ال يخفف من العصير وال يغير حجمه، 
يجوز تسميته بعصير 100 %، لكن يجب أن يعرف بيان النسبة 
المئويـــة للعصير بالمكون المضاف مثـــل عصير كامل 100 % بمادة 

حافظة مضافة

إذا كان المنتج يشـــتمل على عنصر واحد فقط، على سبيل 
المثـــال، عصيـــر البرتقـــال دون أي مكونـــات أخرى مثـــل الفيتامينات 
والمعادن المضافة، ليســـت هناك حاجـــة لقائمة المكونات حيث أن 

االسم التجاري متطابق مع اسم المنتج

في حالة العصير يجب أن تتضمن قائمة المكونات
اللب واألنســـجة المضافـــة للعصير بجانب تلك التي عـــادة ما تكون 
موجودة في العصير. أما في حالة النكتار فيجــب ان تتضمـــن قائمة 
المكونـــات المـــواد العطريـــة ومكونـــات المنكهات الطيـــارة واللب 
واألنسجة المضافـــة باإلضافـــة الـــى المكونــــات التي توجـــد عــــادة 

في العصير
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