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معلومات المنتج
احرص على قراءة  معلومات المنتج قبل اختياره
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 بيانات الشركةقائمة المكونات
وعنوانها

تاريخ الصالحية

 تشمـــــــل القـائمة على
يحتوي التي   المكونات 
 عليــــــها المنتج الغذائي
 مرتبــــــــة بالتســــــلسل
ا�كثر من  الوزن   حسب 
فـــــــــــا�قــــــــــــــــــــــــــــــل

 تشمل معلومات الشركة
 الصانعـــــــِة أو المعـــــــِبأة أو
المستوِردة أو المــــــــــوِزعِة

التي يحافظ الفترة   هي 
 خاللــــــها المنتج الغذائي
علـــى جمـــــــــيع خواصه

 المضافاتاسم المنتج
الغذائية

رقم ا�نتاج

المــــــؤشـــــــــر  يعتبـــــــر 
للـــــتعريف  ا�ساســـــــي 
الغـــــــذائي بالمنـــــــــــتج 

 مثـــــــل ا�لوان و النكهات و
التي الـــــحافظة   المـــــــواد 
 يحتوى عليـــــــــها المـــــنتج
 الغذائي حيث تساهم في
و الخـــــــــواص   تحسيـــــــــن 
 رفع القيمة الغذائية للمنتج
الغذاء على  المحافظة   و 
 فـــــــــي ظـــــروف النــــــقـــل

والتخزين

من الكمية  رمز   هو 
 المادة الغذائية التي تم
 انتاجـــــــها تحــــــت نفس
 الظــــــــروف خــــــالل فترة
 زمنيـــــــــــة محــــددة من
حيث واحد  إنتاج   خــــــــط 
في المستهلك   يساعد 
الغذائية المنتجات   تتبع 
 عند تحذير الهيئة العامة
الـــــــــدواء و  للــــــــــــغذاء 

إسم
المنتج 
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 قائمة المعلوماتبيانات الحساسية
الغذائية

 تعليمات التخزين
و التحضير

محتوى القائـــــــمة:   تشمـــــــل 
الدهون  ، الطاقة  من   المنــــــتج 
، والــــــمتحــولة   المشــــــــــبعة 
 الــــكـــــولســـــــــــترول، مجـــموع
 الكـــربــوهيدرات و منها السكر،
 المــــلـــح  (صـــــوديوم)، البروتين،

ا�لياف الغذائية

العبـــــــارات تساهم في  هذه 
 تالفي التــــــخزيـــــــن الخـــاطئ
 للمنتجات وتوفــــــر تـعليمات
  الحفظ في درجــــــــات حـــــــرارة

 مناسبة

العبارات التحذيرية

 بعض المنتجات قد تحوي مكونات ال
 تتـناســـــــــــب مـــــــــــــع بــــــــعـــــــــض
و كالـــــــــحوامـــــــــل   المستهلكين 
 المرضعات و ا�طفال و مرضى القلب
الرياضة، أثناء ممــارسة  الرياضيين   و 
تساعد العبارات  هذه  مثل   فوجود 
إذا مــــعــــــــرفة  على   المستهلك 
 كـــــــــان المنتج الذي سيشتريه خطر
 بالنسبة له أم ال ويحد من االستخدام
الخـــــــاطئ لمثـــــــل هذه المنتجات

 تحـــــتوي المــــنتجات الــــغذائيـــة عــلى
حســــــــــاسية تســبـــــب  قد   مكونات 
 للمستــــــــهلــــــك، مــــــــــثـــــــــــــــــــــل :
 الســـمـــك ، الفول السوداني ، الحليب
، الصويا  فول   ، السمسم   ،  البيض 
المنتج احتواء  حال  وفي   ،  الجلوتين 
 عليـــهــــــا تكتـــــــــــب كــــــالتـــــــــــــالي

”يحتوي على أو قد يحتوي“
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توضيح الملصق الغذائي
احرص على قراءة المعلومات الغذائية قبل اختيار المنتج 

٢
@SaudiCDC



حجم الحصة الغذائية

 الحــــــصة الــــغذائية هي
و مـــحــــــددة   كــمـــــية 
 محســـــوبة مــن الصنف
حجمها يحدد   الغــــذائي 
بــــــ(كوب/جرام/قطعة/
ملــــــعقة) حســب مادة

المنتج 

الغــــــذائيـــــــة  العنــــاصر 
 الموجودة على الملصق
الكمية تمثل   الغذائي 
الواحــــــــــدة للــــحــــــصة 

 المنتج الواحد قد يحتوي
على أكثر من حصة

المعلومات  تـــقــــــــاس 
جرام  ١٠٠ لكل   التغذوية 
 او 100 مـــــــــــــــل مــــــــــــن
لكل او  الغذائي   المنتج 

 حصة

 تأكد من حجم الحصة
 و المعلومات الغذائية
 في كل منتج و اختر

ا�نسب
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السعرات الحرارية

إرشادات

هي الحرارية   السعرات 
يتـــــم التــــــي   الطـــــاقة 
 الحصــــــول عليهـــــا فـي
الــــــحــــصــــــة الواحــــــدة

السعرات  معــــــرفة 
 الحرارية يساعد في
بوزنك التحـــــــــكم 

 تأكد من كمية السعرات
 الحـــــــرارية للــــدهون( في
، للمنتج)  الواحدة   الحصة 
حيـــــــث تــعـتـــــــــــبـــــــــــــر

 ٤٠٠ سعرة حرارية أو أكثر مرتفع 
 100 سعرة حرارية أو أقل معتدل

Ëغـــذائي Ëاختــــــــــرمنتــــج  
 يحتـــــــوي علــــى كمية
إجــــمالــــــي من   قليلة 
الدهون و   الدهــــون 
Ëالمشبعة وخاٍل تــمـــام 
الــــــــــدهــــــون  مــــــــــــن 
 المتحولة كما يفضل أن
يكـــــون قلــــيل المـــــلح

المنتج أن يحتوي   يمكن 
السكر علــــــى   الغذائي 
 بأحد المسميات التالية :
 فركتـــــــوز ، جلـــــوكوز ،
الذرة ، شراب   سكـــــــروز 

 اختــــــر منتــجË غذائيË  له
 نسبــــة مئوية عالية من
 القيم اليومــــــــية مــــن
  ا�لياف ، الفــيتامينـــــــات
و الحديد  مثل   المعادن 
بحيث  الكالسيـــــــــــوم 
يكــــــــــــون 30% أو أعلى

 قــــــلل مــــــن المنتجات
تحتوي التـــــي   الغذائية 
من عالية  كمية   على 
(أكثر الــــمضاف   السكر 
الــــــــــقيمة من   (٪١٠  من 
اليــــــــــومـــــــــــــيــــــــــــــة
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القيم اليومية

 القيم اليومية الحتياجك
 من العــناصــــــر الغذائية
منتج �ي  دليلــــــك   هي 
 غذائي قد يكون غنيË أو
فــــــقـــــــــيرÐ بــــــــــهــــــــــا

 يعبـــــــر عن  القـــيــــــــــم
 اليومـــــــــــية بــــــالنسبة
يتــــــــــم و   المئويـــــــــــة 
     حسابهــــــــا على أساس
اليـــــومـــــــية  االحتياجات 
غذائــــــــي مكون   لكل 
 بـــــــــــــنـــــــــاًء عــــــــــــلى
 استــهـــــــــالك 2000 سعرة
اليوم في  حـــــــــراريـــــة 

 قد تكــــــــــون القيـــــــمة
بك الخاصــــــــــة   اليومية 
 أعلى أو أقـــــــــل بحسب
 السعرات الحـــرارية التي
 تحتاجــــــها علــى حسب
النشاط  ، الجنس   الوزن، 

البـــــــــــــــــدني
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قائمة الحقائق الغذائية
حجم الحصة الواحدة: إصبع واحد (٥٥غ)

عدد الحصص في العبوة ٤
إبدأ من هنا !

قلل من هذه
 الــــمـــــــواد 

الكمية للحصة الواحدة 

تستند نسب القيم اليومية إلى غذاء يعطي ٢٠٠٠ سعرة حرارية. قد تكون القيم اليومية 
المرجعية الخاصة بك أقل أو أكثر طبقاً الحتياجك من الطاقة. 

السعرات الحرارية ٢٥٠                                   السعرات القادمة من الدهون ١١٠

لدهون الكلية

 الدهون المشبعة

الكولسترول

 الصوديوم

 الكربوهيدرات  الكلية

 األلياف الغذائية

 أقل من 

 أقل من

 أقل من

 أقل من

٢٠٠٠

٦٥  غم

٢٠ غم

٣٠٠ ملغم

٢٤٠٠ ملغم

٣٠٠ غم

٢٥ غم

٢٥٠٠ 

٨٠ غم

٢٥ غم

٣٠٠ ملغم

 ٢٤٠٠ ملغم

٣٧٥ غم

٣٠ غم

عــلـى  احــرص 
العناصر  هذه 

 الغذائية

 تأكد من كمية
الطاقة

 إذا كانــــــــــت
 النسـبة ٥٪ أو
فــــــــهي  أقل 
قــــليــــــــــلة

 إذا كانــــــــــت
 النسبة ٢٠٪ أو
 أكثـــــــر فـهي
 كـــــــثـــــــيرة

 الكـــمـــيات
 الموصى بها

الملصق الغذائي

@SaudiCDC

 الدهون الكلية ١٢ غم

دهون مشبعة ٣ غم

 كولسترول ٣٠ ملغم

 صوديوم ٤٧٠ ملغم

 كربوهيدرات ( نشويات )

  الكربوهيدرات الكلية ٣١ غم

 سكر ٥ غم

 ألياف غذائية ٥ غم

 بروتين ٥ غم

فيتامين أ

فيتامين ج

 كالسيوم

حديد

٪١٥

٪١٣

٪١٠

٪٢٠

٪١٠

٪٣

٢٠٪

٪٤

٪٢

٪٢٠

٪٤

الكميات اليومية السعرات الحرارية العناصر



 المعلومات الغذائية

٣
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نصائح مهمه

 احرص أن يكون
 خيارك صحي عند

 اختيار المنتج
 الغذائي ( قليل

 الملح، قليل
 السكريات، قليل

الدهون)

 اتبع تعليمات طرق
الحفظ و التخزين

 تأكد من عدم وجود
 أي مادة تسبب
 حساسية لك أو

�فراد أسرتك

 اتبع إرشادات اÕعداد
و التحضير
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عندما تكون أكثر من 17.5 جرام لكل 100 جرام

عندما تكون 3 جرام أو أقل لكل 100 جرام

عندما تكون أكثر من 5 جرام لكل 100 جرام

عندما تكون 1.5 جرام أو أقل لكل 100 جرام

كمية الدهون المشبعة منخفضة

كمية الدهون منخفضة

كمية الدهون المشبعة عالية

كمية الدهون عالية

كمية السكريات عالية

كمية السكريات منخفضة

كمية الملح عالية

 عندما تكون أكثر من 22.5 جرام من إجمالي
السكريات لكل 100 جرام

 عندما تكون 5 جرام من السكريات الكلية أو
أقل لكل 100 جرام

عندما تكون أكثر من 1.5 جرام لكل 100 جرام
(أو 0.6 جرام من الصوديوم) 

كمية الملح منخفضة
 عندما تكون 0.3 جرام أو أقل لكل 100 جرام

(أو 0.1 جرام من الصوديوم)
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