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يمثل هذا التوجيه التفكير الحالي 
     "إدارة األغذية واألدوية"لـ
] Food and Drug Administration 

(FDA) [وهو ال . ول هذا الموضوعح
يمنح أي حقوق ألي شخص ينشئ أو 

 FDAوليس الغرض منه إلزام إدارة 
جًا بديًال أن تسلك نهويمكنك . والعموم

 إن آان هذا النهج يستوفي إشتراطات
وإن آنت . اللوائح واألنظمة المرعية

تريد مناقشة نهجًا بديًال، يرجى 
 المسؤول FDAاالتصال بكادر إدارة 

وإذا ال يمكنك . وجيهيق هذا التعن تطب
التعرف على الكادر المالئم في إدارة 

FDA يرجى االتصال برقم الهاتف ،
المالئم المدرج على صفحة عنوان 

 .هذا التوجيه

FDA 126ًا لقواعد التدوير إلدارة تدوير القيم طبق: )ح(الملحق .16
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 المقدمة. 1
 

بيانات ولة اإلجابة عن آل سؤال قد يثار حول بطاقات في مثل هذا الدليل، تتعذر عمليًا محا
ونحن نعتقد أنه ". سؤال وجواب"على شكل األسئلة األآثر تكرارًا إلى  ولقد تم التطرق. األغذية

وهي مجموعة . األغذيةبيانات تمت اإلجابة عن األآثرية الساحقة من األسئلة المتعلقة ببطاقات 
وسيساعدك فهرس المحتويات . األغذيةبيانات اقات حسب المجاالت موضع االهتمام في بط

 .األغذيةبيانات على العثور على المجال الذي يثير إهتمامك في بطاقات 
 

 موافقة مسبقة على بطاقات FDA، ال تعطي إدارة FDAوبموجب قوانين وأنظمة إدارة 
 إلى آادر بطاقاتاألسئلة المتعلقة ببطاقات المنتجات الغذائية ويجوز توجيه . منتجات غذائية

 : ومعايير األغذية على العنوانبيانات
Food Labeling and Standards Staff (HFS-820) 
Office of Nutrition, Labeling, and Dietary Supplements 
Center for Food Safety and Applied Nutrition 
Food and Drug Administration 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740-3835 

 )301 (436-2371: الهاتف

 
 الخلفية. 2
 
مسؤولة عن ] Food and Drug Administration (FDA)" [ األغذية واألدويةإدارة"

وهذا يسري . وحسن التعريف بهاوصحتها سالمة األغذية المباعة في الواليات المتحدة ضمان 
القانون الفدرالي لألغذية "و. ن البلدان األجنبيةعلى األغذية المنتجة محليًا، وآذلك األغذية م

] Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act)" [واألدوية ومستحضرات التجميل
 ]Fair Packaging and Labeling Act" [قانون إنصاف التعبئة والتغليف وبطاقات البيانات"و

ة الواقعة ضمن إختصاص إدارة هما القانونان الفدراليان اللذان يسريان على منتجات األغذي
FDA. 

 
الطرق المالئمة   عنشرآات الصنع والتوزيع واإلستيراد أسئلة عديدة من FDAتتلقى إدارة 

خالصة  للبيانات هو وهذا التوجيه . غذيةاألبيانات بطاقات للتعريف بمنتجاتها الغذائية على 
وللمساعدة . لقوانين وأنظمتهاالمطلوبة التي يجب أن تظهر على بطاقات األغذية بموجب هذه ا

شرآات الصنع واالستيراد صبح القانونية والتأخيرات، يوصى بأن تعلى التقليل من الدعاوى 
على إطالع آامل على القوانين واألنظمة المرعية قبل عرض األغذية للتوزيع في الواليات 

 .المتحدة
 
 Nutrition Labeling and Education Act" [قانون البطاقات والتوعية الغذائية"

(NLEA) [ الذي عّدل قانونFD&C ، يلزم بأن تحمل معظم األغذية بطاقات غذائية وأن تحمل
 اشتراطات وبعض الرسائل الصحية للتقيد بلبطاقات الغذائية إدعاءات محتويات المغذياتا

 أن إال، لنهائية وهي مبنية في هذا التوجيه أنه تم وضع األنظمة اوعلى الرغم من. محددة
ويلقى على عاتق صناعة األغذية أن تبقى على إطالع على . تغييراألنظمة آثيرًا ما تخضع لل

وتنشر آافة األنظمة . ةغذياألبيانات لبطاقات شتراطات القانونية أحدث التطورات المتعلقة باال
قبل تاريخ سريانها ويتم جمعها ] Federal Register (FR)" [السجل الفدرالي"الجديدة في 

 Code of Federal Regulations" [مدونة األنظمة الفدرالية" من 21سنويًا في العنوان 
(CFR).[ 

 
في "  والمضافات الغذائيةبيانات األغذيةبطاقات مكتب التغذية و"توجيه من إعداد هذا ال) 1(
 ".اإلدارة األمريكية لألغذية واألدوية"في " مرآز سالمة األغذية والتغذية التطبيقية"
 
 . ويلغيها1994أيلول /النسخة السابقة الصادرة في سبتمبرحل المستند أعاله محل ي
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 يحتوي على توصيات

 غير ملزمة
 

 ةبيانات األغذيبطاقات شتراطات العامة لاال. 3
 
 ؟الحاويات والعبواتأين يجب وضع بيانات البطاقة على . 1
 

 :الحاويات والعبواتهناك طريقتان لوضع البطاقات على  :الجواب
 
 العرض واجهة(واجهة البطاقات األمامية المطلوبة للبطاقات على ضع آافة البيانات تو. أ

 ، أو )الرئيسية
 
 والبطاقات األخرى ةضع بيانات البطاقات المحددة المعينة على واجهة العرض الرئيسيتو. ب
واجهة المعلومات التي تكون مباشرًة إلى يمين واجهة العرض الرئيسية، (لى واجهة المعلومات ع

 ).ستهلك الذي يواجه المنتجآما يراها الم
 

، CFR 101.3 21، وCFR 101.2 21، وCFR 101.1 21: مراجع مدونة األنظمة الفدرالية
 .CFR 101.9 ،21 CFR 101.105 21، وCFR 101.4 21و
 
 ما هي واجهة العرض الرئيسية وواجهة العرض الرئيسية البديلة؟. 2
 

ح أن يراه المستهلك الغالف الذي من األرجواجهة العرض الرئيسية هي ذلك الجزء من  :الجواب
 مختلفة تكون مالئمة ة عديدة مصممة بسطحين أو أسطح عديدتكون حاويات. وقت الشراء

. واجهات العرض الرئيسية البديلةا بوهي ما يشار إليه. للعرض لتكون واجهة العرض الرئيسية
21 CFR 101.1 

 
 ة العرض الرئيسية؟ما هي البيانات التي يجب أن تظهر على واجه. 3
 

، أو تسمية الغذاء، وبيان الكمية الصافية، أو آمية المنتج، يوضع البيان المعرف بالمنتج :الجواب
 الحروفأما حجم وبروز .  وعلى واجهة العرض الرئيسية البديلةعلى واجهة العرض الرئيسية

 ذا التوجيه وفي، فتتم مناقشتهما في الفصلين الرابع والخامس من هين المطلوبالطباعية
21 CFR 101.3(a)21 و CFR 101.105(a) 

 
  أي واجهة هي واجهة المعلومات؟.4
 

واجهة المعلومات هي الواجهة التي تكون مباشرة إلى يمين واجهة العرض الرئيسية  :الجواب
العبوة ستعمال بسبب تصميم  المعلومات غير قابلة لالواجهةوإذا آانت . حسب عرضها للمستهلك

 .، فتكون واجهة المعلومات الواجهة التالية مباشرًة إلى اليمين) المطويةمثل األجنحة(تها أو بني
21 CFR 101.2(a) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بيان التعريف

 ة العرض الرئيسيهةجاو

 بيان الكمية الصافية

 واجهة المعلومات

 واجهة العرض الرئيسية
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 بيانات واجهة المعلومات؟بطاقات ما هي . 5
 

عام إلى البيانات التي يكون وضعها مطلوبًا بشكل " تبيانات واجهة المعلومابطاقات "تشير عبارة  :الجواب
بدون أي مواد متدخلة على واجهة المعلومات، إذا آانت هذه البيانات ال تظهر على واجهة العرض و معًا

وتشمل هذه البيانات إسم وعنوان شرآة الصنع أو التعبئة أو التوزيع، وقائمة بالمكونات، وبيانات  .الرئيسية
 من قانون (w) 403، الفقرة (d)  و CFR 101.2(b) 21. يانات مطلوبة متعلقة بالحساسيةالتغذية، وأي ب

FDA 
 
 ؟اوضوحه وا ومدى بروزه من حجم الحروفالمتطلبما هو . 6
 

 يكون بارزًا وواضحًا وسهل ة طباعيحروف واجهة المعلومات، يستعمل حجم بياناتعلى بطاقات  :الجواب
 بناًء على الحرف إنش) 1/16( يكون علوها على األقل واحد على ستة عشر  التيحروفوتستعمل ال. القراءة

ل لعرضها، ويجب أن تكون اد أآثر من ثالث مرات بنفس العلو المعحروفويجب أال تكون ال. ”o“الصغير 
ويجب عدم زحم البيانات المطلوبة .  بارزة بما يكفي بالمقارنة مع الخلفية بحيث تكون سهلة القراءةحروفال
 .رسوم أو بيانات غير مطلوبةب

 
 صغيرة جدًا لألغذية آما عبوات طباعية أصغر لبيانات واجهة المعلومات على حروفويجوز إستعمال أحجام 

 (f) وCFR 101.2(c) 21 هو وارد في
 

 )7راجع الفصل  (."يةتغذوقائع ال"ة محددة لبطاقة  المختلفة الطباعيالحروفوتكون أحجام 
 

 4ف وبيان الكمية الصافية، فتتم مناقشتها في الفصلين ي لبيان التعرة الطباعيالحروفأما متطلبات أحجام 
 . من هذا التوجيه5و
 

21 CFR 101.2(c)21 و CFR 101.9(d)(1)(2) و 
 
 ما هو الحظر على المواد التدخلية؟. 7
 

ا بين البيانات المطلوبة  موادًا تدخلية وال يسمح بوضعهFDAتعتبر المعلومات غير المطلوبة من إدارة  :الجواب
 FDA  .(21 CFR 101.2(e) ليست بيانات مطلوبة من إدارةUPC أرقام أعمدة ،مثًال(على واجهة المعلومات 

 
 ها على البطاقة؟جما هي األسماء والعناوين التي يجب إدرا. 8
 

 :يجب أن تدرج غذيةبطاقات األ :الجواب
 
 فيجب أن وما لم يكن االسم المعطى هو شرآة الصنع الفعلية،. وزيعإسم وعنوان شرآة الصنع أو التعبئة أو الت. أ

 ").توزيع آذا"أو " صنع آذا"مثل (الشرآة بالمنتج ترفقه عبارة تعلن عن صلة 
 
  للهاتف؛عنوان الشارع إذا آان إسم وعنوان الشرآة غير مدرجين في دليل حديث للمدينة أو. ب
 
  المدينة أو البلدة؛.ج
 
 ؛ و) البلد، إن آانت الشرآة خارج الواليات المتحدةأو(الوالية . د
 
 ).بلدان غير الواليات المتحدةلمستعمل في  ايأو الرمز البريد(المنطقة البريدي رمز ال. ه
 

21 CFR 101.5 

 

 

 واجهة المعلومات

 واجهة العرض الرئيسية

المواد التدخلية

 المواد التي تكون تدخلية عادًة
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 يحتوي على توصيات
 غير ملزمة

 

 تسمية الغذاء. 4
 
  إلى بيان تسمية الغذاء وأين يجب وضعه؟آيف يشار. 1
 

ويجب أن يظهر على البطاقة األمامية أو واجهة العرض . ءبيان التعريف هو تسمية الغذا :الجواب
 CFR 101.3 21. الرئيسية وآذلك أي واجهة عرض رئيسية بديلة

 
  ف بارزًا؟يهل يجب أن يكون بيان التعر. 2
 

. خط العريضويجب أن يكون بال.  لبيان التعريفة أو المطبوعة الكبيرحروفستخدم الت :الجواب
 متناسبًا بشكل معقول مع أبرز مادة مطبوعة على البطاقة األمامية ويجب أن يكون حجم الحروف

ذلك ما ال يقل  يعتبر وبشكل عام،. ويجب أن يكون أحد أهم الميزات على واجهة العرض الرئيسية
 CFR 101.3(d) 21 .  على البطاقةعن نصف حجم أآبر حروف

 
 ما هي التسمية التي يجب إستعمالها لتكون بيان التعريف؟. 3
 

التسمية فيجب إستعمال التسمية المحددة بموجب قانون أو نظام، وفي حال غياب ذلك،  :الجواب
وفي حال . يف، وذلك لتكون بيان التعر مثل هذه التسميةءالشائعة أو العادية للغذاء، إن آان للغذا

وال تعتبر أسماء . يجب إستعمال تسمية وصفية مالئمة وغير مضللةعدم وجود أي تسمية، 
 .مارآات بيانات تعريف ويجب أال تكون بارزة بال لزوم بالمقارنة مع بيان التعريفال

21 CFR 101.3(b) و(d) 
 
 أين يجب وضع بيان التعريف على البطاقة؟. 4
 

 على واجهة العرض الرئيسية على األسطر الموازية بشكل عام  بيان التعريف يوضع:الجواب
 CFR 101.3(d) 21 .لقاعدة العلبة

 
 تى يسمح بالتسميات التوهمية لتكون بيان التعريف؟م. 5
 

 عندما تكون طبيعة الغذاء واضحة، يجوز إستعمال إسم توهمي شائع االستعمال والفهم :الجواب
  CFR 101.3(b)(3) 21. من قبل العموم

 
 هل من الضروري إستعمال التسمية الشائعة أو العادية بدًال من تسمية جديدة؟. 6
 

  . يحمل مثل هذه التسميةءستعمال التسمية الشائعة أو العادية لغذايجب إ :الجواب
 

وإذا آان الغذاء خاضعًا . إن  التسمية الجديدة لتسمية غذاء يحمل تسمية محددة يعتبر مضلًال
 CFR 101.3(b)(2) 21  .لمعيار تعريف، فيجب أن يحمل التسمية المحددة في المعيار

 
 المشرحة أو غير المشرحة؟  األغذيةأنواعب  للتعريفمعدلةنات بياجب إستعمال هل ي. 7
 

 إن آان الغذاء مباعًا على أشكال خيارية بوةعيجب أن تصف البطاقات شكل الغذاء في ال :الجواب
  CFR 101.3(c) 21 .نصفية، إلخالكاملة أو ال، المشرحة أو غير المشرحةمختلفة مثل تلك 

 
 ؟"تقليد"عبارة ما هو نوع الغذاء الذي يجب أن يحمل . 8
 

على غذاء جديد يشبه غذاءًا عاديًا وهو بديل لهذا " تقليد"يجب بشكل عام وضع عبارة  :الجواب
الغذاء العادي إذا آان الغذاء الجديد يحتوي على آمية أقل من البروتين أو أي فيتامين أو معدن 

 CFR 101.3(e) 21 . أساسي
 

 بيان التعريف
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  في تسمية المنتج؟" تقليد" المطلوبة لعبارة بروزال ودرجة حروفالما هو حجم . 9
 

 لما هو مستعمل لتسمية مطابقةتكون " تقليد"لعبارة  ودرجة بروز حروفيجب إستعمال حجم  :الجواب
  CFR 101.3(e) 21  . المنتج المقلد

 
 هل هناك قيود على رسوم البطاقات؟. 10

 
بروز ورؤية بيانات البطاقة المطلوبة أو التي تسيء  إستعمال الرسوم التي تخفي أو تحط من يجب عدم :الجواب

  . تمثيل الغذاء
21 CFR 1.21(a) (1) ،21 CFR 101.3(a) ،21 CFR 101.105(h) 

 
 

 أين يجب اإلعالن عن بلد المنشأ على غذاء مستورد؟. 11
 

آة اإلعالن عن إسم وعنوان الشرآة المحلية على أنها الشروإذا تم .  المنشأ واضحًايجب أن يكون بلد :الجواب
ى ـ عل ويجب أن يكون حجمهم والعنوانـقرب اإلسيجب أن يظهر بيان بلد المنشأ ع المنتج، فـالمسؤولة عن توزي

 "مصلحة الجمارك وحماية الحدود" (CBPمصلحة /FDAتوجيه إدارة . (بيهًا بحجم الحروفـاألقل ش
] Customs and Border Protection[ (19 نظام CFR 134(  
 
 

 هل البطاقات مسموحة باللغات األجنبية؟. 12
 

في حال إستعمال لغة أجنبية في أي مكان على البطاقة، يجب أن تظهر آافة بيانات البطاقة المطلوبة بكال  :الجواب
  .اللغتين اإلنجليزية واألجنبية
21 CFR 101.15(c)(2) 

 
 

 رائالعص
 
 ير بيانات بالنسبة المئوية للعصير؟صستدعي أن تحمل بطاقة مشروب عما الذي ي. 1ع
 

يجب أن تبين النسبة ) فاآهة أو خضارعصير ( المشروبات التي تدعي بأنها تحتوي على عصير  :الجواب
 ويشمل ذلك المشروبات التي تدعي بأنها تحتوي على العصير في بيانات البطاقة، أو من .المئوية للعصير

ة أو خضار على البطاقة، أو من خالل الطعم والمظهر، مما يدفع بالمستهلك إلى توقع وجود هلفاآخالل صور 
ا الكاملة ر بقوتهائ، والعصغير المشبعة بالكربوناتالمشبعة وروبات المشوهذا يشمل  . عصير في المشروب

 على عصير لكنها ال ، والمشروبات التي تدعي أنها تحتويةر المخففوالعصائر المرآز، ، والعصائ%)100(
 CFR 101.30(a) 21 .تحتوي على أي عصير

 
 تم اإلعالن عن النسبة المئوية للعصير؟أين وآيف ي. 2ع
 

) واجهات معلومات التي تحمل للعبوات(لعصير على واجهة المعلومات  يجب أن تكون النسبة المئوية ل:الجواب
ويجب . ملةلمنتج الشا المنتج أو الشعار أو رموز اةأو تسميفقط إسم المارآة وضع فوقها ويجوز . قرب األعلى

 أو الرسومالمطبوعة تضارب بشكل مميز مع المواد  ت القراءةةسهل وةعريض ةيع طباإستعمال حروف
 على واجهة ةطباعي النسبة المئوية للعصير عن أآبر حروف بيان ويجب أال يقل حجم حروف .األخرى

أو الشعار أو رموز المنتج الشاملة أو العنوان  المنتج تسميةسم المارآة أو الالمعلومات، باستثناء ذلك المستعمل 
" من العصير% _____يحتوي على نسبة "للعصير إما ئوية  وقد يكون نص بيان النسبة الم."وقائع التغذية"
%). 100ر تفاح عصي"مثل (تسمية الفاآهة أو الخضار آما يجوز وضع  %." _____بنسبة عصير  "أو

 العرض الرئيسية ة على واجهة معلومات، يجب وضع النسبة المئوية للعصير على واجهةوب تحتوي العوإذا ال
 CFR 21. ، ووضعها قرب تسمية الغذاء عن ذلك المطلوب لبيان صافي المحتوياتا ال يقل حجمهبحروف

101.30(e)21 ؛ CFR 101.30(g) 

 
 



 9  دليل لبطاقات بيانات األغذية   

  العصير؟ هل هناك إستثناءات من متطلب النسبة المئوية من.3ع
 

لنكهة غير لمضافة هي أن المشروبات المحتوية على آميات ضئيلة من العصير إحدى الحاالت اإلستثنائية  :الجواب
، "بنكهة"أو " نكهة"يوصف المنتج باستعمال عبارة ) أ: ( بالنسبة المئوية للعصير شرط أنملزمة بأن تحمل إعالنًا

ال تعطي المشروبات بشكل آخر إنطباعًا بأنها ) ج(المكونات، وقائمة إال في " عصير"ال تستعمل عبارة ) ب(و
 . البارزة على البطاقة أو الشبيه الفعلي للمشروب بالعصير مثل اللبالنقوشتحتوي على عصير، مثل استعمال 

21 CFR 101.30(c) 
 
 آيف تحتسب النسبة المئوية من العصير؟. 4ع
 

 .الحجم/يجرى الحساب على أساس الحجم:  أو الخضارللعصير المستخرج مباشرًة من الفاآهة :الجواب
 

  CFR 101.30(h)(1) 21 في Brixيجرى الحساب من جدول : خالصة مرآزةللعصير المكون بإضافة الماء إلى 
 CFR 101.30(j) ،21 CFR 101.30(h) 21 %.100على أنه األساس لعصير 

 
 "ب؟مشرو"أو " شراب"ي هو  شرآتهل يجب وضع بيان بأن منتج. 5ع
 

 إلى خففة، إال أن المشروبات الم"عصير"بـ% 100 يجوز اإلشارة إلى المشروبات المحتوية على عصير :الجواب
" شراب"أو " مشروب"مصحوبة بوصف لها بعبارة مثل " عصير"فيجب أن تحمل عبارة % 100 عصير أقل من

_____ عصير "ج باستعمال الشكل  على بطاقة المنتتسميةوبدًال من ذلك، يجوز وضع ." مخلوط الكوآتيل"أو 
 CFR 102.33(a) 21"). عصير تفاح مخفف"مثل " (مخفف،

 
 على البطاقة؟" خالصة مرآزة"هل من الضروري استعمال عبارة . 6ع
 

معاد "أو " من خالصة مرآزة"العصير المكون من خالصة مرآزة عبارات مثل  أن توضع على يجب :الجواب
وإحدى الحاالت اإلستثنائية هي اإلعالن عن العصير في بيان . هر على البطاقةآجزء من االسم آلما ظ" تكوينه

 .حسبما يكون ذلك مالئمًا" مرآز_____ ماء وعصير "أو " مرآز وماء_____ عصير "المكونات بأنه 
21 CFR 102.33(g) 

 
  المستعمل على مشروب مخلوط من الفاآهة أو الخضار؟التسمية ما هي. 7ع
 

 نزولي حسب الكثرة من حيث ، يجب أن تكون بترتيب)إال في قائمة المكونات (ان تسميات العصائرعند بي :الجواب
 :على سبيل المثال. الحجم، إال إذا أشارت البطاقة إلى أن العصير المسمى مستعمل آنكهة

 
 "شراب تفاح وإجاص وتوت عليق" •
 "شراب تفاح وإجاص بنكهة توت العليق "•

 
فيجب أن تشير التسمية ، )إال في قائمة المكونات(هر عصيرًا واحد أو أآثر لكن ليس جميعها ظت البطاقة توإذا آان

 :على سبيل المثال. ثر من عصير واحدإلى وجود أآ
 

 " عصير تفاحتوليفة "•
 " عصيرين آخرين للفاآهةتوليفةعصير تفاح في  "•

 
صير المسيطر، فيجب أن تفيد تسمية المشروب عند ذآر عصير واحد أو أآثر أو جميعها وليس العصير المذآور الع

على سبيل %. 5إما بأن المشروب هو بنكهة العصير المذآور أو بأن آمية العصير المذآور تتراوح ضمن نسبة 
المكون في معظمه من عصير العنب األبيض والذي أضيف إليه " التوت البري/توت العليق"لمشروب (المثال 

 ):ريعصيرا توت العليق والتوت الب
 
 "التوت البري بنكهة توت العليق والتوت البري/شراب عصير توت العليق "•
 "التوت البري لتوت العليق والتوت البري/مشروب عصير توت العليق "•
 "عصير توت العليق% 8-3 البري وعصير التوت% 10-15 "•
 

21 CFR 102.33(b)، 21 CFR 102.33(c)، 21 CFR 102.33(d) 
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 ر؟ائ الطباعية التي يجب إستعمالها في تسمية العصحروف الما هي أحجام. 8ع
 

 في أصغر من نصف علو الحروف" د تكوينهمعا"أو " من خالصة مرآزة" عبارة يجب أن تكون حروف :الجواب
ظهر في ة ت طباعيحروفبشكل عام أقل من نصف علو أآبر % 5ويجب أال تكون معلومات مدى . تسمية العصير

 إنش مربع أو أقل على 5 بمساحة لو على العبوات من العإنش 1/16قد ال تقل عن ( العادية التسمية الشائعة أو
 5 من العلو على العلب ذات واجهة العرض الرئيسية أآثر من إنش 1/8واجهة العرض الرئيسية، وليس أقل من 

 CFR 102.5(b)(2) ،21 CFR 102.33(d) ،21 CFR 102.33(g) 21 .)إنش مربع
 
 ن الزعم بأن مشروبًا يحتوي على عصير فاآهة أو خضار؟متى يمك. 9ع
 

إن آانت  بأن مشروبًا يحتوي على عصير فاآهة أو خضار م، يمكن الزعCFR 101.30(a) 21بموجب  :الجواب
إعالنات المنتج أو بطاقته أو بياناته تحمل تسمية عصير فاآهة أو خضار أو تعطي بيانات مباشرة أو غير مباشرة 

مثل وصف لفاآهة أو (صورة نقشية عصير فاآهة أو خضار، أو أن آانت البطاقة أو البيانات تحمل أي متعلقة بأي 
أو أي شكل صوري ألي فاآهة أو خضار، أو منتج يحتوي على لون ونكهة يعطيان مظهر وطعم عصير ) خضار

ة، أو مخففة، أو ال تحتوي  بالكربونات، أو بقوة آاملةمشبعة أو غير مشبعوقد تكون المشروبات . فاآهة أو خضار
 .على أي عصير

 
 ؟CFR 101.30 21مخلوطة بيانات النسبة المئوية للعصير بموجب مشروبات البار اليجب أن تحمل هل . 10ع
 

، لذا يكون بيان النسبة ت نفسها لمنتجات المشروبات األخرىتخضع مشروبات البار المخلوطة للمتطلبا :الجواب
 لى بطاقات مشروبات البار المخلوطة التي تطابق التعريف الوارد فيالمئوية للعصير مطلوبًا ع

21 CFR 101.30(a).  
 
] whiskey sour mix[الويكسي الحامضي  مزيج هل يلزم وضع إعالن النسبة المئوية للعصير على. 11ع

ومكونات  وعدد من نكهات العصير الذي يحتوي على عصير الليمون من خالصة مرآزة آمكون واحد من العصير
 عصير الفاآهة على البطاقة؟/أخرى، ويقدم أي إدعاء وال يحمل أي صور للفاآهة

 
ذا آانت اإلشارة الوحيدة إلى إعلى مزيج الويكسي الحامض ن النسبة المئوية للعصير  بيالزم وضعال ي. ال :الجواب

 .لى البطاقة أو في بياناتهعصير فاآهة ع/عصير الليمون موجودة في بيان المكونات وال تظهر أي صور لفاآهة
 
 بيانًا بالنسبة المئوية؟] strawberry daiquiri mix[ديكاري الفريز مشروب هل يجب أن يحمل مزيج . 12ع
 

" فريز"ديكاري الفريز يحتوي على الفريز أو عصير الفريز ألن عبارة  مشروب يمكن الزعم بأن مزيج :الجواب
. لك، ال توجد أي إشارة إلى أن الفريز موجود فقط آنكهة أو إلضافة نكهةباإلضافة إلى ذ. تظهر في بيان التعريف

ت بطاقته أو بياناته تشمل أيضًا صورًا للعصير وهو يتقطر من الفيرز أو إذا آان مظهر المنتج وطعمه وإذا آان
ير أو بعدم وجود يلمحان بأنه يحتوي على عصير أو لب الفريز، فيجب أن يحمل المنتج بيانًا بالنسبة المئوية للعص

" مزيج مشروب ديكاري بنكهة الفريز"هذا العصير على واجهة معلومات البطاقة، لكن إذا آان المنتج يحمل بيان 
 .ولم يزعم بأنه يحتوي على عصير الفريز، فلن يحتاج إلى بيان النسبة المئوية للعصير

 
بيانًا للنسبة المئوية من ] bloody mary mix[" بالدي ميري"طم امهل يجب أن يحمل مزيج عصير الط. 13ع

 العصير؟
 

يزعم مزيج بالدي ميري، من خالل مظهره وطعمه، بأنه يحتوي على عصير الطماطم لذا يجب أن يحمل  :الجواب
 .بيانًا بالنسبة المئوية للعصير المتضمن في المنتج
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 المجففة بيانًا بالنسبة واترواآه أو الخضعبر إعادة تكوين مزيج من الفهل يجب أن يحمل مشروب مكون . 14ع
 صح ذلك، آيف تحدد النسبة المئوية؟المئوية من العصير؟ إن 

 
 لم تضع إجراءات محددة FDAالبيان مطلوب إذا يزعم المنتج بأنه يحتوي على عصير، لكن بما أن إدارة  :الجواب

ل إعادة إماهة جوامد العصير، فستتولى تقييم لحساب النسبة المئوية للعصير عندما يتم تحضير المشروبات من خال
  الواردة فيBrixويجوز إستعمال قيم . بيانات المنتج المكون من خالل هذه العملية على أساس حالة منفردة

21 CFR 101.30(h)  آمبادئ توجيهية لحساب مستوى مجموع جوامد العصير الالزمة لتحضير عصير آامل
 .على مكونات أخرى غير العصيرالقوة، شرط أال يحتوي المشروب 

 
  بيانًا بالنسبة المئوية للعصير؟مزوجةهل يجب أن يحمل عصيرا الليمون والليم المستعمالن للمشروبات الم. 15ع
 

 الالمائي لعصير الليمون أو حمض الليمونعلى محتوى يكون بيان النسبة المئوية من العصير مبنيًا . نعم :الجواب
  .CFR 101.30(h)(1) 21الليم، والمدرج في 

 
 بيانًا بالنسبة المئوية للعصير؟] apple cider[ المتخمر التفاح" سايدر"عصير هل يجب أن يحمل . 16ع
 

 .سايدر التفاح هو عصير مستخرج من التفاح ويجب أن يحمل بيانًا بالنسبة المئوية للعصير :الجواب
 
 المئوية للعصير؟هل يجب أن يحمل خل سايدر التفاح بيانًا بالنسبة . 17ع
 

وعلى . ال يزعم خل سايدر التفاح بأنه مشروب لذا ال يستلزم حمل بيان بالنسبة المئوية من العصير. ال :الجواب
  .الرغم من أن المنتج مكون من عصير التفاح، إال أنه ال يعتبر مشروب عصير

 
مر آذلك، ما هي النسبة المئوية التي هل يجب أن يحمل العصير المرآز بيانات النسبة المئوية؟ إن آان األ. 18ع

 يجب االعالن عنها؟
 

يجب أن تحمل منتجات العصير المرآز بيانًا بالنسبة المئوية للعصير وال يجوز أن تتجاوز هذه النسبة  :الجواب
أن عند تخفيف المنتج حسب تعليمات البطاقة، فإن المنتج يؤدي تشرح البطاقة ويجوز أن . على هذا البيان% 100
على أن تتم تعبئة الفراغ بالنسبة المئوية الصحيحة بناًء على " بالمئة من خالصة مرآزة،____ عصير بنسبة "إلى 
 .، إذا إنطبق ذلكCFR 101.30(h)(1) 21الواردة في Brix قيم 

 
 المتعددة بواتهل هناك إعفاء من متطلب وضع بيان النسبة المئوية للعصير على واجهة المعلومات للع. 19ع

غالف متقلص ومحكم وليست للبيع فرديًا، إال أن النسبة المئوية للعصير معلنة على الغالف غلفة بمالوحدات ال
 المتقلص الخارجي؟

 
 بواتفاء محدد من متطلب وضع بيان النسبة المئوية للعصير على واجهة معلومات عال، ال يوجد أي إع :الجواب

  .ات متعددةضمن غالف متقلص يجمع وحدعصير فردية مغلفة 
 
؟  للحورفهل يجب وضع آامل التسمية الشائعة أو العادية لمشروب عصير في مكان واحد وحجم واحد. 20ع

توت /شراب عصير بنكهة التوت البري"ستحمل بعض مشروبات العصير تسميات شائعة أو عادية معقدة جدًا مثل 
 ."العليق في مزيج من ثالثة عصائر أخرى من خالصة مرآزة

 
وإذا آانت بعض العصائر أو آلها . يجب أن تكون التسمية الشائعة أو العادية بكاملها في مكان واحد :ابالجو

التسميات وقد تكون " صة مرآزةمن خال"أن تتبع عبارة المدرجة في التسمية هي من خالصة مرآزة، فيجب 
 .سمية الشائعة أو العادية في الجزء اآلخر من التغر لكن ليس أقل من نصف علو الحروف أصة طباعيبحروف

21 CFR 102.33 



 توجيه للصناعة  12 

 
في شأن الرسوم النقشية على بطاقات العصير، هل يجب أن يكون حجم الصور متناسبًا مع الفاآهة في . 21ع

  بالمئة حسب الحجم؟  2الرسم النقشي أي فاآهة موجودة على مستوى أقل من يظهر العصير؟ هل يجب أن 
 

 FDAتحث إدارة . لبات محددة للرسوم النقشية على بطاقات مشروبات العصير متطFDAلم تحدد إدارة  :الجواب
تصف بشكل صحيح آل فاآهة أو خضرة متضمنة في المنتجات  على إستعمال الرسوم النقشية التي شرآات الصنع

 تسمية  رسمًا مضلًال، إذا آانتواترار رسم نقشي يصف فقط فواآه أو خضالمتعددة العصير، إال أنه ال يجوز إعتب
ًال  بالمئة مضل100ل، ال يعتبر عصير على سبيل المثا. اهمة العصير المصورسالغذاء تصف بشكل آافي ومالئم م

بالضرورة، إذا تألف من عصائر تفاح وعنب وتوت عليق، وآان فيه عصير توت العليق يوفر النكهة المميزة، وآان 
اع ر توت العليق الممزوج بعصيري التفعصي "تعريفليحمل رسمًا نقشيًا يظهر فقط توت العليق، وآان بيان ا

عصير توت العليق "أو " كهة توت العليقنبمزيج عصير فواآه  "تعريفوبدًال من ذلك، قد يكون بيان ال." والعنب
 .(FR 2897 at 2921 58) " بالمئة8في مزيج من عصيرين آخرين، عصير توت العليق بنسبة 

 
 التحليلية المعلنة عن النسبة المئوية للعصير عندما يحتوي عصير Brixهل أجري تعديالت على قيمة . 22ع

 ؟)مثل التوابل(الطماطم على ملح مضاف أو مكونات جافة أخرى 
 

ويجب تصحيح الجوامد . الذوابة لعصير الطماطم قبل إضافة أي توابل جوامدالمحتوى يجب تحديد . نعم :الجواب
 .(c) وCFR 156.3(b) 21ًا للوارد في عصير الطماطم لمحتوى الملح طبقر لالتي يحددها مقياس االنكساالذوابة 

 
هل أستطيع تسميته عصيرًا . فت مكونًا غير العصيراوأض% 100 شراب عصير آامل شرآتي تصنع. 23ع

 ؟100%
 

إذا آان المكون المضاف ال يخفف من العصير، أو لعصير مستخرج، إذا لم يغير حجمه، يجوز لك أن  :الجواب
لكن يجب أن يعرف بيان النسبة المئوية للعصير بالمكون المضاف مثل % 100صل تسميته بعصير آامل توا

 (e)101.54 وCFR 101..30(b)(3) 21. بمادة حافظة مضافة% 100عصير آامل 
 
 ؟)حمض األسكوربيك (Cماذا يحدث لو آانت المادة المضافة أيضًا مادة مغذية مثل الفيتامين . 24ع
 

، قد يشكل إعالن ضمن بيان النسبة  أضيف حمض األسكوربيك على مستويات متوافقة مع تقوية العصيرإذا :الجواب
المعلومات المرافقة المئوية للعصير إدعاءًا بمحتوى التغذية، مما قد يحدث تقيدًا بمزيد من اإلدعاءات، بما في ذلك 

بمادة % 100تعمال بيان مثل عصير آامل  أضيف على مستوى االستعمال آمادة حافظة، فيمكن إسولو. المطلوبة
 .(j)101.22 لـ بيان المحتويات آمادة حافظة طبقًاوفي هذه الحالة، يتم إدراجه في. حافظة

 
ليموناضة من خالصة "أو " من خالصة مرآزة] fruit punch[نش الفاآهة اشراب ب"هل علي أن أقول . 25ع

 ؟"مرآزة
 

 إذا آان عصير أو أآثر في مشروب عصير مؤلفًا من خالصة مرآزة،  يفيد بأن(g)102.33الجزء . ال :الجواب
" بنش الفاآهة"وبما أن تسميتي ." معاد تكوينه"أو " من خالصة مرآزة"فيجب أن تشمل تسمية العصير عبارة 

من "تسمية عصير محدد، فليس من الضروري أن تحتوي هاتان التسميتان على عبارة ال تشمالن " ليموناضة"و
 ."معاد تكوينه"أو " رآزةخالصة م
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 هل البيان على ليموناضة مقدم من حيث عصير الليمون فقط، بدون السكر؟. 26ع
 

  .نعم، قبل إضافة السكر :الجواب
 
نعلم أنه ال يذهب أبدًا (ج لدينا منتج عصير لخدمة األغذية فقط، ونحن معفيون من بيانات التغذية لهذا المنت. 27ع

  نحن معفيون أيضًا من بيانات النسبة المئوية للعصير؟هل). النواديمحالت إلى 
 

  .العصير لخدمة األغذية حاوياتال توجد إعفاءات من متطلب بيان النسبة المئوية للعصير على . ال :الجواب
 
أو فقط على % 100 يسري على العصير الكامل CFR 102.33 نظام التسمية الشائعة أو العادية في هل. 28ع

 ف؟العصير المخف
 

 .النظام يسري على آالهما :الجواب
 
 الحمضيات الذي يحتوي على  شراب بنشآيف يمكن تسمية.  إنش مربع7بطاقاتنا صغيرة جدًا، نحو . 29ع

يكون ثالثة منها من خالصة مرآزة وإثنان عصيرين مستخرجين، ولم يكن العصيران وخمس عصائر 
 وباإلضافة إلى ذلك، إذا آان أحد عصيري وب؟المستخرجان عصيري حمضيات وال تميز نكهتهما المشر

 الحمضيات عصيرًا مستخرجًا وموجودًا فقط بكمية ضئيلة، هل يجب تعريفه باسمه؟
 

 عصائر 3مزيج من "عة أو العادية في الحالة األولى، قد تكون التسمية الشائ. هناك خيارات بديلة عديدة :الجواب
، على أن توضع في الفراغين تسميتا العصيرين "_____و_____  مع عصيري ةمضيات من خالصة مرآزح

وفي الحالة الثانية، يجب إدراج عصير الحمضيات الذي ليس من خالصة مرآزة آما في المثال . المستخرجين
 من خالصة مرآزة مع عصيري المعطى أعاله حسب ترتيب آبر الكمية، أي مزيج من عصيري حمضيات

 عصير الحمضيات الثالث في أحد الفراغات إلى جانب العصيرين ، على أن يدرج_____و_____ و_____ 
" الحمضياتبنش بنكهة "أو " بنش حمضيات"وبدًال من ذلك، يجوز إستعمال تسمية مثل . المستخرجين اآلخرين

  .ف بالعصائر المكونةيون بيان التعريف بدون المزيد من التعرلتك
 
 ن خالصة مرآزة عندما تكون في مشروب مثل البنش؟هل من الضروري اإلفادة بأن العصائر هي م. 30ع
 

تمت تسمية العصائر بالتحديد في بيان التعريف، وآانت العصائر من خالصة إذا . نعم، في بعض األحيان :الجواب
وفي حال عدم اإلشارة . CFR 102.33(g) 21وفقًا لـ"  مرآزةمن خالصة"ب أن تتبع تسميتها عبارة مرآزة، فيج

وب بنش إلى أن عصائر محددة مكونة من خالصة مرآزة، فال داعي ألن يشمل بيان التعريف في تسمية لمشر
، إال أن آًال من العصائر المرآزة المستعملة في البنش يجب اإلعالن عنها حسب ترتيب "من خالصة مرآزة"رة اعب

 .حجم الكمية في بيان المكونات على البطاقة
 
  فاآهة؟هل يجب تحضير شراب بنش من عصير. 31ع
 

 تعريفًا أو معيارًا للتعريف بشراب البنش، أو أي متطلب آخر بأن يحتوي شراب FDA تحدد إدارة ال. ال :الجواب
وقد يكون شراب البنش مشروبًا بنكهة إصطناعية، أو بنكهات طبيعية أو بدونها، أو قد . البنش على عصير فاآهة

ويجب تمييز هذه المنتجات بوضوح عن المنتجات المكونة . يتكون من الشاي ومكونات أخرى غير عصير الفاآهة
ويجب إعداد البطاقات على المنتجات . )الفاآهة المهروسة ( الفاآهةبوريه من عصائر الفاآهة أو مرآزات أو

 .CFR 101.22 21 لـلى نكهات اصطناعية أو طبيعية طبقًاالمحتوية ع
 
، هل يمكن %100ر الذي يحتوي على عصير آامل عصير الخضا] cocktail[في حالة مشروب آوآتيل . 32ع

 ؟"آوآتيل"أن تشمل التسمية عبارة 
 

 . نعم :الجواب
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 يحتوي على توصيات
 غير ملزمة

 

 

 بيانات صافي آمية المحتويات. 5
 
  صافي آمية المحتويات وآيف يتم بيانه؟ما هو. 1
 

يان على البطاقة يعطي آمية الغذاء في هو ب)  الصافية الكميةبيان(صافي آمية المحتويات  :الجواب
وبشكل عام، إذا آان . ويجب بيانه من حيث وزن الغذاء أو قياسه أو آميته العددية. ةحاوية أو العبوال

ًال، فيجب التعبير وإذا آان الغذاء سائ. لزجًا، فيجب بيانه من حيث الوزنالغذاء صلبًا أو شبه صلب أو 
 CFR 101.105(a)(b)(c) 21). يئل سامثل آونس(ائل عنه بقياس السو

 
  الكمية الصافية على البطاقة؟ن يوضع بيانأي. 2
 

 30آبند مميز في األسفل المؤلف من ) الكمية الصافية للمحتويات(يوضع بيان الكمية الصافية  :الجواب
  . حاوية تكون متوازة بشكل عام مع قاعدة الحروفبالمئة من واجهة العرض الرئيسية، وب

21 CFR 101.105(e) 21؛ CFR 101.105(f) 
 
 ؟م واآلونسراالصافية للمحتويات بكال قياسي الجهل يجب التعبير عن الكمية . 3
 

جرام، (ويات من حيث آال النظام المتري يجب أن تظهر بطاقات األغذية المطبوعة صافي المحت :الجواب
ويجوز وضع البيان ). باوند، آونس سائليآونس، (والنظام االعتيادي األمريكي ) رام، مليلتر، لترآيلوج

تظهر (وآل من األمثلة التالية صحيحة . المتري إما قبل أو بعد بيان النظام األمريكي، أو فوقه أو تحته
 ):أمثلة إضافية في األنظمة

 
 )ج680(ونس آ 8 باوند 1 الوزن الصافي •
  ج680ونس  آ8 باوند 1 الوزن الصافي •
 )ونس سائل آ0.9 باوند 1( مل 500 •
 ) ل3.79( جالون 1 صافي المحتويات •
 

P.L. 102-329 ،321؛ 1992آب / أغسطس CFR 101.105 
 
 لماذا من الضروري أن يتم حساب مساحة واجهة العرض الرئيسية؟. 4
 

حجم ) بع أو السنتيمتر المربعالمقاسة باإلنش المر(تحدد مساحة واجهة العرض الرئيسية  :الجواب
 ).راجع السؤال التالي(المسموح لبيان الكمية الصافية  األدنى الحروف

 
ومساحة واجهة عرض رئيسية مستطيلة أو مربعة على . تحتسب مساحة واجهة العرض الرئيسية آما يلي

 ).آالهما باإلنش أو آالهما بالسنتيمتر(علبة هي العلو مضروب بالعرض 
 

منتج العلو بمحيط %  40 تستعمل نسبة ،ةسطوانيمساحة واجهة العرض الرئيسية لحاوية أولحساب 
 CFR 101.1 21. الدائرة

 
  األدنى؟الحروفما هو حجم . 5
 

 األدنى أصغر حجم خط مسموحًا بناًء على المساحة الحروفالكمية الصافية، يكون حجم لبيانات  :الجواب
عادله عندما تستعمل  الصغير أو ما ي"o" يحدد علو حرف .للبيانات على واجهة العرض الرئيسيةالمتوفرة 

 . الكبيرة فقطالحروف الكبيرة عندما تستعمل حروف الالتينية الصغيرة والكبيرة، أو علو الحروفال
 

 بيان الكمية الصافية

30
%

  إنش8

  إنش5

  إنش2  إنش5

  إنش مربع10=  إنش 2 × 10
 %40 إنش مريع  20= مساحة الواجهة 
  إنش مربع8= 
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 مساحة واجهة العرض الرئيسية  األدنىحجم الحروف

 ) مم1.6( إنش 1/16
 
 ) مم3.2(إنش  1/8
 
 
 ) مم4.8( إنش 3/16
 
 
 ) مم6.4( إنش 1/4
 
 
 ) مم12.7( إنش 1/2
 

21 CFR 101.105(h) و  (i) 
 

 أو أقل)  سم مربع32 ( إنش مربع5
 

 25لكن ليس أآثر من )  سم مربع32 ( إنش مربع5أآثر من 
 )  سم مربع161 (إنش مربع

 
لكن ليس أآثر من )  سم مربع161 ( إنش مربع25أآثر من 

 )  سم مربع645 ( إنش مربع100
 

آثر من لكن ليس أ)  سم مربع645 ( إنش مربع100أآثر من 
 )  سم مربع2580 ( إنش مربع400

 
 )  سم مربع2580 ( إنش مربع400أآثر من 

 

  ما هي متطلبات وضوح وبروز بيانات الكمية الصافية؟.6
 

 أآثر الحروفويجب أال تكون .  القراءةة وسهلة وواضحة بارزة طباعييتم إختيار حروف :الجواب
الخلفية آي  بما يكفي مع الحروفارب من ثالث مرات أطول مما هي عريضة، ويجب أن تتض

متطلبات الفصل (برسوم أو بيانات أخرى   زحم بيان الكمية الصافية ويجب عدم. تسهل قراءتها
 101.15 وCFR 101.105 21 ). األدنى محددة في النظام

 
 ما المشمول في بيانات الكمية الصافية للمحتويات؟. 7
 

ويجب عدم شمل وزن . الصافية في بيان الكمية ية أو العبوةتذآر فقط آمية الغذاء في الحاو :الجواب
 ة الفارغدل وزن الحاويةولتحديد الوزن الصافي، يطرح مع.  أو التعبئةالحاوية أو مواد اللف

  .  عند تعبئته بالغذاء من معدل وزن الحاوية وتعبئة وأي مواد تغليفاوغطائه
 

 ونس آ18  ة المعبأوزن الحاوية
 ونس آ2  ةارغ الفوزن الحاوية
 ________ونس آ1  لفوزن مواد ال

 ) ج425(ونس آ 15   الوزن الصافي
 

21 CFR 101.105(g) 
 
 حاويةهل يتم شمل الماء أو وسيلة تعبئة أخرى في تحديد الكمية الصافية للمحتويات في . 8

 للغذاء؟
 

في الكمية الصافية  يكون مشموًال عادًة حاويةيلماء أو سائل آخر مضاف إلى الغذاء في  :الجواب
  .المعلن عنها على بطاقة

 
 ونس آ9  فولوزن ال

 ونس آ4  وزن الماء
 _________ونس آ1  وزن السكر

 ) ج396(ونس  آ14  الوزن الصافي
 

تصريف السائل في بعض الحاالت التي يتم فيها عادًة التخلص من وسيلة التعبئة، يعطى الوزن بعد 
 ).مثل الزيتون والفطر(
 

21 CFR 101.105(a) 

 

 
 
 
 

 بيان الكمية الصافية
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 مضغوطة؟معدنية ما هي الكمية الصافية لمحتويات علبة . 9
 

 باإلضافة إلى وزن أو حجم ة مضغوطحاويةالكمية الصافية هي وزن أو حجم المنتج الذي سيخرج من  :الجواب
  .الحشوة الدافعة

 
 ونس آ11.95     الكريما المخفوقة

 
 ___ونس آ0.05    الحشوة الدافعة
 ) ج340(ونس  آ12    الوزن الصافي

 
21 CFR 101.105(g) 

 
 ما هي السياسة المتبعة الستعمال جمل مخففة في بيانات الكمية الصافية؟. 10
 

  .يجب عدم إستعمال الجمل المخففة أو العبارات التي تبالغ بكمية الغذاء :الجواب
21 CFR 101.105(o) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 غير صحيح

 صحيح

 ]ج5[ أونس 2= الوزن الصافي 

 ]ج5[ أونس آبير2=الوزن الصافي
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 توصياتعلى يحتوي 
 غير ملزمة

 

 ناتقوائم المكو. 6
 
 ما هي قائمة المكونات؟. 1
 

قائمة المكونات على بطاقة غذاء هي قائمة تدرج آل مكون حسب الترتيب النزولي  :الجواب
  .لكميته

 
 "فول مقبع، وماء، وملح: المكونات"
 

21 CFR 101.4(a)  
 
 ما القصد من متطلب إدراج المكونات حسب الترتيب النزولي لوزنها؟. 2
 

 المكونات حسب الترتيب النزولي لوزنها أنه يتم إدراج المكون األثقل أوًال، يعني إدراج :الجواب
 CFR 101.4(a) 21).  أدناه3راجع الصورة في السؤال (والمكون األخف في األخير 

 
  توضع قائمة المكونات على البطاقة؟نأي. 3
 

 أو التعبئة أو توضع قائمة المكونات على نفس واجهة بطاقة إسم وعنوان شرآة الصنع :الجواب
وقد تكون قبل أو . وقد يكون ذلك إما على واجهة المعلومات أو واجهة العرض الرئيسية. التوزيع

 CFR 101.4 21 .  بعد بطاقة التغذية وإسم وعنوان شرآة الصنع أو التعبئة أو التوزيع
 

ات التدخلية  من هذا التوجيه لالطالع على معلومات عن المعلوم7، السؤال 3 فصلراجع أيضًا ال
 .على واجهة المعلومات

 
  المطلوب لقوائم المكونات؟ما هو حجم الحروف. 4
 

 على الحرف الصغير بناًء(نش  إ1/16  يكون علوه ما ال يقل عنحروفيستعمل حجم  :الجواب
“o” (وبروزه ووضوحه حرفراجع متطلبات حجم ال. ويكون بارزًا وواضحًا وسهل القراءة 

 .  من هذا التوجيه3، السؤال 3 فصلومات المطروحة للنقاش في اللبيانات واجهة المعل
21 CFR 101.2(c) 

 
 هل يجب إدراج الماء في المكونات؟. 5
 

ويجب التعريف بالماء المضاف في . يعتبر الماء المضاف لتحضير غذاء من المكونات :الجواب
ة الماء المضاف أثناء وفي حال إزال. قائمة المكونات وإدراجه حسب الترتيب النزولي لوزنه

المعالجة من خالل االستعمال الالحق لوسيلة الخبز أو غيرها، فال تدعو الحاجة إلى اإلعالن عنه 
 . ضمن المكونات

 
 "ماء، وفول بحارة، وملح: المكونات"

 
21 CFR 101.4(a) 21؛ CFR 101.4(c)دليل سياسات االمتثال "؛" 

]Compliance Policy Guide [ 555.875 
 
 هل يجب دائمًا إستعمال التسمية الشائعة أو العادية للمكونات؟ .6
 

يجب دائمًا إدراج التسمية الشائعة أو العادية للمكونات إال إذا نص نظام على عبارة  :الجواب
  ."سكروز"بدًال من التسمية العلمية " سكر"على سبيل المثال، تستعمل عبارة . مختلفة

 
 " وتوابلتفاح، وسكر، وماء،: المكونات"

 
 CFR 101.4(a) 21. 3، السؤال 4 راجع أيضًا الفصل
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 هل من الضروري االعالن عن المكونات الموجودة بكميات ضئيلة؟ . 7
 

إذا آانت و. في الغذاء النهائييلعب دورًا هذا يعتمد على ما إذا آان المكون الضئيل موجودًا بكمية آبيرة و :الجواب
، فال تدعو الحاجة إلى اإلعالن عنها على دور أو تأثير فني في المنتج النهائيمضافة ثانوية بدون المادة مادة 

وتعتبر مواد السلفين ثانوية فقط إذا آانت . وتكون المادة الثانوية موجودة عادًة ألنها من مكونات موآن آخر. البطاقة
 CFR 101.100(a)(3) 21]. بالمليونأجزاء  [ppm 10موجودة بنسبة تقل عن 

 
 ما هي األغذية التي يمكن إدراج مكوناتها البديلة للدهن والزيت؟. 8
 

 اإلعالن عن مزيج الدهن والزيت يكون بين قوسين بعد") أو/و"بيان (إدراج مكونات الدهن والزيت البديلة  :الجواب
األغذية التي ال (من مكونات الدهن والزيت المضافة ألغذية التي تحتوي على آميات صغيرة نسبيًا مسموحًا فقط ل

ستعمل شرآة الصنع قادرة على توقع ما سيكن وفقط إذا لم ت) افة المكون الغالبتكون فيها الدهون أو الزيوت المض
  .من دهن أو زيت

 
 :يحتوي على واحد أو أآثر مما يلي(زيت نبات : ... المكونات"

 )....العصفرالذرة أو زيت الصويا أو زيت زيت 
 

21 CFR 101.4(b)(14) 
 
 ما هي قائمة المكونات الالزمة للمواد الكيميائية الحافظة؟. 9
 

عندما تضاف مادة آيميائية حافظة معتمدة إلى غذاء، يجب أن تشمل قائمة المكونات آًال من التسمية  :الجواب
أو " مؤخرة للفساد"أو " حافظة"مل عبارات مثل  المادة الحافظة من خالل ش أو العادية للمادة الحافظة ودورالشائعة

 ."حافظة للون"أو " فاظ على النكهةلى الحمساعدة ع"أو " مانعة للعفن"
 

 موز مجفف، وسكر، وملح،: المكونات"
 "وحامض األسكوربيك للحفاظ على اللون

 
21 CFR 101.22(j) 

 
 ت االصطناعية على قوائم المكونات؟آيف يتم اإلعالن عن التوابل أو النكهات الطبيعية أو النكها. 10
 

يجوز اإلعالن عنها في قوائم المكونات باستعمال إما تسمياتها الشائعة أو العادية أو باستعمال عبارات  :الجواب
 ."نكهة اصطناعية"أو " نكهة طبيعية"أو " نكهة"أو " توابل"
 

 قصب،سكر شرائح تفاح، وماء، وشراب : المكونات"
 "وابل، وملح، ونكهة طبيعية، ونكهة إصطناعيةتونشاء ذرة معدل، و

 
إال أن تسمية آل مكون يجب أن تكون مدرجة للمنتجات المكونة من التوابل أو من مزيج من التوابل أو النكهات أو 

 FD&C 403(i)(2) .21 CFR 101.22(h)(1) قانون .األلوان
 

الن عن الماء المضاف إلعادة تكوين في حال تعليب فاآهة في عصير من خالصة مرآزة، هل يجب االع. 11
 العصير؟

 
آهة محضر من خالصة العصير المرآزة والماء، االعصير الذي يعاد تكوينه والذي تم فيه تعليب الف.  نعم :الجواب

 CFR 101.4(a) 21 .لذا يجب االعالن عن آال المكونين
 

عنب، (خالصات مرآزة لعصائر فاآهة مثل (هل يمكن جمع خالصات العصير المرآزة في بيانات المكونات . 12
 ؟))تفاح، آرز

 
جماعية تسمية تسمية شائعة أو عادية، آما أنها ليست "  لعصائر الفاآهةةخالصات مرآز"ليست عبارة . ال :الجواب

  .ر الفاآهة المرآزةئمالئمة لمجموعة متنوعة من عصا
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 متى يتم اإلعالن عن الماء آمكون في خالصة مرآزة للطماطم؟. 13
 

جوامد  للغذاء الموحد ضمن المدى المسموح للBrix ال داعي لإلعالن عن ماء مضاف لتعديل مستوى :الجواب
رب  ( درجة في معجون الطماطم24 درجة إلى 28 من Brixمثل الماء المستعمل لتعديل مستوى (الذوابة 
أما الماء المضاف إلى ). هروسة المالطماطم درجات في 10 درجة إلى 16ن  مBrix، أو لتعديل مستوى )البندروة

، ) مهروسةطماطم( درجة 16 بالغ Brixلصنع منتج بمستوى )  درجة24 بالغ Brixمستوى (معجون الطماطم 
 CFR 155.191(a)(3)(iv) 21. فيجب اإلعالن عنه

 
يان ، وخالصة الطماطم المرآزة بدون تمييز في ب المهروسةالطماطموهل يمكن إستعمال معجون الطماطم، . 14

 المكونات؟
 

 غذاءان مختلفان بناًء على آمية الجوامد الذوابة  المهروسةالطماطمو) رب البندروة (معجون الطماطم :الجواب
خالصة "أما عبارة . الموجودة في المنتج، وبالتالي ال يمكن إستعمال التسميات بدون تمييز في بيان المكونات

 عندما تتقيد  المهروسةالطماطمن الطماطم أو لب الطماطم أو ن معجو، فيجوز إستعمالها بدًال م"الطماطم المرآزة
 التي يكون على بطاقة العبوات" إعادة الصنع فقطألهداف "الخالصة المرآزة بمتطلبات هذه األغذية ويظهر بيان 

م وعالوًة على ذلك، يجوز إستعمال خالصة الطماط. ونس أو أقل آ209آيلوجرامات أو  3.1وزنها معادًال لـ
 .]catsup [ في بطاقة مكونات الكتشاب المهروسةالطماطم الطماطم أو لب الطماطم أو المرآزة بدًال من معجون

21 CFR 155.191(a)(3)(i) ،21 CFR 155.194(a)(3)(ii)(b) 
 

آيف يجب اإلعالن عن مكونات غذاء عندما يكون هذا الغذاء مكونًا من أغذية أخرى تحتوي على مكونات . 15
 ؟متعددة

 
يجوز اإلعالن بين قوسين عن المكونات الفرعية لغذاء يكون من مكونات غذاء آخر، وذلك بعد تسمية  :الجواب
 أو يجوز اإلعالن عنها بفصل آل مكون حسب ترتيب غالبيته في بيان المكونات بدون تسمية المكون المكون
  CFR 101.4(b)(2) 21.األصلي

 
 فة المكونات في النكهات التي تراعي معيارًا للتعريف بها؟هل يجب اإلعالن بين قوسين عن آا. 16
 

، يجب أيضًا اإلعالن بين قوسين عن )مثل مستخرج الفانيال(سمية موحدة في حال اإلعالن عن النكهة بت :الجواب
عية أو ، إال أنه يجوز بكل بساطة اإلعالن عن النكهة الموحدة بأنها نكهة أو نكهة طبيآل مكون بعد التسوية الموحدة

 .نكهة إصطناعية، حسبما هو مالئم
21 CFR 101.22(i)21 و CFR 169 

 
 آيف يجب اإلعالن عن الحالمات البروتينية المكونة من مزيج من البروتينات؟. 17
 

بالنسبة للبروتينات الممزوجة قبل حلمهتها، يجب أن تكون تسمية مالئمة لمنتج البروتين المحلمه واصفة  :الجواب
منتج البروتين ويجب أن تحتوي على آافة البروتينات المتنوعة التي تم إستعمالها لتكوين البروتين بما يكفي ل
بروتين ذرة "يشار إلى بروتين محلمه مكون من مزيج من بروتين الذرة والصويا بـعلى سبيل المثال، . المحلمه

ن التسمية الشائعة أو العادية محددة لكل لكن إذا آانت البروتينات محلمهة قبل المزج، فيجب أن تكو" وصويا محلمه
، ويجب اإلعالن عن المكونات حسب ")بروتين صويا محلمه"و" بروتين ذرة محلمه"مثل (بروتين محلمه فردي 

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أيضًا اإلعالن عن أي مكونات أخرى ممزوجة بمنتجات البروتين . ترتيب غالبيتها
 CFR 101.22(h)(7) 21 . العادية في بيان المكونات حسب ترتيب غالبيتهاالمحلمهة بتسميتها الشائعة أو
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 األلوان
 
 آيف يتم إدراج مسحوق النبات في قائمة المحتويات؟. 1ل
 

 .]celery powder ["مسحوق الكرفس"ة بـيجب اإلعالن عن مساحيق النبات بتسميتها الشائعة أو العادي :الجواب
21 CFR 101.22(h)(3) 

 
  يتم إدراج تابل هو أيضًا مستعمل للتلوين؟آيف. 2ل
 

ة للتلوين إما من التوابل المستعمل ايجب اإلعالن عن التوابل مثل الفلفل الحلو والكرآم والزعفران وغيره :الجواب
  CFR 101.22(a)(2) 21." فلفل حلو"مثل ) الشائعة أو العادية(أو بالتسمية الفعلية " ولونتابل "بعبارة 

 
 م إدراج األلوان االصطناعية في قائمة المكونات؟آيف يت. 3ل
 

 :هذا يعتمد على ما إذا آان اللون االصطناعي لونًا معتمدًا :الجواب
 

 ."40أحمر "أو " 40 أحمر رقم FD&Cتدرج بتسميتها المحددة أو المختصرة مثل : األلوان المعتمدة
 

أو بتسميتها المحددة الشائعة أو العادية " ين أصطناعيتلو"أو " لون اصطناعي"تدرج بعبارة : األلوان غير المعتمدة
 ."ملون بعصير الشمندر"و" الكراميللون "مثل 

 
21 CFR 101.22(k)(1)21، (2) و CFR 74 

 
 لوان المعتمدة بشمل منفصل عن اللون المعتمد في بيان المكونات؟ يجب اإلعالن عن صباغ مضافات األهل. 4ل
 

 المعتمدة وصباغها هي مكونات منفصلة، وبالتالي يجب اإلعالن عنها بشكل منفصل مضافات األلوان. نعم :الجواب
 CFR 101.22 (k)(1) 21. في بيان المكونات

 
 حساسية للمواد الباعثةالب  األغذية المتعلقةبياناتبطاقات 

 
 معلومات عامة

 
 ؟2004 لعام "ة وحماية المستهلك للحساسيباعثةبطاقات بيانات األغذية المتعلقة بالمواد القانون "ما هو . 1غ
 

 "لحساسية وحماية المستهلك لبالمواد الباعثةاألغذية المتعلقة بيانات بطاقات قانون " :الجواب
]Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act) FALCPA([2004  لعام)  أو العنوان

، من FALCPA قانون تطرق وي.2004آب /غسطسهو قانون تم سنه في أ) 282-108الثاني من القانون العام 
نوصي بأن يتصل منتجو . FDAالبيانات على األغذية المعبأة الخاضعة ألنظمة إدارة إلى بين مواضيع أخرى، 

 منتجات اللحوم ومنتجات الدواجن ومنتجات البيض الخاضعة ألنظمة وزارة الزراعة األمريكية بكادر المؤسسة
يرجى أيضًا االطالع على .  األمريكية حول وضع البيانات على هذه المنتجاتالئمة في وزارة الزراعةالم
للحصول على مزيد ] Information about Food Allergens" [ األغذية لحساسيةالباعثةالمواد المعلومات عن "

لمتعلقة بها التي غذية ومستندات التوجيه ا لحساسية األالباعثةطات المؤسسة المتعلقة بالمواد من المعلومات عن نشا
 .FALCPAتتناول أسئلة وأجوبة إضافية حول قانون 

http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodAllergensLabeling/default.htm 
 
 "بيرة من األغذية؟آحساسية  لباعثةمادة "ما معنى . 2غ
 

األغذية أو مكونًا من " من األغذيةحساسية آبيرة  لباعثةمادة "، تعني عبارة FALCPAبموجب قانون  :الجواب
 :أو مكونًا يحتوي على بروتين مشتق من أحدهانية التالية مجموعات األغذية الثما

 
 الحليب. أ
 البيض. ب
 السمك. ج
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 القشريةة ياألسماك الصدف. د
  األشجاربذور. ه
 القمح. و
 )الفستق (الفول السوداني. ز
 فول الصويا. ح

 
 من األغذية المسببة لحساسيات األغذية لدى األفراد ذوي الحساسيات، 160أآثر من على الرغم من التعرف على 

وال تخضع الحساسيات .  بالمئة من آافة الحساسيات من األغذية90تشكل " ألغذيةبرى من االحساسيات الك"إال أن 
 .البياناتبطاقات  المتعلقة بFALCPAغير الحساسيات الكبرى من األغذية لمتطلبات قانون 

 
البيانات سارية على األغذية المعبأة المباعة في بطاقات  المتعلقة بFALCPAمتى أصبحت متطلبات قانون . 3غ

 الواليات المتحدة؟
 

بيانات في أو بطاقات ال والحاملة لFD&C بموجب قانون FDAآافة األغذية المعبأة الخاضعة لتنظيم إدارة  :الجواب
 المتعلقة ببطاقات بيانات األغذية للمواد FALCPA أن تتقيد بمتطلبات قانون ، يجب2006آانون الثاني / يناير1بعد 

 .يات للحساسالباعثة
 
 البيانات؟بطاقات  المتعلقة بFALCPA تخضع النكهات واأللوان والمضافات الثانوية لمتطلبات قانون هل. 4غ
 

ية المكونة من أي مكون، بما في ذلك  المتعلقة بالبطاقات على األغذFALCPAتسري متطلبات قانون . نعم :الجواب
 باعثةمادة ، يشكل أو يحتوي على )مثل عوامل المساعدة في المعالجة(النكهات أو األلوان أو المضافات الثانوية 

 .حساسية آبيرة من األغذيةل
 
 المتعلقة FALCPAهل مؤسسات البيع بالتجزئة وخدمات األغذية مجبرة على التقيد بمتطلبات قانون . 5غ
 ؟ البياناتبطاقاتب

 
 األغذية التي تتولى تعبئتها مؤسسة للبيع  المتعلقة بالبطاقات لتشملFALCPAتمتد متطلبات قانون  :الجواب

 بطاقات المتعلقة بFALCPAالستهالك البشري، إال أن متطلبات قانون جزئة أو لخدمات األغذية المقدمة لبالت
 لالستجابة حاويةمؤسسة لبيع األغذية بالتجزئة وتضعها في غالف أو ال تسري على األغذية التي تقدمها  البيانات
 .ب مستهلكلسندويتش تم تحضيره لالستجابة لط مثل ورقة أو علبة مستعملة لحمل –هلك تلطلب مس

 
 

 FALCPAاألغذية غير الخاضعة لقانون 
 
 ؟يانات الببطاقات المتعلقة بFALCPAهل هناك أي أغذية معفاة من متطلبات قانون . 6غ
 

)  الطازجة بشكل عامواآه والخضرواتالف( النيئة ، تكون السلع الزراعيةFALCPAبموجب قانون . نعم :الجواب
معفاة باإلضافة إلى الزيوت العالية التنقية المشتقة من إحدى المواد الباعثة للحساسيات الكبرى من األغذية وأي 

 على آليات يجوز لشرآة FALCPAضافة إلى ذلك، ينص قانون  وباإل. مكون مشتق من هذه الزيوت العالية التنقية
راجع الفقرة .  البياناتبطاقات المتعلقة بFALCPAإعفاء مكون غذائي من متطلبات قانون الصنع أن تطلب بموجبها 

 . لالطالع على تفاصيل حول طرق طلب إعفاءات من بيانات المواد الباعثة للحساسيةFALCPA من قانون 203
http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodAllergensLabeling/GuidanceCompliance

RegulatoryInformation/ucm106187.htm 
 
 ؟FALCPAحساسية آبرى من األغذية بموجب قانون مادة باعثة ل هل تعتبر األسماك الصدفية الرخوية. 7غ
 

المحارة أو البطلينوس أو بلح البحر   مثل (رخوية الة، ليست األسماك الصدفيFALCPAبموجب قانون . ال :الجواب
مثل  السلطعون أو الكرآند أو  (باعثة للحساسيات الكبرة من األغذية، إال أن األسماك الصدفية القشرية) األسقلوب
 من لقشرية هي باعثة للحساسيات الكبرىوالمكونات المحتوية على بروتين مشتق من األسماك الصدفية ا) الربيان

 .ألغذيةا
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 )تسميات وأمثلة مصادر األغذية(المواد الباعثة للحساسيات الكبرى من األغذية 
 
 على أي توجيه محدد لإلعالن عن وجود مكونات من مجموعات األغذية الثالث FALCPAهل ينص قانون . 8غ

سماك الصدفية  األشجار واألسماك واألبذورأي " (مواد باعثة للحساسيات الكبرى من اإلغذية"المصنفة بـ
 ؟ )"القشرية

 
 البذور على وجود اإلعالن عن النوع المحدد من FALCPA األشجار، ينص قانون بذورفي حالة  .نعم :الجواب

واألسماك ) القدمثل القاروس أو المفلطح أو (ويجب اإلعالن عن أصناف األسماك ). مثل اللوز أو البقان أو الجوز(
 ).أو الكرآند أو الربيانمثل  السلطعون (الصدفية القشرية 

 
، يجب اإلعالن عن غذاء باعث للحساسية الكبرى باستعمال FD&C من قانون (1)(w)403بموجب الفقرة . 9غ

  من قانون (2)(w)403وتنص الفقرة . تسمية مصدر الغذاء الذي إشتقت منه المادة الباعثة للحساسية الكبيرة
FD&Cتسمية مصدر الغذاء الذي إشتقت "صدفية القشرية، تعني عبارة  على أن، في حال األسماك أو األسماك ال

" أصناف"ما معنى . األسماك أو األسماك الصدفية القشرية" أصناف" "منه المادة الباعثة للحساسية الكبيرة
 ؟(2)(w)403األسماك أو األسماك الصدفية القشرية في سياق الفقرة 

 
 (2)(w)403بهدف التقيد بالفقرة  األسماك الصدفية القشرية األسماك أو" أصناف" اإلعالن عن يجب :الجواب

وقائمة . FDA إلدارة ] Seafood List" [قائمة ثمار البحر"باستعمال التسمية المقبولة في السوق والمزودة في 
   .  مجموعة من التسميات القائمة المقبولة في السوق لثمار البحر المستوردة والمتوفرة محليًاثمار البحر هي

 
."  األشجاربذور"لتشمل " غذاء باحث للحساسية" عبارة FD&C من قانون (qq)201تعرف الفقرة . 10غ

 التي تعتبر من البذور، ما هي )اللوز والبقان والجوز ((qq)201باإلضافة إلى األمثلة الثالثة المزودة في الفقرة 
  " األشجار؟بذور"
 

ويجب استعمال التسمية المدرجة بأنها . (qq)201 في سياق الفقرة " أشجاربذور" التالية بذورتعتبر ال :الجواب
 .(2)(w)403حسب مقتضيات الفقرة  لإلعالن عن النوع المحدد للبذور" تسمية شائعة أو عادية"
 

 التسمية العلمية التسمية الشائعة أو العادية

 Prunus dulcis  (Rosaceae) اللوز

 Fagus spp.  (Fagaceae) جوز الزان

 Bertholletia excelsa  (Lecythidaceae) جوز البرازيل

 Juglans cinerea  (Juglandaceae) الجوز األرمد

 Anacardium occidentale  (Anacardiaceae) الكاجو

صيني، أمريكي، أوروبي، (الكستناء 
 )سغوين

 
Castanea spp.  (Fagaceae) 

 Castanea pumila  (Fagaceae) جوز شنكوبين

 Cocos nucifera L.  (Arecaceae (alt. Palmae) ز الهندجو

 Corylus spp.  (Betulaceae) البندق/فيلبرت

 Ginkgo biloba L.  (Ginkgoaceae) جوز الجينكو

 Carya spp.  (Juglandaceae) جوز القارية

 Litchi chinensis Sonn.  (Sapindaceae) جوز الليتشي

 Macadamia spp.  (Proteaceae) جوز بوش/جوز المكاديميا

 Carya illinoensis  (Juglandaceae) البقان
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 Pinus spp. (Pineaceae) حبوب الصنوبر

 Pistacia vera L. (Anacardiaceae) الفستق

 .Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn جوز شيا

(Sapotaceae) 

اإلنجليزي، الفارسي، األسود، (الجوز 

  ، جوز القلب)لياباني، آاليفورنياا

Juglans spp. (Juglandaceae) 

 

ضمن "  أشجاربذور" تلك البذور التي تعتبر حول FDA حالي إلدارة كس القائمة أعاله أفضل رأيتع
 وآي تكون القائمة شاملة، فهي تستعمل الفئات العلمية الواسعة التي قد تشمل .(qq)201معنى الفقرة 
وواقعة شمل صنف ضمن فئة علمية على هذه القائمة ال تعني أن . عمل حاليًا آغذاءتأصنافًا ال تس

 قد ، إلى أن القائمة، شأنها شأن أي توجيهFDAآما تشير إدارة . الصنف مالئم لالستعمال في األغذية
تخضع لتعديالت متوافقة مع عملية تعديل مستندات التوجيه في نظامنا المتعلقة بالممارسات الجيدة 

 .CFR 10.115 21 للتوجيه في  
 
يف األغذية الباعثة للحساسيات في تعر" القمح "FD&Cمن قانون  (qq)201تشمل الفقرة . 11غ
  ؟(qq)201 في سياق الفقرة" القمح"ما الذي يعتبر من . كبرىال
 

لذا في ] Triticum[ أي صنف من جنس الحنطة (qq)201 في الفقرة" القمح"تعني عبارة  :الجواب
، والقمح ).Triticum aestivum L(، يشمل القمح حبوبًا مثل القمح العادي (qq)201ياق الفقرة س

 Triticum compactum(، والقمح الهراوي الشكل ).Triticum durum Desf(القاسي 
Host.( والعلس ،)Triticum spelta L.(السميد ، و)Triticum durum Desf.( وقمح ،

، والقمح البري اإليمر )Triticum monococcum L. subsp. Monococcum(األينكورن 
)Triticum turgidumL. subsp. dicoccon (Schrank) Thell.( والكاموت ،)Triticum 

polonicum L.( والتاريتيكال ،)x Triticosecale ssp. Wittm..( 
 
حبوب فول " و"حبوب الفول السوداني"هل يجوز إستبدال عبارات المفرد بعبارات الجمع . 12غ

، وهل يجوز )مثل بذور اللوز أو البقان أو الجوز" (بذور األشجار"ومختلف أنواع " الصويا
 ؟FALCPAبموجب قانون البيانات قات ابطلتلبية متطلبات " فول الصويا"ة إستعمال مرادفات عبار

 
، "وياحبة فول ص"و" حبة فول سوداني" أن عبارات المفرد FDA  تعتقد إدارة .نعم :الجواب

 لمختلف أنواع بذور األشجار هي بدائل )مثل اللوز أو البقان أو الجوز(باإلضافة إلى عبارات المفرد 
 FALCPAمقبولة لعبارات الجمع لهذه المواد الباعثة للحساسيات الكبرى بهدف تلبية متطلبات قانون 

" الصويا"و" الصوي"و" يفول الصو"وباإلضافة إلى ذلك، تكون عبارات . المتعلقة ببطاقات البيانات
الشائعة أو العادية، ويجوز إستعمال أي من هذه العبارات " فول الصويا"مرادفات معقولة لتسمية 

، لكن يجب "فول الصويا"لتعريف المصدر الغذائي للمادة الباعثة لحساسية األغذية الكبرى 
أحد " فول الصويا" يكون فيها على األغذية المعبأة التي" فول الصويا"االستمرار في إستعمال عبارة 

لتكون ) التوفومثل صلصة الصويا أو (المكونات أو أحد مرآبات مكون مؤلف من مرآبات متعددة 
صلصة الصويا "مثل (التسمية الشائعة أو العادية المالئمة لهذا المكون للتعريف المالئم بالمكون 

 )".قمح، فول صويا، ملحماء، (
 

 )األحكام واألمثلة (FALCPAون بطاقات البيانات بموجب قان
 
 لحساسيات األغذية على بطاقات األغذية للتقيد باعثةآيف يجب اإلعالن عن المواد ال. 13غ

 ؟FALCPAبقانون 
 

 شرآات صنع األغذية بوضع البطاقات على المنتجات الغذائية FALCPA يلزم قانون  :الجواب
 . إلى اليسارة بإحدى الطرق المبينالمؤلفة من مكون هو مادة باعثة للحساسيات الكبرى

يتم شمل تسمية المصدر الغذائي بين قوسين بعد . 1
للحساسية التسمية الشائعة أو العادية للمادة الباعثة 

الكبرى في قائمة المكونات في حاالت عدم ظهور 
تسمية المصدر الغذائي للمادة الباعثة للحساسية 
الكبرى في مكان آخر في بيان المكونات لمكون 

 . آخر باعث للحساسية
 
 أو
 

وتليها تسمية " يحتوي على"توضع عبارة . 2
المصدر الغذائي التي تشتق منه المادة الباعثة 

الكبرى، وذلك مباشرًة بعد أو في جوار للحساسية 
قائمة المكونات، وبحجم خط ال يكون أصغر من 

 .  ذلك المستعمل على قائمة المكونات
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 ؟FALCPAثة لحساسية آبيرة ملزمة بالتقيد بقانون غذية المؤلفة من مكون واحد والباعهل األ. 14غ
 

ثة للحساسية في ع اإلعالن عن المواد الباإشتراطاتبيجب أن تتقيد األغذية المؤلفة من مكون واحد . نعم :الجواب
غذاء المؤلف من مكون واحد وهو أو يحتوي على البروتين المشتق من الحليب أو سبة للوبالن. (1)(w)403الفقرة 

البيض أو األسماك أو األسماك الصدفية القشرية أو بذور األشجار أو القمح أو الفول السوداني أو فول الصويا، قد 
 أو يستخدم شكل عبارة ")طحين القمح لكافة أوجه االستعمال"مثل (يتم التعريف بمصدر الغذاء في تسمية الغذاء 

 بوضع العبارة مباشرًة فوق FDA إدارة توصي، "يحتوي على"في حال إستعمال صيغة عبارة و". يحتوي على"
ألغذية المؤلفة من مكون واحد والمزمع إستعمالها لمزيد من التصنيع أما ا. بيانات شرآة الصنع أو التعبئة أو التوزيع

  .، فيجب وضع العبارة على واجهة العرض الرئيسية للغذاء"يحتوي على"وحيث تستعمل صيغة عبارة 
 
 فقط تسميات مصادر FALCPAعلى بطاقة غذاء وفقًا لقانون " يحتوي على"هل يمكن أن يدرج بيان . 15غ

  سبق تعريفها في قائمة مكونات غذاء معبأ؟يالباعثة لحساسيات آبرى لم األغذية 
 

يجب أن يشمل البيان تسميات مصادر األغذية على بطاقة غذاء، " وي علىيحت"ان في حال إستعمال بي. ال :الجواب
آازينات "على سبيل المثال، في حال اإلعالن عن . الباعثة للحساسيات الكبرى المستعملة آمكونات في الغذاء المعبأ

يجب أن يعرف في قائمة مكونات منتج، " نكهة طبيعية للفول السوداني"و" صفار البيض"و" المصالة"و" الصوديوم
ظاهر على البطاقة مباشرًة بعد أو بموازاة ذلك البيان، بالمصادر الثالثة الموجودة لألغذية " يحتوي على"أي بيان 

الطباعة أو أي  (حروفالبنفس حجم ") يحتوي على حليب وبيض وفول سوداني"مثل (الباعثة للحساسيات الكبرى 
   .الذي إستعمل لقائمة المكونات) النوع

 
المستعمل لإلعالن عن األغذية الباعثة " يحتوي على"هل هناك أآثر من وسيلة واحدة لصياغة بيان . 16غ

 للحساسيات الكبرى في غذاء معبأ؟
 

تتبعها تسميات مصادر آافة " يحتوي على"على مجرد ذآر عبارة " يحتوي على"قد تقتصر صياغة بيان  :الجواب
 وبدًال  .متضمنة في المكونات المستعملة لتكوين المنتج المعبأهي أو  تكون األغذية الباعثة للحساسيات الكبرى والتي

حساسيات لتقديم وصف أدق لوجود أي أغذية باعثة لل" يحتوي على"من ذلك، يجوز إستعمال آلمات إضافية لبيان 
  : الثالثة التاليةالكبرى، شرط تلبية الشروط

 
 حروفيكون إستعمال ال". (يحتوي على"مستعملة للبدء ببيان الكلمة األولى ال" يحتوي" يجب أن تكون آلمة •

  ".)يحتوي على" والنقاط والفواصل خياريًا ضمن بيان ةالعريض
 
 مطابقة لتلك المحددة معلنة على بطاقة الغذاءوال يجب أن تكون تسميات مصادر األغذية الباعثة للحساسيات الكبرى •

ة إلى تسميات مصادر األغذية بعبارات مفردة بدًال من عبارات جمع ، إال أنه يمكن اإلشارFALCPA  في قانون 
 ."فول الصويا"تسمية مصدر الغذاء " صويا"ويجوز أن تستبدل عبارة ) مثل جوزة بدًال جوز(
 
يجب أن تتعرف على تسميات مصادر آافة األغذية الباعثة في بطاقة الغذاء، " يحتوي على"ن  في حال شمل بيا•

  .رى التي تكون إما في الغذاء أو في مكونات الغذاءللحساسيات الكب
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 يحتوي على توصيات
 غير ملزمة

 بطاقات التغذية. 7
 
 

 لمحة عامة
 
 األغذية؟عبوات على " وقائع التغذية "أين يجب وضع بطاقة . 1ع
 

إسم وعنوان (مع قائمة المكونات واالسم والعنوان " وقائع التغذية"يجوز وضع بطاقة  :الجواب
 وضع بيانات  آما يجوز .على واجهة العرض الرئيسية) زيعة أو التوشرآة الصنع أو التعبئ

 جهة العرض الرئيسية أو إلىواجهة البطاقة الموازية لوا(البطاقة الثالثة على واجهة المعلومات 
يمينها، أو إذا آانت الفسحة غير آافية على الواجهة الموازية، فعلى الواجهة التالية الموازية إلى 

واجهة البطاقة الموازية (ات البطاقة الثالثة على واجهة المعلومات بيان آما يجوز وضع ).اليمين
، فتوضع فسحة آافية على الواجهة الموازيةوإلى يمين واجهة العرض الرئيسية، أو إذا لم يكن ال

وعلى الحاويات التي تكون مساحتها غير آافية على ). على الواجهة الموازية التالية إلى اليمين
على واجهة بديلة " وقائع التغذية"رئيسية وواجهة المعلومات، يجوز وضع بطاقة واجهة العرض ال
 (i)101.9 و(e) وCFR 101.2(b) 21  .  رؤيتهاكيستطيع المستهل

 
 ؟ة مستديرعبوة التغذية داخل مربع في معلوماتهل من الضروري عرض . 2ع
 

  . لتغذية في مربع حتى لو تم إستعمال عرض مجدول، يجب وضع معلومات ا.نعم  :الجواب
21 CFR 101.9(d)(1)(i) 

 
 ؟ "وقائع التغذية" يمكن وضع تسمية المنتج داخل بطاقة هل. 3ع
 

 CFR 101.9(c) 21 . يجوز وضع التسمية فوق المربع الذي يضم معلومات التغذية. ال :الجواب
 (d) و
 
   قاعدة العبوة؟ة، نحو للموازاعموديًا بشكل مقابل " وقائع التغذية"هل يمكن توجيه بطاقة . 4ع
 

 بطباعة أي معلومات غير الكمية الصافية للمحتويات وبيان  ال يوجد أي متطلب.نعم :الجواب
 الجاهد إلى السعي تحث شرآات الصنع على FDA التعريف، بموازاة قاعدة العبوة، إال أن إدارة

تسهل  بحيث " ةوقائع التغذي"التناسق في عرض معلومات التغذية في السوق ووضع بطاقة 
 .رؤيتها وقراءتها من قبل المستهلك في مرآز الشراء

 
  في التراصف العمودي مسموح مع الشكل اإلعتيادي؟التقسيمهل . 5ع
 

وضع الحاشية ) 1( :الشكل العمودي بأي طريقة من الطريقتين التاليتين يجوز تقسيم .نعم :الجواب
يجوز نقل ) 2(أو  CFR 101.9(d)(11) 21إلى يمين الواجهة حسبما هو مبين في المثال في 

إلى اليمين األعلىى للواجهة إلى جانب ) أي بعد الحديد(آافة الفيتامينات والمعادن المدرجة طوعًا 
 CFR 101.9(d)(11) 21 . الحاشية

 
 اإلعالن عن المغذيات

 
 مطلوبة على آافة األغذية؟" وقائع التغذية" بطاقات هل. 1ت
 

 مطلوبة على 2بالسؤال  7 فصلح في ال موضل عنهااالمث" (ع التغذيةوقائ"بطاقة  :الجواب
  إلدارة ة الطباعيالمثال إلى نوع وحجم الحروفويشير .  األغذية التي تحمل بطاقاتعبواتمعظم 
 FDA وليست آافة هذه المواصفات الطباعية . مكانية القراءة والوضوحإ للمساعدة على ضمان
 .CFR 101.9(d) 21 مدرجة في ة الطباعيية للحروفمواصفات اإللزاموال. مطلوبة

 
 
 
 
 
 

 واجهة المعلومات

 واجهة العرض الرئيسية
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 حروف، ليس فقط ة واضحة طباعييجوز إستعمال أي حروف) 1( التوجيه، على خالف النماذج التصويرية في هذا

Helveticaوقائع التغذية"يجب أن يكون العنوان ) 2(، و] "Nutrition Facts [على بطاقة حروف حجم أآبر 
ويجب أن يمتد على عرض )  نقطة13يكون بحجم كن ال داعي ل، ل8أي يجب أن يكون أآثر من الحجم (التغذية 
ال توجد أي سماآة معينة مطلوبة للخطوط الثالثة التي تفصل بين األجزاء الرئيسية ) 3(، و"وقائع التغذية"مربع 

 CFR 101.9(a)(1) 21و  CFR 101.9(a) 21 .لبطاقة التغذية
 

 غذاء تلك عبوةوبشكل عام، تفقد . في ما يلي قائمة بالفئات التي تقدم إعفاءات أو أحكامًا خاصة لبطاقات التغذية
 :اإلعفاءات، إذا تم تقديم إدعاء بالتغذية أو معلومات تغذية

 
 مرجع النظام      خالصة اإلعفاء

  CFR 101.9(j)(1) 21     صنع مؤسسات صغيرة
 (18)(j)101.9و

 أو مسلم للمنازل. الغذاء مقدم في المطاعم، إلخ
 CFR 101.9(j)(2) 21     الستهالك المباشروجاهز ل

 ،مخبوزاتغذاء من النوع الجاهز، و
 مربيات وحلويات مباعة مباشرة و

 CFR 101.9(j)(3) 21     للمستهلكين من موقع تحضيرها

 أغذية ال توفر تغذية آبيرة مثل القهوة الفورية
 CFR 101.9(j)(4) 21    ومعظم التوابل) العادية أو غير المسكرة(

 الحليب المرآب للرضع، وأغذية الرضع والصغار
 CFR 101.9(j)(5) 21     سنوات4لألطفال في سن أقصاه 

 (7)(j)101.9و     )أحكام معدلة لبطاقات هذه الفئات(

 يجب أن تتقيد(المضافات الغذائية 
  CFR 101.36(      21 CFR 101.9(j)(6) 21بـ

 CFR 101.9(j)(8) 21      األغذية الطبية

 أغذية الجملة المشحونة لمزيد من المعالجة
 CFR 101.9(j)(9) 21     أو التعبئة قبل بيعها بالتجزئة

 برنامج طوعي للبطاقات( وثمار البحر فواآه وخضروات
  CFR 101.9(j)(10) 21   يشمل هذه األغذية عبر إستعمال الوسائل المالئمة

 101.45و   )مثل بطاقات الرفوف واإلشارات والالفتات

 األسماك أو لحوم الطرائد المعبأة والمؤلفة من مكون واحد
 ونس آ3ا بناًء على حصة مطبوخة وزنها يجوز تحديد بطاقاته

 تعفى األسماك والطرائد المعالجة ). حسب تحضيرها(
 CFR 101.9(j)(11) 21    .من بطاقات التغذية حسب الطلب

 معلومات التغذية(بعض آارتونات البيض 
 CFR 101.9(j)(14) 21   )داخل الغطاء أو موضوعة داخل الكارتونة

 هذه الوحدة ال تحمل بطاقة" التي تحمل بيان العبوات
  متعددة الوحدات،عبوةداخل " معدة للبيع بالتجزئة

 CFR 101.9(j)(15) 21   طاقاتويحمل التغليف الخارجي آافة البيانات المطلوبة للب

  تكون--المباعة عبر الخدمة الذاتية أغذية الجملة 
  CFR 101.9(a)(2) 21   بطاقات التغذية على لوحة أو الحاوية األصلية

 (16)(j)101.9و     المعروضة بوضوح للرؤية

 ال يلزم وضع بطاقات     مجانًا ةاألغذية المتبرع بها والمقدم
 على" وقائع التغذية"      .تهلكللمس) غير مباعة(
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 األغذية المتبرع بها إال إذا
 وضعت األغذية المتبرع بها الحقًا

 يسري القانون فقط على(للبيع 
 ")المعروضة للبيع"األغذية 

—  21 CFR 101.9(a) 
 

 قد توفر لحوم الطرائد معلومات تغذية
 مطلوبة على البطاقات

 CFR 101.9(a)(2) 21وفقًا لـ
 CFR 101.9(j)(12) 21     ) المعروضة على منضدةالبطاقات الواقفةمثل (
 
 
  األغذية؟عبوات تسميات التغذية مسموحة على بطاقات هل. 2ت
 

على البطاقة األمامية أو " وقائع التغذية" أن المعلومات المطلوبة أو المسموحة على بطاقة FDAتعتبر إدارة  :الجواب
 Nutrient Content Claim" [إدعاء بمحتويات مغذية"هي " وقائع التغذية"طاقة  خارج بالعبوةفي مكان آخر من 

(NCC) .[ ،فصل اإلدعاء ع راج. يجب أن تتقيد بطاقة العبوة باألنظمة لإلدعاءات بمحتويات مغذيةوفي هذه الحاالت
 CFR 101.13(c) 21. من هذا المستند للحصول على مزيد من المعلومات) ب(و) أ(مغذية والملحقين بمحتويات 

 
 ؟"وقائع التغذية"ما هي المغذيات األخرى التي يمكن اإلعالن عنها على بطاقة . 3ت
 

، يجوز للمصنعين أن يضيفوا 2 ، الفقرة ب7 يات المبينة على البطاقة في الفصلباإلضافة إلى المغذ :الجواب
 أو البوتاسيوم، الدهن األحادي غير المشبع، ، أو الدهن المتعدد غير المشبع، أوالسعيرات الحرارية من الدهن المشبع

أو األلياف الذوابة وغير الذوابة، أو آحول السكر، أو آربوهيدرات آخر، والفيتامينات والمعادن التي تم تحديد لها 
، أو النسبة المئوية للفيتامين أ الموجود آبيتا ]Reference Daily Intake (RDI)" [المدخول اليومي المرجعي"

 CFR 101.9(c) 21. نآاروتي
 
 هل هناك أي قيد على بعض المغذيات في بطاقة الوقائع؟. 4ت
 

 المتعلقة بالتغذية، FDAفقط تلك المغذيات المدرجة في أنظمة إدارة " وقائع التغذية"يجوز أن تشمل بطاقة  :الجواب
 CFR 101.9(c) 21. على أنها المكونات اإللزامية أو الطوعية لبطاقة التغذية

 
  متى يجب إدراج المغذيات الطوعية؟.5ت
 

مدرجة (، يجب شمل مغذيات أخرى باإلضافة إلى المغذيات المبينة على عينات البطاقات في هذا التوجيه :الجواب
لغذاء معين إذا أضيفت المغذيات آمغذيات مضافة إلى " وقائع التغذية"في بطاقة ) ، مثل ثيامينFDAفي أنظمة إدارة 
، أو إذا زودت اإلعالنات أو المواد الكتابية للمنتج )NCCمثل إدعاء (مت البطاقة إدعاًء بالتغذية الغذاء، أو إذا قد

 CFR 101.9(a) ،21 CFR 101.9(c) ،21 CFR 101.9(c)(8)(ii) 21. معلومات تربط المغذيات بالغذاء
 
 ؟"وقائع التغذية"متى يجب إدراج الفيتامينات والمعادن في الطحين على بطاقة . 6ت
 

. ، والمعدنين الكلسيوم والحديدC وA فقط بأن تعلن البطاقة عن الفيتامينين FDAبشكل عام، تلزم إدارة  :الجواب
مثل الخبز ( األخرى عندما تضاف مباشرة إلى الغذاء المعبأ خصبةويجب اإلعالن عن الفيتامينات والمعادن الم

من الضروري أن يتم : مالحظة. غذاء آخر المخصب آمكون إلى ، لكن ليس عندما يضاف المنتج)خصبالم
اإلعالن عن الفيتامينات والمعادن األخرى في قائمة المكونات، لكن في حال إستعمال الطحين غير المخصب 

وريبفالفين ونياسين مثل الثيامين و(يجب اإلعالن عن تلك المغذيات ة المغذيات المخصبة بشكل منفصل، وإضاف
 CFR 101.9(c)(8)(iv) 21 وCFR 101.9(c)(8)(ii)(A)-(B) 21". ائع التغذيةوق"على بطاقة ) وحمض الفوليك
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 االعالن عن القيمة  سعيرات حرارية، هل يمكن5 أقل من عندما تكون قيمة السعيرات الحرارية لحصة غذاء. 7ت
 الفعلية للسعيرات الحرارية؟

 

 سعيرات حرارية بالصفر أو إلى 5ى أقل من  التعبير عن قيمة السعيرات الحرارية لمنتج يحتوي عليجوز :الجواب
 سعيرات حرارية 5وتلبي األغذية بأقل من ).  بناًء على المستوى5مثل صفر أو ( سعيرات حرارية 5أقرب مقدار 

  CFR 101.9(c)(1) 21. هامة من ناحية التغذيةال تكون أي فروقات و"  من السعيرات الحراريةةخالي"تعريف 
 
  سعيرة حرارية؟45 سعيرة حرارية أو هبوطًا حتى 50 حرارية صعودًا حتى  سعيرة47ة هل يجب تدوير قيم. 8ت
 

 :يجب أن تكون السعيرات الحرارية آما يلي :الجواب
 

 : سعيرات حرارية5 يتم التدوير إلى أقرب مقدار – سعيرة حرارية أو أقل 50
 

 " سعيرة حرارية45" سعيرة حرارية إلى 47تدوير : مثال
 

 : سعيرات حرارية10 يتم التدوير إلى أقرب مقدار – سعيرة حرارية 50أآثر من 
 

 " سعيرة حرارية100" سعيرة حرارية إلى 96تدوير : مثال
 

21 CFR 101.9(c)(1)   للتدويرالتوجيهيةلإلطالع على المبادئ ) ح(راجع أيضًا الملحق . 
 
 آيف تحسب السعيرات الحرارية من الكحول؟. 9ت
 

             فيالمنصوص عليها  المحددة Atwater السعيرات الحرارية من الكحول باستعمال عوامل يجوز حساب :الجواب
21 CFR 101.9(c)(1)(i)(A) . ويقدم آتّيب وزارة الزراعة األمريكية]USDA Handbook [ عامًال 74رقم 

 . سعيرات حرارية لكل جرام من الكحول7.07محددًا للغذاء هو 
 
 لدهن؟ما هو مجموع ا. 10ت
 

 مثل(ى الدهن لغذاء، يضاف الوزن بالجرام لكافة الحوامض الدهنية الشحمية في الغذاء ولتحديد مجموع محت :الجواب
وزن آافة = مجموع الدهن . ويعبر عنه بثالثي الغليسريد) الحوامض الدهنية اللوريكية والبالميتيكية والستياريكية

 CFR 101.9(c)(2) 21. غليسيرول لكل من الحوامض الدهنية الثالثةالوزن وحدة من + الحوامض الدهنية الفردية 
 
هل الكولستيرول مشمول في مجموع الدهن المعرف بمجموع الحمض الدهني الشحمي المعبر عنه بثالثي . 11ت

 الغليسيريد؟
 

 .ال :الجواب
 
والسعيرات آيف علي أن أعلن عن الدهن . ج0.1 هو  مجموع محتوى الدهن لحصة من منتج شرآتي.12ت

 الحرارية من الدهن؟
 

آما يتم التعبير عن . رامتم التعبير عن مستوى الدهن بصفر جيج، 0.5ألنه موجود بمستوى أقل من  :الجواب
 CFR 101.9(c)(1)(i) ،21CFR 101.9(c)(2) 21. السعيرات الحرارية بصفر أيضًا

 
 ؟"التغذية وقائع"ة لمجموع الدهن على بطاقة ما هي الكسور المستعمل. 13ت
 

 جرام 0.5يستعمل اإلعالن صفر جرام لمجموع الدهن، :  جرام مجموع الدهن لكل حصة0.5أقل من  :الجواب
 .  جرام نصف جرام المدورة إلى أقرب0.5تستعمل مقادير :  جرامات لمجموع الدهن5حتى 

 

 ج 5 ج، 4.5 ج، 3.5 ج، 3 ج، 2.5 ج، 2 ج، 1.5 ج، 1 ج، 0.5: أمثلة
 

 5الكسور فوق يجب عدم إستعمال ( جرام 1 جرام المدورة إلى أقرب 1تستعمل مقادير : امات جر5أآثر من 
 .)جرامات

 

 . ج، إلخ9 ج، 6 ج، 5: أمثلة
 

21 CFR 101.9(c)(2)  للتدويرالتوجيهيةلإلطالع على المبادئ ) ح(راجع أيضًا الملحق . 
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 تغذية؟ما هي القيم المستعملة لحساب القيم اليومية لبطاقة ال. 14ت
 

القيم اليومية ): ز(حساب النسبة المئوية للقيمة اليومية للمغذيات المالئمة والملحق ): و(راجع الملحق  :الجواب
 CFR 101.9(c)(8)(iv) & (c)(9) 21.  سنوات والحوامل والمرضعات4للرضع واألطفال دون سن الـ

 
دهن المشبع موجودة في حصة منتج، تظهر  جرام من األلياف الغذائية أو ال0.5عندما يكون أقل من . 15ت

الكميات صفر على البطاقة، لكن عند حساب النسبة المئوية للقيمة اليومية بناًء على محتوى غير مدور وفعلي 
لتجنب إرباك المستهلك، هل يمكن .  بالمئة1 جرام لكل حصة، يعطي الحساب 0.2لأللياف أو الدهن المشبع قدره 
  للنسبة المئوية للقيمة اليومية؟في هذه الحاالت وضع صفر

 
بحساب النسبة المئوية للقيمة اليومية من خالل قسم إما الكمية المعلنة  (ii)(7)(d)101.9 تسمح الفقرة .نعم :الجواب

 "القيمة المرجعية اليومية"على ) ي قبل التدويرأ(ة  مغذيل أو الكمية الفعلية لكةعلى البطاقة لكل مغذي
]Daily Reference Value (DRV) [ًا لما هو محدد ب حساب النسبة المئوية للبروتين طبق يجلكن، ةلك المغذيلت

لهذا التغيير، آلما آان المقدار الكمي المعلن صفرًا، ستكون النسبة المئوية ونتيجًة . CFR  101.9(c)(7)(ii) 21في 
 . للقيمة اليومية صفرًا أيضًا

 
 ؟آيف يتم حساب مجموع الكاربوهيدرات. 16ت
 

لرطوبة والرماد من يتم حساب مجموع الكاربوهيدرات بطرح وزن البروتين الخام ومجموع الدهن وا :الجواب
 CFR 101.9(c)(6) 21. لعينة الغذاء") الوزن الصافي("مجموع الوزن 

 
 هل يشمل مجموع الكاربوهيدرات األلياف الغذائية؟. 17ت
 

 CFR 101.9(c)(6) 21. ب فرعي تحت مجموع الكاربوهيدرات يجب إدراج األلياف الغذائية آمرآ.نعم :الجواب
 
 ؟"وقائع التغذية" على بطاقة ياتما معنى السكر. 18ت
 

، يحدد الوزن بالجرام لكافة أحاديات السكاريد وثنائيات السكاريد "وقائع التغذية"لحساب السكريات لبطاقة   :الجواب
 .CFR 101.9(c) 21معلنة على بطاقة التغذية معرفة في وتكون المغذيات األخرى ال. عينة الغذاءالحرة في 

21 CFR 101.9(c)(6)(ii) 
 
 ج، أو هل علي أن 1هل أستطيع تدوير هذا الرقم حتى .  جرام من األلياف في حصة غذاء0.8لدي . 19ت

 هل أستطيع القيام بالشيء نفسه للبروتين؟"  ج؟1أقل من "أستعمل بيان 
 

 جرام من األلياف الغذائية لكل حصة، فيجب التعبير عن األلياف 1حتوي على أقل من بما أن هذه الحصة ت :الجواب
ة ـ خيار عدم إدراج األلياف الغذائيشرآة الصنعأو أمام "  جرام،1يحتوي على أقل من "أو "  جرام1أقل من "بعبارة 

ويمكن التعبير عن البروتين ." يةليس مصدرًا آبيرًا لأللياف الغذائ: "ووضع البيان التالي في أسفل جدول المغذيات
ويجوز ."  جرام1يحتوي على أقل من "أو "  جرام1قل من أ"البطاقة ؛ أو قد تذآر ) ج1مثل (بأقرب جرام آامل 

 ،CFR 101.9(d)(7)(i) .(21 CFR 101.9(c)(6)(i) 21" (أقل من"بدًال من عبارتي " <"إستعمال الرمز 
21 CFR 101.9(c)(7) 

 
 وف يكون إدراج آحول السكر إلزاميًا؟في ظل أي ظر. 20ت
 

 يكون آحول السكر متىعندما يقدم إدعاء على البطاقة أو في البيانات عن آحول السكر أو السكريات  :الجواب
 .CFR 101.9(c)(6)(iii) 21. موجودًا في الغذاء
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 لقيمة اليومية؟آنسبة مئوية من ا المحددة للبروتين بهدف إدراج البروتين RDI وDRVما هي قيم . 21ت
 

 RDIويحدد مدخول .  جرام50 سنوات أو أآبر هو 4 واألطفال في سن الـ للبروتين للكبارDRV قيمة :الجواب
 60 جرامًا، و14 جرامًا، و16 والرضع، والحوامل، والمرضعات بـ سنوات،4ين لألطفال في سن دون الـللبروت

 CFR 101.9(c)(7)(iii) 21.  جرامًا حسب هذا الترتيب65جرامًا، و
 
   للبروتين غير إلزامي؟DRVإعالن قيمة لماذا . 22ت
 

أورد أو زعم بيان   إلزامية في حال تقديم إدعاء للبروتين في المنتج أو إذاDRV تكون النسبة المئوية لقيمة :الجواب
ية بأن مدخول البروتين وبناًء على األدلة العلمية الحال.  سنوات4عمل للرضع أو األطفال دون سن الـتسللمنتج بأنه سي
 مقياس" سنوات، وبسبب التكاليف المرتبطة بتحديد 4البالغين واألطفال في سن أآبر من  على  للصحة العامةال يشكل قلقًا

 Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score" [الحمض األميني المصحح لقابلية هضم البروتين
(PDCAAS)[ قررت إدارة ،FDAحاجة ال تدعو إلى إعالن النسبة المئوية لقيمة  أن الDRV للبروتين عند عدم 
 .تقديم إدعاء

 
 كبارآيف يجب التعبير عن النسبة المئوية للقيمة اليومية للبروتين عند تزويده على بطاقات أغذية ال. 23ت

 واألطفال في سن أآبر من أربع سنوات؟
 

 جرامًا والتعبير عنه بالنسبة المئوية للقيمة 50 البالغة DRVيمة عند إدراج البروتين آنسبة مئوية من ق :الجواب
اليومية، تحسب النسبة المئوية للقيمة اليومية بتصحيح الكمية الفعلية للبروتين بالجرام لكل حصة بضرب الكمية 

 . جرامًا، والتحويل إلى نسبة مئوية50 والقسم على روتين، لقابلية هضم البمقياس حامضه األميني
21 CFR 101.9(c)(7)(ii) 

 
على األغذية " وقائع التغذية"عند وضع النسبة المئوية للقيمة اليومية للبروتين والبوتاسيوم على بطاقة . 24ت
  في أسفل البطاقة؟DRV سنوات، أين توضع معلومات قيمة 4 واألطفال في سن أآبر من كبارلل
 

 على السطر نفسه DRVالغذائية باإلضافة إلى إدخال قيمة ياف ليجب إدراج البروتين في األسفل تحت األ :الجواب
 50 بالمئة من السعيرات الحرارية مبروتين، مما يعادل 10 للبروتين مبنية على DRVوقيمة . في األعمدة الرقمية

لنظام غذائي مؤلف من ) 65 مدور إلى 62.5( جرامًا 65 سعيرة حرارية و2.000جرامًا لنظام غذائي مؤلف من 
 DRVوتكون قيمة . وبشكل مماثل، يتم إدراج البوتاسيوم في األسفل تحت الصوديوم. سعيرة حرارية 2.500

 . سعيرة حرارية2.500 و2.000 مليجرام لكال النظامين الغذائيين المؤلفين من 3.500للبوتاسيوم 
21 CFR 101.9(d)(9) 

 
 ؟"يةوقائع األغذ"آيف أحدد القيم التي علي أن أحددها على بطاقة . 25ت
 

 الغذائية للمنتج، حسب وتعبئته مبنية على الخواص" يةوقائع التغذ"تكون قيم التغذية المعلنة على بطاقة  :الجواب
لخصة في م وCFR 101.9(c) 21وقواعد التدوير واردة في . وتكون مدورة حسبما هو مطلوب بموجب النظام

  ).ح(حق لمال
 
 التي يكون إدراجها مسموحًا طوعًا؟آيف يجب إدراج الفيتامينات والمعدات . 26ت
 

 ويجب اإلعالن عن.  مباشرًة تحت الصوديومة العريضتاسيوم مدرجًا، فيجب إدراجه بالحروفإذا آان البو :الجواب
أفقيًا أو عموديًا بعد )  والكالسيوم والحديدC والفيتامين Aي تلك غير الفيتامين أ(الفيتامينات والمعادن الطوعية 

 .CFR 101.9 9c)(8)(iv) 21المعادن اإللزامية حسب الترتيب المدرج في الفيتامينات و
 21 CFR 101.9(c)(5)21 و CFR 101.9(d)(8) 
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 من القيمة اليومية لفيتامين؟ % 400يكون إعالن شرعيًا إن آان إعالنًا عن هل . 27ت
 

 . في المنتجةالموجود ةتكون النسبة المئوية للقيمة اليومية مبنية على آمية المغذي. نعم :الجواب
 
 مثل البور والحوامض الدهنية RDI/DRVهل يمكن وضع المعلومات عن المغذيات التي ال تحمل قيمة . 28ت

  على بطاقة األغذية؟3-أوميغا
 

وتكون هذه ". وقائع التغذية"نعم، شرط أن تكون المعلومات صادقة وغير مضللة ومزودة خارج بطاقة  :الجواب
تصف مستوى وقد ال ) 3 مج أوميغا 300مثل  (ةعلى بيانات بالكمية أو النسبة المئوية لمغذيالمعلومات مقتصرة 

 CFR 101.13(i)(3) 21"). 3-مستوى عالي ألوميغا "ال يجوز ذآر  (ةالمغذي
 
 جاف مثل األرز بنكهة معلومات التغذية للمنتج في آال حالتيه المعبأة مزيجهل يجب أن يزود منتج . 29ت

 والمحضرة؟
 

في " تغذية المنتج مطلوبة فقط في حالته المعبأة، إال أنه يجوز عرض معلومات التغذية طوعًا خواصتكون  :الجواب
  CFR 101.9(h)(4) .21 CFR 101.9(e) 21وفقًا للوارد في " حالة تحضيره

 
 ي؟ شرآتمنتجالقيم المشتقة من قواعد البيانات لتحديد محتويات تغذية " معدل"هل يمكنني أن أستعمل . 30ت
 

، لذا ال  البياناتبطاقاتاف رآة محتويات التغذية لمنتجها ألهديجب أن تحدد ش آيف FDAلم تذآر إدارة  :الجواب
 من أن ت شرآة الصنع واثقة بيانات إذا آانواعدالقيم لمنتجها المشتق من ق" معدل"يوجد أي حظر على إستخدام 

وبصرف النظر عن مصدرها، تكون شرآة . FDAمتثال الخاصة بإدارة القيم التي تم الحصول عليها تلبي معايير اإل
 يمنح FDAوإستعمال قاعدة بيانات مقبولة من إدارة . مسؤولة عن صحة وإمتثال المعلومات المعروضة على البطاقة

  قد اشارت إلى أنها ستعمل مع الصناعة على حل أي مشاآل إمتثال قد تنشأ فيشرآة بعض األمن لكون اإلدارة
دليل " على اإلنترنت بعنوان روهناك دليل متوف. األغذية التي تحمل بطاقات مبنية على قاعدة بيانات قبلت بها اإلدارة

 "دليل إنشاء وإستعمال قواعد البيانات:  لبطاقات التغذيةFDAإدارة 
]FDA Nutrition Labeling Manual: A Guide for Developing and Using Databases .[ 
 
  آم عينة من آل منتج يجب أن نحللها لبطاقات التغذية؟.31ت
 

 /التعبئة/شرآة الصنعوالمسؤولية ملقاة على عاتق .  عدد العينات التي يجب تحليلهاFDAلم تحدد إدارة  :الجواب
هذا وقد يساعد في . وعدد العينات المطلوبة لتزويد بيانات صحيحة للتغذية) منتجاتها(التوزيع لتحديد تنوع منتجها 

 "دليل إنشاء وإستعمال قواعد البيانات:  لبطاقات التغذيةFDAدليل إدارة  "FDAالمجال الدليل الذي توفره إدارة 
]FDA Nutrition Labeling Manual: A Guide for Developing and Using Databases.[ وستستعمل 

 CFR 101.9(g) 21.  وحدة عند إجراء تحاليل التنفيذ12 مرآبًا من FDAإدارة 
 
 ؟الشرآة المنافسة لشرآتي يجوز لي أن أنسخ بطاقة هل. 32ت
 

وال يوجد أي ضمان على أن البيانات من منتجات " وقائع التغذية"المؤسسات مسؤولة عن صحة بطاقة  :الجواب
وليست المنتجات ذات طبيعة مشابهة بالضرورة معادلة من حيث المكونات وقيمة . المنافس صالحة لمنتج آخر

 أن منتجًا غير ممتثل ألن شرآة نسخت بكل بساطة بطاقة منافسها، فتجبر الشرآة FDA وإذا وجدت إدارة .لمغذياتا
 ."بحسن نية"على إثبات أنها وضعت بطاقات المنتج 
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 ؟ على هذه المنتجاتي وترسل لي تقريرًا ألستعمله لبطاقة التغذية شرآت منتجاتFDA ستحلل إدارة هل. 33ت
 

 ستتولى جمع عينات FDA الموارد لتحليل المنتجات بناًء على الطلب، إال أن إدارة FDA ال تملك إدارة .ال :الجواب
ة غير ائج تحليليصنع أو التعبئة أو التوزيع بأي نتوقد يتم إبالغ شرآة ال. رصد لمراقبة صحة معلومات التغذية

 . أن تباشر بإتخاذ إجراء تنظيميFDAرة  ويعتمد ذلك على الظروف، يجوز إلدا-وباإلضافة إلى ذلك . ممتثلة
 
  معلومات قواعد البيانات للصناعة؟FDA توفر إدارة هل. 34ت
 

 ملكًا للهيئة التي أنشأت البيانات ى مراجعة وقبول قواعد بيانات الصناعة التي تبقFDAستتولى إدارة . ال :الجواب
  .وقدمتها

 
 معتمدًا إلجراء المعمل/حليل وهل يجب أن يكون المختبر تمعمل/ توصي بمختبر أنFDAهل يمكن إلدارة . 35ت

 تحليل المغذيات؟
 

مصادقة عليها أو ال كانة تخولها في متهي ليس محددة ومعامل/ إعتمادها لمختبراتFDAال تقدم إدارة  :الجواب
لمنشورات التجارية،  الجمعيات التجارية والمهنية، وا:اعدة متوفرة عبر المصادر التاليةوقد تكون المس. التوصية بها

.  االختبار أو التحليلمعامل/برات في دالئل الهاتف المحلية تحت فئة مختوالكليات والجامعات، ومن خالل البحث
" االخصائيين الكيميائيين التحليليينجمعية " المالئمة التي تنشرها طرقوألهداف االمتثال، تستعمل إدارة ال

]Association of Analytical Chemists (AOAC) [ طرق التحليل الرسمية لجمعية "فيAOACالدولية  "
]Official Methods of Analysis of the AOAC International[أو غيرها من ) 2005 (18، الطبعة الـ

 . مطلعًا على هذه الطرق عند إختيار مختبرالمعمل/وقد ترغب في التأآد من أن المختبر. الطرق األخرى المطلوبة
 
 ينة يجب تحليلها لتحديد مستويات المغذيات لمنتج؟ آم ع.36ت
 

وبشكل عام، تكون عينات تحليلية .  في غذاءيحدد عدد العينات لتحليل آل مغذية من خالل تغّير آل مغذية :الجواب
ويجب تحديد المتغيرات التي تؤثر على مستويات المغذيات، ويجب وضع خطة . أقل مطلوبة للمغذيات األقل تغيرًا

 .العينات تضم هذه المتغيراتألخذ 
 
 هل تكمن مشكلة في إستعمال قواعد بيانات مرآبات المكونات لحساب القيم لبطاقات التغذية؟. 37ت
 

ق تصد صحة قواعد البيانات وتضمن ال قواعد بيانات المكونات، يجب أن إذا إختارت شرآات صنع إستعم:الجواب
وتكون .  لألغذية نفسها التي تم الحصول عليها من تحاليل مختبريةعلى الحسابات الناتجة عنها بمقارنتها بالقيم

 تحدد الطرق FDAوعلى الرغم من أن إدارة . شرآات الصنع مسؤولة عن صحة قيم بطاقات التغذية على منتجاتها
بولة  ال تحدد المصادر المقFDAالمنتجات التي تحمل بطاقات، إال أن إدارة  المختبرية التي ستستعمل لتقييم صحة

 .للقيم على البطاقات
 

 )CFR 101.9(h) 21(الهدايا  زمح/تشكيالت األغذية/ منفصلةعبواتالمنتجات ذات المكونات الموضوعة في 
 
 جافة وظرف يحتوي على التوابل باستاعلى علبة تحتوي على " وقائع التغذية"هل يمكن أن تدرج بطاقة . 1م

 مجموع المغذيات إن صح ذلك، هل يجب وضع عمود يعكستوابل؟  بشكل منفصل عن ظرف الالباستاالمغذيات في 
  وظرف التوابل؟للباستا

 
ويكون . خيار إدراج معلومات التغذية لكل حصة لكل مرآب أو آقيمة مرآبة (1)(h)101.9تعطي الفقرة  :الجواب

 . بمجموع القيم مطلوبًاوال يكون عمود. آًا لشرآة الصنعالقرار مترو
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 هل يمكن أن  للمنتجات المعبأة في تشكيلة يكون الهدف منها تناولها في آن واحد؟ت البطاقاتما هي خيارا. 2م
 ط المجففة مبينًا على مرآب المزيج المخلوعلى مزيج من مختلف أنواع الفواآه كون تحليل مغذيات منتج يحتويي

 معا؟
 

مثل المكسرات أو (لنوع نفسه من الغذاء بتحديد معلومات التغذية لتشكيالت ا (1)(h)101.9تسمح الفقرة  :الجواب
يعقل االفتراض أن إذا المزعم إستهالآه في آن واحد، وذلك لكل مرآب أو قيمة مرآب، لذا ) الفواآه المشكلة

ترآيبة مستهلكًا قد يتناول تشكيلة من المكسرات أو الفواآه المعروضة، يجوز إستعمال تحليل مرآب واحد لتحديد 
 .المغذيات

 
ي الطريقة الصحيحة لوضع بطاقة على سلة هدية تحتوي على مجموعة متنوعة من الفواآه والحلوى ما ه. 3م

مغلف فرديًا وهل هذه المنتجات معبأ ووالمسكرات بأحجام متنوعة؟ هل يجب وضع بطاقات التغذية على آل منتج 
  متعددة؟مغلفاتالمغلفة تعتبر 

 
 :التي CFR 101.9(h)(3) 21مغلفة مطورحة في بطاقات التغذية على هدايا األغذية ال :الجواب

 
 ،العبوةتسمح بوضع معلومات التغذية على البطاقات داخل . 1
 
 مالئم للمجموعة المتنوعة من الفواآه RACC  مقدارتنص على أحجام حصص موحدة عندما ال يكون هناك أي. 2

  الهدية،حزمةفي 
 
 "متنوع،" على أنه حاويةتسمح بإدراج عدد من الحصص لكل . 3
 
 واص الهدية والتي تكون استعماالتها الغذائية وخحزمةآمرآب لفئات األغذية في تسمح بإعطاء معلومات التغذية . 4

 ، و)مثل تشكيلة الشوآوالتة، تشكيلة األجبان(تغذيتها مماثلة 
 
 زمةسين مظهر ححت بكميات صغيرة لةال تلزم االعالن عن مغذيات في مواد دعائية مجانية أو مواد مستعمل. 5

 .الهدية
 

ويجوز وضع معلومات التغذية المطلوبة ألغذية مختلفة على آتّيب أو مرفق داخل الحاوية باستعمال العرض 
باستعمال " متنوعة" بأنها حاويةويسمح إدراج الحصص لكل . CFR 101.9(d)(13) (ii) 21اإلجمالي المصور في 

 .ة األحجامبطاقة التغذية نفسها على التغليفات المتنوع
 

ة الهدية تحمل بطاقات تغذية، فيجب عدم تكرار تلك  الغذائية المغلفة فرديًا في حزموإذا آانت بعض المواد
 مقحمةة الهدية أو على مثًال على خارج حزم(تحمل بطاقات المعلومات إلى جانب معلومات التغذية لألغذية التي ال 

المالت، بصرف النظر عن محتويات الكحول، فة مشروبات بطاقات آافإن وعالوًة على ذلك، ). زمةفي الح
مكتب ضريبة وتجارة الكحول " بالمئة أو أآثر بحجم الكحول، تخضع لتنظيم 7والسكريات والنبيذ المحتوي على 

 بأن تحمل TTBوال يلزم مكتب . ]Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)" [والتبغ
 .مها أي بطاقات تغذيةالمنتجات التي تخضع لتنظي

  
 ووضع البطاقات ت تعبئتها وتغليفهاالتي سبقهدايا تحتوي على مزيج من األغذية من حزم يجمع محل تجزئة . 4م

) 2(، وCFR 101.9 21بموجب " وقائع التغذية" تحمل عبواتمواد غذائية في ) 1: ( من الفئات التالية،عليها
لمتوفرة للبطاقة وتحتوي على رقم هاتف يمكن منه الحصول على  إنش مربع من الفسحة ا12 بأقل من بواتع

  المحتوية على هذه األغذية؟حزم الهداياما هي متطلبات بطاقات التغذية ل. معلومات تغذية
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على وتسري القواعد التالية . الحاليةالبيانات بطاقات نظمة ألحزم الهدايا بطاقات تغذية طبقًا يجب أن تحمل  :الجواب
  :أعالهالفئات 

 
هدية بطاقات تغذية آاملة، ال تدعو الحاجة إلى تكرار معلومات حزمة  أغذية فردية داخل عبواتتحمل عندما . 1

، حتى لو تستعمل هذه الوسائل لتبين معلومات تغذية عن مقحمة داخل الحزمةالتغذية على التغليف الخارجي أو في 
 .الهديةحزمة منتجات أخرى ضمن 

 
الهدايا إذ يجوز وضع المعلومات المطلوبة على حزم حة المتوفرة على البطاقة مشكلة في معظم ال تطرح الفس. 2

 إنش مربع من الفسحة 12 بأقل من عبوات، لذا عندما تضاف ر أو في مقحمة داخل الحزمةتغليف خارجي أآب
حزمة  ووضعها على الهدية، يجب الحصول على معلومات التغذية من شرآة الصنعحزمة المتوفرة للبطاقة إلى 

حزمة الهدية  والمواد المستعملة بكميات صغيرة لتحسين مظهر وتكون المواد الدعائية المجانية.  أو داخلهاالهدية
 ).CFR 101.9(h)(3)(v) 21. (مستثناة من هذا الشرط

 
هدية  حزمة لكافة أغذية الحزمة داخل مقحمةيجب وضع بطاقات التغذية على التغليف الخارجي أو على . 3
ال تحمل معلومات ) حزمة الهديةباستثناء المواد الدعائية المجانية والمواد المستعملة بكميات صغيرة لتحسين مظهر (

 .عبوتهاالتغذية المطلوبة على بطاقة 
 
خرى مثل  الشكل العادي؟ هل يجوز إستعمال أشكال عرض أحزم الهدايا داخل المقحماتهل يجب أن تتبع ا. 5م

 ؟ة الداخليل على المقحمةالعرض المجدو
 

 .حجم البطاقةسبب  بحدوديجب إستعمال الشكل الكامل ألن الفسحة المتوفرة غير م :الجواب
 
 ؟حزمة هدية الطازجة المتضمنة في واآههل بطاقات التغذية مطلوبة للف. 6م
 

خاضعة للبرنامج  ( بكاملها مؤلفة من فواآه طازجةالحزمةبطاقات التغذية غير مطلوبة عندما تكون  :الجواب
 الفاآهة مع أغذية أخرى خضعت للمعالجة ومن المزمع تناولها على حدة، عبئةأو عند ت) الطوعي لبطاقات التغذية

، وتكون بعض المكونات أآثر من مكون واحدمؤلفة من لكن في حال ضم الفاآهة لتكون جزءًا واحدًا من مجموعة 
 ).اميلالكرمثل التفاح وصلصة (، فتكون بطاقات التغذية إلزامية األخرى غير خاضعة لإلعفاء الطوعي للبطاقات

 
 يجب وضع ، هلإدعاءعلى  الطازجة واترتغليف سلوفان من الفواآه أو الخض بطاقات تحتويعندما . 7م

 معلومات التغذية على البطاقة؟
 

 يجب أن تكون معلومات ، أي أنهCFR 101.45 21ًا لـ تخِضع الغذاء لبطاقات التغذية طبقاإلدعاءات :الجواب
 .الحزمة الشراء لكن ليس بالضرورة على رآزالتغذية متوفرة في م

 
وتقتصر البطاقات من . ت تعبئتها وصنعها من قبل شرآات أخرى حزم هدايا باستعمال أغذية سبقإني أآّون. 8م

ريقة نفسها في حزمة الهدية بارزة بالط. تضم إسم شرآتي وعنوانها" توياتقائمة مح"جانبي على إضافة 
قات ا أن بعض هذه المنتجات تحمل بطاقات تغذية، إال أن بعضها ال يحمل بطوعلى الرغم من. الكتالوج الخاص بي

 أنا مسؤول عن تزويد بطاقات هل. لصغيرة وال تقوم بأي إدعاءاتألن شرآات الصنع تحمل إعفاءات المؤسسات ا
 ة؟التغذية لهذه المواد التي ال تحمل معلومات تغذي

 
عفاء إليجب توفير بطاقات التغذية لكافة األغذية في حزمة الهدية إال إذا آان المنتج الغذائي الفردي مؤهًال  :الجواب

 بوضع معلومات التغذية المضافة على مقحمة في حزمة الهدية (i)(3)(h)101.9وتسمح الفقرة . المؤسسات الصغيرة
 .عبوة بطاقة  آلبدًال من على
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 متطلبات الرسوم/اتأشكال البطاق

 
 

 لمحة عامة
 
 ؟"وقائع التغذية"ما هو الحجم المطلوب لبطاقة . 1ب
 

 حروفيجب أن يكون ب" وقائع التغذية"ال توجد أي متطلبات محددة لحجم بطاقة التغذية، إال أن العنوان  :الجواب
  آامل عرض بطاقة وقائع التغذية  الطباعية في بطاقة التغذية وأن يمتد بشكل عام علىالحروفأآبر من آافة أحجام 

)21 CFR 101.9(d)(2) .( نقاط مطلوبين للمعلومات 8 نقاط و6ويكون الحجمان الطباعيان األصغران البالغان 
 ، وهناك متطلبات للفسحة األدنى بين سطور النص)CFR 101.9(d)(1)(iii) 21(األخرى في بطاقة التغذية 

)21 CFR 101.9(d)(1)(ii)(C).( 
 
 ؟"وقائع التغذية" األصغر وغيرها من متطلبات الشكل لبطاقة أحجام الحروفا هي م. 2ب
 

". وقائع التغذية" لعرض بطاقة FDAيشير الرسم أدناه إلى مثال عن الرسوم التي تستعملها إدارة  :الجواب
 .CFR 101.9(d) 21ومتطلبات الشكل محددة في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكل اإلجمالي
 

إطار باللون األسود أو لون آخر بكامله وتتم طباعتها على خلفية بيضاء أو بلون " وقائع التغذية"يحيط ببطاقة 
 .ماصح

 Franklin Gothic Heavyالحرف الطباعي

، محاذي مباشرة Helvetica Blackأو 
نقطة 13لليسار ولليمين، ال يقل حجمه عن 

 Helvetica Regularحرف  

 1 نقاط وبتقدم حجمه 8بحجم 
 نقطة

 
  نقاط3شريط بحجم 

 
  Helveticaحرف 

Black نقاط وبتقدم8 بحجم 
  نقاط4حجمه 

شريط بحجم ربع نقطة ما 
 2تقدم بحجم (بين المغذيات 
 ) نقطة أدناه2نقطة أعاله و

  Helveticaحرف 

Regular نقاط 8 بحجم 
   نقاط4وبتقدم حجمه 

 
  Helveticaحرف 

Regular نقاط 8 بحجم 
 نقاط 4وبتقدم حجمه 

 10وبدائرة نقطية حجمها 
 نقاط

 نقاط7 بحجمشريط

  نقاط6بحجم  Helvetica Blackحرف 

آافة البطاقات محاطة بمسطرة 
 3مربعة بحجم نصف نقطة ضمن 

 نقاط من قياس النص

شريط بحجم ربع نقطة

يكون الحرف أدنى 
فيتامينات والمعادل ال
 نقاط 6بحجم ) الحاشية(

 نقطة1وبتقدم حجمه
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 حروفنوع وحجم ال

 
. أآبرأو  نقاط 6 بحجم Helvetica Regularأو / وHelvetica Black حروف" وقائع التغذية"تستعمل بطاقة . 1

وضوح التضييق يخفض من نسبة  (4- إلى حد ة الطباعيحروف العض األشكال، يجوز تضييقجل تكييف بومن أ
 ).القراءة

 
 ”%“ نقاط لكن 8 بحجم Helvetica Black حروفتطبع المغذيات الرئيسية والنسبة المئوية لقيمها اليومية ب. 2

 ).Helvetica Regular حروفتوضع ب
 
عرض الئم  لتHelvetica Black حروف أو بFranklin Gothic Heavy حروفإما ب" وقائع التغذية" تطبع 3

 .البطاقة من اليسار إلى اليمين
 
 نقاط مع نقطة واحدة 8 بحجم Helvetica Regular حروف بم الحصة وعدد الحصص في الحاويةيطبع حج. 4

 .من التقدم
 
 . نقاط6م  بحجHelvetica Black حروفب") الكمية لكل حصة"مثل (تطبع بطاقات الجدول . 5
 
 Helvetica حروف والمجموعات الفرعية للمغذيات ب")ج1"مثل (تطبع القياسات المطلقة لمحتوى المغذيات . 6

Regular نقاط من التقدم4 نقاط مع 8 بحجم . 
 
 نقاط من التقدم، وتفصل بينها 4 نقاط مع 8 بحجم Helvetica Regular حروف بتطبع الفيتامينات والمعادن. 7

 . نقاط10طية صغيرة بحجم دائرات نق
 
 نقاط مع 6 بحجم Helvetica Regular حروفتطبع آافة النصوص التي تظهر تحت الفيتامينات والمعادل ب. 9

 .نقطة واحدة من التقدم
 

 الشرائط
 
 نقاط بين 3ويفصل شريط بحجم .  نقاط المجموعات الكبيرة حسبما هو مبين في المثال7يفصل شريط بحجم . 1

 .معلومات المغذياتسعيرات الحرارية ومعلومات ال
 
وفي النصف . يفصل شريط رفيع جدًا أو شرط بحجم ربع نقطة بين المغذيات الفردية حسبما هو مبين في المثال. 2

 بحجم نقطتين بين النص والشرائط، وفي النصف األدنى من فسحةهناك ) معلومات المغذيات(األعلى من البطاقة 
 . اك نقطة واحدة من الفراغ بين النص والشرائط، هن)الحواشي(البطاقات 

 
 اإلطار

 
 . نقاط من قياس النص3 إطار شرائط بحجم نصف نقطة ويكون ضمن كافة البطاقاتيحيط ب

 
 ؟7 فصلمن ال) أعاله (2 المبينة في مثال شكل بطاقة التغذية في الفقرة بحروفهل يجب إتباع مواصفات ال. 3ب
 

على خالف المثال التوضيحي في . CFR 101.9(d) 21 اإللزامية مدرجة في حروفمواصفات ال. ال :الجواب
 :7 الفصلمن ) أعاله (2الفقرة ب

 
 .Helvetica حروف، ليس فحسب ة واضححروفيجوز إستعمال أي نوع . 1
 
 8أي يجب أن يكون أآبر من ( على بطاقة التغذية حروفأآبر حجم " وقائع التغذية"يجب أن يكون العنوان . 2
 ). نقطة13 ألن يكون داعياط، لكن ال نق
 
 . الثالثة التي تفصل بين األجزاء الرئيسية لبطاقة التغذيةشرائطمحددة لل ةال توجد أي سماآ. 3
 
  نقاط؟6 نقاط و8 أآبر من  حروف طباعيةهل يمكني إستعمال أحجام. 4ب
 

 . أآبرحروفوز إستعمال أحجام  من المتطلبات األدنى، لذا يج نقاط هو8 و6 حروفمتطلب حجمي ال :الجواب



 37  دليل لبطاقات بيانات األغذية   

 على بطاقة الغذاء؟" وقائع التغذية"أين يجب أن تظهر . 5ب
 

على أي واجهة بطاقة عندما " وقائع التغذية"، يجوز عرض CFR 101.9(j)(13)(ii)(D) 21  بموجب:الجواب
 إنش مربع 40ثر من  بأآأن تضع العبواتويجب .  إنش مربع أو أقل40يكون مجموع المساحة المتوفرة للبطاقات 

  المتوفرة معلومات التغذية على واجهة العرض الرئيسية أو واجهة المعلومات المعرفة فيفسحةمن ال
21 CFR 101.2  وفي هذه الحالة، يجوز وضع .). بما في ذلك الرسوم النقشية، إلخ(آافية إذا لم تكن الفسحة إال

 CFR 101.9(j)(17) 21. ن بسهولةعلى أي واجهة قد يراها المستهلكو" وقائع التغذية"
 
 ؟حروف تكثيف الهل يمكن. 6ب
 

 FDA، فقد تعتبر إدارة ة الطباعيحروفأدنى متطلبات حجم الال تبلي بطاقة نعم، لكن إذا أدى التكثيف إلى  :الجواب
 CFR 101.9(d)(1)(iii) 21. البطاقة مضللة

 
 ؟العبوةحجم ) أي الشكل العمودي" (ئع التغذيةوقا" يناسب حجم البطاقة العادية لـماذا يحدث إذا ال. 7ب
 

جنب " نش مربع متوفرًا لوضع البطاقات، يجوز إستعمال شكل 40 التي يكون فيه أآثر من العبواتعلى  :الجواب
وقائع "وفي هذا الشكل، يوضع الجزء األسفل من بطاقة . آافيًا" وقائع التغذية"إذا لم يكن حجم بطاقة " إلى جنب
وإذا آانت فيتامينات ومعادن . مباشرًة إلى اليمين ويفصله شريط) عد معلومات الفيتامينات والمعادنب" (التغذية

مدرجة بعد الحديد وآانت الفسحة تحت الحديد غير آافية، فيجوز أيضًا إدراجها إلى اليمين باإلضافة إلى شريط 
 .يفصلها عن الحواشي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الستيعاب الشكل )  إنش3أي نحو  (العبوةت الفسحة العمودية المتواصلة غير آافية على باإلضافة إلى ذلك، إذا آان
 ).أي أفقيًا(أعاله، يجوز عرض بطاقة التغذية في عرض مجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 CFR 101.9(d)(11) 
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  السلوفان على األآياس أو العلب فسحة متوفرة لوضع البطاقات؟هل تعتبر نوافذ. 8ب 

 
في حال إستعمال النافذة لوضع أي بطاقة، بما في ذلك اللواصق الدعائية، تعتبر النافذة فسحة متوفرة  :الجواب

  .، ال تعتبر فسحة متوفرةةلوضع البطاقات، لكن إذا لم تكن أي بطاقات موجود
 
الواجهة فسحة متوفرة لوضع تلك شاروقة على ظهر آارتونة عصير، هل تعتبر في حال وضع . 9ب

 البطاقات؟
 

وقد ترغب الشرآات . نعم، لكن يجب عرض المعلومات المطلوبة للبطاقة بحيث ال تكون محجوبة :الجواب
  تسامح خاص بموجب في طلبومات التغذية على مثل هذه العبواتالتي تواجه صعوبات في عرض معل

21 CFR 101.9(g)(9) ى العنوانعل" مكتب التغذية والبطاقات والمضافات الغذائية" من خالل مراسلة :
Office of Nutrition, Labeling, and Dietary Supplements ،HFS-800 ،5100 Paint Branch Pkwy. ،

College Park MD 20740. 
 
موجودة بصفر جرام لكل حصة، متى " وقائع التغذية"إذا آانت المغذيات الواجب شملها على بطاقة . 10ب

 ؟ة في جملة واحدة واحدةمغذيمن  أآثر يمكن تلخيصها في جملة واحدة؟ هل يمكن شمل
 

يجوز عدم ذآر المغذيات المدرجة أدناه في قائمة المغذيات وشملها في جملة واحدة عندما تكون  :الجواب
 لـليست مصدرًا آبيرًا ("ويتم ذلك بوضع بيان البطاقة . في غذاء" الصفر"موجودة على مستويات 

ليست "وعند إستعمال بيان .  والكالسيوم والحديدC وAنين ييتامفي أسفل قائمة الفمباشرًة ") __________
 آما لو آانت في ترتيببألآثر من مغذية واحدة، يجب إدراج المغذيات " __________مصدرًا آبيرًا لـ
 مفروقسعيرات الحرارية من الدهن والدهن المشبع والدهن اللليست مصدرًا آبيرًا ل"مثل (الشكل العادي 
ويمكن إستعمال ").  والكالسيوم والحديدC والفيتامين Aواأللياف الغذائية والسكريات والفيتامين والكولستيرول 

 (CFR 101.9(c) 21) :الحاشية على أي شكل إلدراج مغذية أو أآثر من المغذيات التالية
 

 بيان البطاقة المستوى لكل حصة ةالمغذي

 السعيرات الحرارية من الدهن
21 CFR 101.9(c)(1)(ii) 

ليست مصدرًا آبيرًا للسعيرات الحرارية "  ج من الدهن0.5أقل من 
 "من الدهن

 الدهن المشبع
21 CFR101.9(c)(2)(i) 

 "لدهن المشبعليست مصدرًا آبيرًا ل"  ج من الدهن0.5أقل من 

 مفروقالدهن ال
21 CFR 101.9(c)(2)(ii) 

 ج من مجموع 0.5أقل من 
 الدهن

 "مفروقلليست مصدرًا آبيرًا للدهن ا"

 الكولستيرول
21 CFR 101.9(c)(3) 

 "ليست مصدرًا آبيرًا للكولستيرول"  مج2أقل من 

 األلياف الغذائية
21 CFR 101.9(c)(6)(i) 

 "ليست مصدرًا آبيرًا لأللياف الغذائية"  ج1أقل من 

 السكريات
21 CFR 101.9(c)(6)(ii) 

 "ليست مصدرًا آبيرًا للسكريات"  ج0.5أقل من

 والكالسيوم C وAمينان الفيتا
 والحديد

21 CFR 101.9(c)(8)(iii) 

" ________ليست مصدرًا آبيرًا لـ" RDIمن % 2أقل من 
 غير نات أو المعادنإدراج الفيتامي(

  المذآورة

لتكون " وقائع التغذية"نسخة بطاقة ل يعكساالستعمال ال إمكانية عن مت شرآة لتصميم العبواتلاستع. 11ب
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 باللون األبيض على خلفية داآنة اللون، شرط أن يمكن قراءة النسخة المعكوسة التي تحمل ة مطبوعحروفال
 .ة اإليجابية الطباعيحروف بنفس سهولة قراءة ال،التضارب المالئم للحجم واللون

 
د بكامله أو بلون واحد،  أسوفحرب" على أن تكون معلومات التغذية (i)(1)(d)101.9ينص الجزء  :الجواب
وهذا ال يمنع الطباعة العكسية أو ."  بلون ماصح آلما آان ذلك عمليًا على خلفية متضاربة بيضاء أوعةومطبو

 أن يتم التعويض عن أي إعاقة في FDA، لكن في حال إستعمال الطباعة العكسية، تتوقع إدارة أخرىإستعمال ألوان 
أخرى لتحسين إمكانية القراءة، مثل زيادة حجم قابلية القراءة نتيجة هذه التقنية من خالل إستعمال تقنيات رسم 

 CFR 101.9(d)(1)(iv) 21طرق اإلبراز بموجب والطباعة العكسية غير مسموحة آنوع من . ة الطباعيحروفال
 .ألنها قد تتدخل في المظهر المتوافق للبطاقة

 
كاربوهيدرات والبروتين هل من الضروري ضم حاشية تحويل السعيرات الحرارية التي تفيد بأن الدهن وال. 12ب

 ، وبهذا الترتيب؟ سعيرات حرارية لكل جرام4 و4 و9تزود 
 

 CFR 101.9(d)(10) 21. ال، يكون إستعمال تلك الحاشية خياريًا :الجواب
 
 متراصفة تحت الرأسية حسبما هو محدد في ة المئوية للقيمة اليوميةبهل يجب أن تكون القيم تحت النس. 13ب

21 CFR 101.9(d)(7)(ii) حسبما ) مثل متراصفة إلى اليمين( أو متراصفة إلى الجانب األيمن األبعد من العمود
 هو مبين في أمثلة األشكال؟

 
 .يجب أن تدرج القيم اليومية في عمود متراصف تحت الرأسية وقد يكون متراصفًا في الوسط أو إلى اليمين :الجواب

 
وهي معبأة في غالف متوافق مع ) توفو( من خثارة الفول ]hot dogs" [الهوت دوغ"قانق ننحن نصنع . 14ب

 هل يمكنني أن أضع بطاقات التغذية على الغالف، أو هل علي أن أستعمل بطاقة شريط ورقي؟. شكل المنتج
 

على الغالف شرط أال يمنع تضارب لون الطباعة والتضاريس التي " وقائع التغذية"يمكن وضع بطاقة  :الجواب
  . الشراءرآزلمستهلكين من القدرة على قراءة المعلومات في ميحدثها المنتج ا

 
، عاديفي مكان غير " وقائع التغذية"هل يمكننا إستعمال بطاقة طباعية متواصلة تؤدي إلى قطع بطاقة . 15ب

 ، ويكون أعلى البطاقة قرب األسفل؟حاويةحيث يكون أسفل البطاقة في أعلى ال
 

، يكون ذلك "وقائع التغذية"ة لـعطاقة طباعية متواصلة بطاقة واحدة غير منقط شملت بال، لكن إذا آان :الجواب
  .مقبوًال

 
 ؟عبوةعلى الصقة ولصقها على " وقائع التغذية"هل يمكن طباعة بطاقة . 16ب
 

وتستعمل بعض الشرآات . في ظل ظروف التخزين المزمعةنعم، طالما أن الالصقة ملصقة بالمنتج  :الجواب
 .ون أو األآياس العادية وتلصق عليها البطاقات المحددة بالمنتجرتاصناديق الك
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 اتاألشكال المحددة للبطاق
 

 البطاقات على شكل لغتين
 
 تحمل لغتين ةعلى البطاقات التي تحمل لغتين، هل يجوز وضع معلومات التغذية في بطاقة واحد. 17ب
 ؟"وقائع التغذية"لـ
 

ة بلغة ثانية، يجوز عرض معلومات التغذية في بطاقتي تغذية عندما يجب عرض بطاقات التغذي :الجواب
منفصلتين لكل لغة أو في بطاقة واحدة، أن تتبع اللغة الثانية المترجمة لكافة المعلومات المطلوبة تلك 

 .وال داعي لتكرار األرقام المطابقة في آال اللغتين. باإلنجليزية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 CFR 101.9(d)(14) 
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قات بلغتين؟ اهل يجب أن تكون البط. ]Frijoles Pintos" [فراجولي بينتوس "ي هي شرآتتسمية منتج. 18ب
 ؟]salsa [ماذا يحدث بالنسبة للصلصة الالتينية

 
، salsaالتسميات مثل (عندما تكون التسمية الشائعة أو العادية المقبولة فقط لغذاء هي لغة غير اإلنجليزية  :الجواب

chili con carne ،croissants ،rigatoni(اإلعالن عنها بم إستعمال هذه التسمية الشائعة أو العادية ز، ال يستل
 Frijolesمثل تسمية (بلغتين، لكن إذا آان من المزمع أن تلفت تسمية الغذاء إنتباه شخص ال يتكلم اإلنجليزية 

Pintos(21. ألجنبية، يجب عرض آافة المعلومات المطلوبة باللغة ا CFR 101.15(c) 
 

 جماليةاألشكال اإل/ األصناف المتنوعةحزم
 
معلومات ) مثل أغذية الفطور المصنوعة من الحبوب( األصناف المتنوعة حزمآيف يجب أن تعرض . 19ب

 التغذية؟
 

 األصناف زمح على إثنين أو أآثر من األغذية المعبأة المزمع تناولها فرديًا، مثل عبوةحتوي عندما ت :الجواب
 بشكل متعاوض للنوع نفسه من عبواتالمتنوعة من أغذية الفطور المصنوعة من الحبوب، أو عندما يجوز إستعمال 

وقائع "ضم بطاقات منفردة لـالمستديرة، يجوز لشرآة الصنع أن تختار ) البوظة( الجيالتي حاوياتالغذاء، مثل 
 ".وقائع التغذية"طاقة إجمالية لـلكل منتج غذائي، أو يجوز لها إستعمال ب" التغذية

 
 

 
 

21 CFR 101.9(d)(13)(i)و  (ii) 
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أنواع  6مئوية متنوعة من تحتوي على نسب  ]cookies" [آوآيز"آعك  تشكيلة تجننحن ن. 20ب
 ما هو الشكل الذي يجب إستعماله لبطاقة التغذية؟. كوآيزمختلفة من ال

 
لكل نوع من الكوآيز " يةوقائع التغذ"بطاقة منفصلة لـ) 1: (قد تختار شرآة الصنع إستعمال :الجواب

تشمل معلومات محتويات " وقائع التغذية"أي بطاقة واحدة لـ(مالية بطاقة إج) 2(، أو في العبوة
 آان من المرجح أن إذا) 3(، أو ) لكل نوعةالمغذيات والنسب المئوية للقيمة اليومية في أعمدة منفرد

ي مجموعة من معلومات التغذية  في آن واحد، فبطاقة مرآبة تعطكوآيز تشكيلة اليأآل شخص واحد
 CFR 101.9(h) ،21 CFR 101.9(d)(13) 21  .بناًء على معدل وزن آافة الكوآيز في التشكيلة

 
آرز، مثل فطيرة (المنتجات المختلفة إني أستعمل علبة واحدة لتعبئة مجموعة متنوعة من . 21ب

أي أنها تحمل بطاقات التغذية  (سابقة جزئيةالعلبة تحمل بطاقات . .)خ، إلفطيرة جبنفطيرة تفاح، 
ف للغذاء ي بيان التعرةعاطبقوم بعند تعبئة المنتج، أ). على شكل إجمالي لكافة المنتجات الممكنة

التعبئة لإلشارة إلى وقت " بطاقة التغذية"هل يجب تأشير أو إبراز . على واجهة العرض الرئيسية
   ؟العبوة نوع المنتج في

 
ل عمود لقيم آبيان التعريف فوق على واجهة العرض الرئيسية، إلى جانب بيان التعريف  ال، :الجواب
هلك أي قيم ت المعلومات الكافية ليحدد المسسيوفر، "وقائع التغذية" في البطاقة اإلجمالية لـالمغذيات

   . العبوةتويات إجمالي البطاقة تسري على محمغذية في 
 

 بعمودين/"حسب التحضير"/"سب التعبئةح"شكل 
 
 ؟ "حسب التحضير"و" حسب التعبئة"ما هو تعريفا عبارتي . 22ب
 

حسب "وتشير عبارة . إلى حالة المنتج عند تسويقه للشراء" حسب التعبئة"تشير عبارة  :الجواب
طهيها مثل مثل المكونات المضافة حسب التعليمات و(إلى المنتح بعد تحضيره لالستهالك " التحضير
  ). الذي سبق تحضيره وخبزه أو حساء مرآز أو جاف سبقت إعادة تكوينهكيكمزيج ال

 
 القيام بذلك، آيف يجوز وضع بطاقات غذاء إذا آان الغذاء الذي إذا إختارت شرآة الصنع. 23ب

 ؟يحمل البطاقات ممزوجًا عادًة بغذاء آخر قبل تناوله
 

أي قبل تحضير " (ةحسب التعبئ"المغذيات في الغذاء " تغذيةوقائع ال"يجب أن تذآر بطاقة  :الجواب
 إضافة عمود ثاٍن من معلومات التغذية يظهر لىع شرآات الصنع ه يجب تشجيع، إال أن)المستهلك له

السعيرات الحرارية، والسعيرات الحرارية من الدهن، والنسبة المئوية للقيمة اليومية لمزيج األغذية 
إال للغذاء المعبأ، لكن حسبما هو مبين في هذا ) مج/أي ج(عطاء مقادير الكميات وال داعي إل. المأآولة
ز يجووبدًال من ذلك، .  يجوز إضافة حاشية لإلشارة إلى مقدار المغذيات في الغذاء المضافالمثال،

الصوديوم "مثل (ضر مباشرة قرب تلك الموضوعة للغذاء المعبأ إضافة مقادير آميات الغذاء المح
 CFR 101.9(e) 21 ").   مج265،  مج200

 
أو " حجم الحصة" هل من الضروري تكرار معلومات المغذيات،ن معند وضع عمود ثاٍن . 24ب
  ؟"العبوةعدد الحصص في "
 

  غير مطلوب عند وضع عمود ثاٍنعبوةحجم الحصة وعدد الحصص في الاإلدراج الثنائي ل :الجواب
 بناًء د الحصص في العبوةإدراج حجم الحصة وعد هو والمتطلب الوحيد . من معلومات المغذيات

 Reference Amounts Customarily Consumed" [عادًةالمقادير المرجعية المستهلكة "على 
(RACC) [21. للمنتج CFR 101.9(b)(9) 21و CFR 101.9(e) 
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 حصة  من منتجي لكلRACCمن مقادير % 250 وصفة تحضير تدعو إلى عبوتيتوجد على . 25ب

  على علي أن أستعمل إعالنًا مزدوجًا لبطاقة التغذية؟. من الغذاء المكون بموجب هذه الوصفة
 

 على يعلن إذا آان المنتج إعالن مزدوج على وجوب وضع (11)(b)101.9تنص الفقرة . نعم :الجواب
أو % 200 بنسبة RACCالبطاقة أو البطاقات أنه لوجهة إستعمال تختلف من حيث الكمية عن مقادير

وتعفي األنظمة  . إستعمال غذاء" تروج" تعتبر أن وصفات التحضير على البطاقة FDAفإدارة . أآثر
)21 CFR 101.9(b)(11) ( بالتحديد منتجات الجملة المستعملة رئيسيًا آمكونات) ،مثل الطحين، السكر

  .ات اإلعالن المزدوجمن متطلب) مثل البيض، الزبدة(ددة هداف متعالمستعملة عادًة ألأو ) الزيوت
 
هل . ]cereals [ المصنوعة من الحبوبالفطورأغذية نريد إستعمال اإلعالن المزدوج على . 26ب

 مل، وهو حصة آوب واحد، للحليب المضاف، أو هل يمكننا RACC 240علينا أن نشمل مقدار 
 إستعمال نصف أو ربع آوب؟

 
غذاء فطور "و" غذاء فطور"ن يحمالن العنوانين يجب أن تكون هذه البطاقة مؤلفة من عمودي :الجواب

  . على أن تتم تعبئة الفراغ بنوع الحليب" ______من الحليب ) أو ربع آوب(مع نصف آوب 
21 CFR 101.9(e) 

 
 هل علينا أن نستعمل إعالنًا مزدوجًا؟. المرآز" ____حساء آريما الـ "لدينا . 27ب
 

 CFR 101.9(e) 21.  اإلعالن المزدوج خياري:الجواب
 
 عن لمحةأن توضع على البطاقة في حال وضع وصفة تحضير على بطاقة منتج، هل يجب . 28ب

 ؟ مغذيات وصفة التحضير
 

 من المنتج لكل حصة RACCأو أآثر من مقادير % 200فقط إذا دعت وصفة التحضير إلى  :الجواب
من % 200مقدار أقل من وعندما تدعو وصفة التحضير إلى . يتم تحضيره حسب هذه الوصفةغذاء 

، قد تدرج هذه المعلومات طوعًا، لكن يجوز وضع معلومات التغذية لوصفة معينة RACC مقادير 
 CFR 101.9(b)(11) 21" وقائع التغذية"خارج بطاقة 

 
لغذاء يتطلب " وقائع التغذية"إذا إختارت شرآة صنع القيام بذلك، آيف يكون المثال عن بطاقة . 29ب

 مزيدًا من التحضير؟ من المستهلك 
 

 المحضر حسب راجع المثال إلى اليسار، لكن عندما تكون قيم المغذيات في عمود المنتج :الجواب
مثًال، تكون المكونات الوحيدة المضافة أثناء ( مطابقة لعمود المنتج حسب تعبئته التعليمات على العبوة

العمود الثاني وأن تشمل المقدار ضمن  أال تضع ، يجوز لشرآات الصنع)التحضير مكونات مثل الماء
ملعقة : حجم الحصة: " قد يعلن مزيج مشروب جافعلى سبيل المثال،. اإلعالن عن حجم الحصة

    )."لتحضير آوب واحد) (ج4(صغيرة من المسحوق الجاف 
21 CFR 101.9(b)(7)(v)،21 CFR 101.9(e)(5) 

 
 الشكل المبسط

 
 لغذاء تكون فيه معظم المغذيات موجودة بمقادير ضئيلة؟" ةوقائع التغذي"هل يوجد شكل لـ. 30ب
 

إن آان ما ال يقل عن ثماني من المغذيات " وقائع التغذية"يجوز إستعمال بطاقة مبسطة لـ :الجواب
 ،مفروقوالدهن المشبع، والدهن الالسعيرات الحرارية، ومجموع الدهن، : التالية موجودًا بمقادير ضئيلة
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، Aواأللياف الغذائية، والسكريات، والبروتين، والفيتامين رول، والصوديوم، ومجموع الكاربوهيدرات، والكولستي
تكون الضوابط مختلفة قليًال لبطاقات األغذية التي تستهدف األطفال دون سن (، والكالسيوم، والحديد Cوالفيتامين 
 في المثال المجاور على آافة ة العريضحروفينة بالويجب دائمًا أن تظهر المغذيات الرئيسية الخمس المب). السنتين

على " اإلعالن"وباإلضافة إلى ذلك، يجب . بصرف النظر عن المقادير الموجودة في الغذاء" وقائع التغذية"بطاقات 
دة والموجو" وقائع التغذية"عن أي من المغذيات المطلوبة على البطاقة الكاملة لـ" وقائع التغذية"البطاقة المبسطة لـ

 . طبيعيًا في الغذاء أو المضافة إليه
 

21 CFR 101.9(f) – 101.9 قائمة المغذيات؛(f)(1) - 101.9؛ "الضئيلة" تعريف المستويات(c) – إدراج 
 للمغذيات" الضئيلة"المستويات 

 
 ما هي المقادير الضئيلة من المغذيات؟. 31ب
 

مثًال، يجوز التعبير عن مقدار يقل " (وقائع التغذية"طاقة هناك مقادير يسمح باإلشارة إليها بالصفر على ب :الجواب
لكن بالنسبة لمجموع الكاربوهيدرات واأللياف الغذائية والبروتين، )  سعيرات حرارية بصفر سعيرة حرارية5عن 

 CFR 101.9(c) 21". وقائع التغذية"على بطاقة "  ج1أقل من "يمكن اإلعالن عن المقدار بـ
 
 مطلوبًا؟" ____________ مصدرًا آبيرًا لـتليس"الشكل المبسط، متى يكون بيان عندما أستعمل . 32ب
 

التي تكون مطلوبة للشكل الكامل وموجودة بمقادير ي يجب أن يدرج آافة المغذيات يجب ضم هذا البيان الذ :الجواب
يتم اإلعالن ) 2( مضافة؛ أو لفيتامينات والمعادنتكون ا) 2(تكون إدعاءات مقدمة بالتغذية؛ أو ) 1: (ضئيلة، عندما

 CFR 101.9(f)(4) 21). مثل البوتاسيوم(طوعًا عن المغذيات القائمة طبيعيًا وغير المطلوبة على الشكل الكامل 
 
إذا آان منتج مؤهًال للشكل المبسط، لكن الشرآة تريد تقديم إدعاء حول مغذية مطلوبة أو طوعية، هل ال . 33ب

 مبسط؟يزال يمكن إستعمال الشكل ال
 

 مصدرًا تليس"حسب المشار إليه في السؤال والجواب السابق، عند تقديم إدعاء، يجب ضم بيان و ، لكننعم :الجواب
 معرفة في) مغذيات(أي مغذية ) تسميات(باإلضافة إلى تعبئة الفراغ بتسمية " (____________آبيرًا لـ 

21 CFR 101.9(f)في أسفل بطاقة التغذية)  بمقادير ضئيلة والسعيرات الحرارية من الدهن والموجودة . 
21 CFR 101.9(f)(4) 

 
 متى يجب إستعمال بيان على بطاقات مبسطة الشكل إلدراج مغذيات موجودة بمقادير ضئيلة؟. 34ب
 

بيانًا يدرج المغذيات على مستوى الصفر عندما تضاف المغذيات إلى " بطاقة مبسطة الشكل"يجب أن تضم  :الجواب
وفي هذا . ، وعندما يتم تقديم إدعاءات على البطاقة"وقائع التغذية"يتم اإلعالن عنها طوعًا على بطاقة الغذاء أو 

 مصدرًا آبيرًا تليس"المتعدد التشبع واألحادي التشبع، لذا يجب إضافة بيان المثال، تدرج شرآة الصنع طوعًا الدهن 
 .ت الموجودة على مستويات ضئيلةباإلضافة إلى تعبئة الفراغ بتسميات المغذيا" ________لـ

21 CFR 101.9(f)(4) 
 
عند إستعمال الشكل المبسط، هل يمكن طوعًا إدراج المغذيات التي ال يكون إدراجها مطلوبًا وتكون موجودة . 35ب

ياف ل، والكولستيرول، واألمفروقمثل السعيرات الحرارية من الدهن، والدهن المشبع، والدهن ال(بمقادير ضئيلة 
 ؟)، والكالسيوم، والحديدCذائية، والسكريات، والفيتامين الغ
 

وعلى الرغم .  من الشكل المبسط التقليل من آمية المعلومات المطلوب وضعها على البطاقةغرض الآان :الجواب
 أن األنظمة المن أن اإلدارة ال تشجع على إدراج المغذيات الخيارية الموجودة بمقادير ضئيلة بشكل مبسط، إال 
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مثل السعيرات الحرارية من دهن، أو (عندما يتم طوعًا إدراج المغذيات غير المطلوبة . هذا اإلدراجتحظر 
، أو A، أو الكولستيرول، أو األلياف الغذائية، أو السكريات، أو الفيتامين مفروقالدهن المشبع، أو الدهن ال

 حاشية المطلوبة بموجبعلى أنها صفر، تكون ال) ، أو الكالسيوم، أو الحديدCالفيتامين 
21 CFR 101.9(f)(4) غير مطلوبة. 

 
لكن شرآة الصنع تختار إستعمال الشكل الكامل  منتج مؤهًال الستعمال الشكل المبسط نآا إذا. 36ب

  ختصار الحاشية؟إ أنها صفر، هل ال يزال من الممكنب) المغذيات(وإدراج المستوى الضئيل من المغذية 
 

 عرض آافة المعلومات المطلوبة عند إستعمالستعمال الشكل المبسط خياري، فيجب ال، بما أن إ :الجواب
  CFR 101.9(d)(9) 21 . الشكل الكامل

 
 في الشكل المجدول؟" _________ مصدرًا آبيراًً لـتليس"آيف أستعمل بيان . 37ب
 

ًا  مصدرًا آبيرتليس "عند وضع الشكل الكامل على شكل مجدول، يجب وضع بيان :الجواب
وعند وضع الشكل المبسط على .  رفيع جدًاشريطتحت الفيتامينات والمعادن وأن يفصله " _______لـ

 . تحت المغذيات المعلن عنهاشريطشكل مجدول، يجب أن يفصل البيان 
 
 ؟"___________ مصدرًا آبيرًا لـتليس"بيان في  ة الطباعيحروفلالصحيح لحجم الما هو . 38ب
 

  نقاط6 :الجواب
 
 هل يمكن إستعمال الشكل المبسط بصرف النظر عن مساحة الفسحة المتوفرة للبطاقة؟. 39ب
 

 .محتويات مغذيات الغذاء وليس الفسحة المتوفرة للبطاقة هي العامل المقرر. نعم :الجواب
 21 CFR 101.9(f) 

 
 ؟ة الطباعيحروفعند إستعمال الشكل المبسط، ما هو الحجم المطلوب لل. 40ب
 

  .  والترتيب هي مطابقة لتلك المطلوبة للشكل الكاملة الطباعيحروفتطلبات حجم الم :الجواب
21 CFR 101.9(f)(5) 

 
 للنظامين ةهل يجب إستعمال آامل الحاشية التي تستعمل للشكل العادي وتدرج القيم اليومي. 41ب

طة  المتوسلعبواتحرارية، وذلك على الشكل المبسط ول سعيرة 2.500 و2.000الغذائيين المؤلفين من 
   إنش مربع أو أقل من الفسحة المتوفرة؟40 على الحجم التي تحتوي

 
النسبة المئوية للقيم اليومية مبنية على نظام غذائي "يتطلب الشكل المبسط فقط وضع بيان . ال :الجواب

قيمة "وفي حال إختصار عبارة . العبوةبصرف النظر عن حجم "  سعيرة حرارية2.000مؤلف من 
النسبة : "مثًال ("قيمة يومية "تعني "DV"، يجب أن يذآر البيان أن عبارة "DV" بعبارة في العنوان" ميةيو

 ").  سعيرة حرارية2.000مبنية على نظام غذائي مؤلف من ) DV(المئوية للقيم اليومية 
21 CFR 101.9(f)(5) 

 
  مفروقبطاقات الدهن ال

 
 ة في بطاقات التغذية؟مفروق الدهون ال إدراج حوامضFDAلماذا تلزم إدارة . 42ب
 

 ة في بطاقات التغذية ردًا على عريضة مفروق الدهون ال إدراج حوامضFDA تلزم إدارة  :الجواب
 ]Center for Science in the Public Interest" [مرآز العلوم من أجل المصلحة العامة"من ة مرفوع

 ة، شأنه شأن تناول حوامضمفروقض الدهون الوعلى دراسات بشرية منشورة تبين أن تناول حوام
 "البروتين الشحمي الخفيض الكثافة-آولستيرول"الدهون المشبعة، يزيد مستوى 

]low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C)) [فالمستوى. في الدم) الكولستيرول السيئ 
    التقارير التي نشرهاولقد أوصت.  يزيد خطر اإلصابة بمرض القلب التاجيLDL-Cالمرتفع من 
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 Institute of Medicine of the National ["معهد الطب لألآاديمية الوطنية للعلوم"
Academy of Sciences (IOM/NAS) [ والحكومة الفدرالية بأن يقصر األمريكيون مدخولهم

تهالك نظام غذائي أثناء إسالتي ترفع مستوى الكولستيرول الدهون  وغيره من مفروقمن الدهن ال
، عليهم معرفة مقدار حوامض وآي يتبع األمريكيون هذه التوصيات. مالئم من ناحية التغذية

بتزويد هذه المعلومات  FDAة في األغذية الفردية التي يتناولونها، لذا تلزم إدارة مفروقالدهون ال
 .ة معافيةفي بطاقات التغذية لمساعدة المستهلكين على الحفاظ على ممارسات غذائي

) 68 FR 41434 ،112003تموز / يوليو( 
 
   على البطاقات؟مفروقآيف يتم التعريف بالدهن ال. 43ب
 

 حوامض آافة" هو ةمفروق الدهون الالتنظيمي لحوامض تعريف اإلدارة الكيميائي  :الجواب
تهايؤ  في) أي غير مقترنة(رابط أو روابط ثنائية منعزلة  الدهون غير المشبعة المحتوية على

ة برابط مفروق، وهو حمض دهون مفروق حمض الفكسينيك الشمل هذا التعريفيو." مفروق
مجتر برابط مزدوج واحد أو روابط من أصل ة أخرى مفروقمزدوج واحد، وحوامض دهون 

نة، فهي غير مشمولة ألنها ال  بروابط مقترةمفروقأما حوامض الدهون ال. مزدوجة غير مقترنة
ة بصرف النظر مفروقحوامض الدهون اللذي وضعته اإلدارة، لذا يجب شمل تستوفي التعريف ا

وبموجب التعريف وعالوًة على ذلك، .  على البطاقةمفروقعن أصلها، في اإلعالن عن الدهن ال
حوامض الدهون "و" ةمفروقحوامض الدهون ال"، تكون فئتا FDAالكيميائي التنظيمي إلدارة 

كون تعريف حوامض الدهون المفروقة، باستثناء حوامض الدهون وي.  متبادلة الحصرية"المقترنة
غير  المقرونة لحوامض الدهون المصاوغاتمقترنة، متماشية مع طريقة تعريف بروابط مزدوجة 
 ).2003تموز / يوليو11، 41461 في FR 41434 68. (المشبعة المتعددة

 
 الدهون غير المشبعة امض عندما ال تكون حوةمفروق يجب إدراج حوامض الدهون الهل. 44ب

     مدرجة؟ددةعاألحادية أو المت
 

ة إلزامية حتى لو لم تكن حوامض الدهون غير مفروقإن إدراج حوامض الدهون ال. نعم :الجواب
 .CFR 101.9(c) ،(c)(2)(ii) ،(c)(2)(iii) ،(c)(2)(iv) 21 .المشبعة األحادية والمتعددة مدرجة

 
 ة؟مفروقون ال الدهآيف يجب إدراج حوامض. 45ب
 

على سطر " مفروق"أو " مفروقدهن "ة على أنها مفروقيجب إدراج حوامض الدهون ال :الجواب
ويحوز وضع آلمة ). راجع الصورة ("وقائع التغذية"منفصل تحت إدراج الدهن المشبع في بطاقة 

ة مفروقالويجب التعبير عن محتويات الدهون .  لإلشارة أصلها الالتيني المائلحروفبال" مفروق"
 5 جرامات وإلى أقرب جرام فوق 5جرام أقل من  0.5إلى أقرب مقدار بالجرام لكل حصة 

 جرام، يجب التعبير عن المحتوى بأنه 0.5وإذا آانت حصة تحتوي على أقل من . جرامات
 . (CFR 101.9(c)(2)(ii) 21)  عند اإلعالن عنه "صفر ج"
 
رام من الدهن المفروق، هل يجب أال يتم  ج0.5تحتوي على أقل من آانت حصة إذا . 46ب

 من الدهن المفروق؟" صفر ج"اإلعالن عن 
 

، ال يكون )تلك المنتجات الغذائية غير المضافات الغذائية( للمنتجات الغذائية االعتيادية :الجواب
 0.5التي تحتوي على أقل من  المنتجات من الدهن المفروق إلزاميًا لهذه " صفر ج"اإلعالن عن 

الدهن أو الحمض محتوى في حصة وحيث ال يتم تقديم إدعاءات حول ن مجموع الدهن ج م
ليس مصدرًا "وفي حال عدم إدراج الدهن المفروق، يجوز وضع بيان . الدهني أو الكولستيرول
من الدهن " صفر ج" جدول قيم المغذيات بدًال من اإلعالن عن في أسفل" آبيرًا للدهن المفروق

 آبيرًا للدهن ليس مصدرًا"وجود هذه اإلدعاءات، ال يجوز وضع بيان وفي حال . المفروق
 CFR 101.9(c)(2)(ii) 21 .من الدعن المفروق إلزاميًا" صفر ج"إنما يكون إعالن " المفروق
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 ؟مفروقلماذا ال توجد أي نسبة مئوية للقيمة اليومية للدهن ال. 47 ب
 

 في منتج، إال أنه ال مفروقستدرج اآلن مقدار الدهن ال" وقائع التغذية"على الرغم من أن البطاقة الحديثة لـ :الجواب
 مفروقففي حين أن التقارير العلمية أثبتت الصلة بين الدهن ال. مفروقتوجد أي نسبة مئوية للقيمة اليومية للدهن ال

 من إستعماله لتحديد FDA تتمكن إدارة مفروقوزيادة خطر مرض القلب التاجي، إال أن أحدًا لم يوصي بمقدار دهن 
ونتيجًة لذلك، سيتم إدراج الدهن . وبدون القيمة اليومية، ال يمكن حساب النسبة المئوية للقيمة اليومية. القيمة اليومية

 CFR 101.9(d)(7)(ii) 21 .فقط جرامواحد بال مع مقدار مفروقال
 
إذا " وقائع التغذية"ر ج على بطاقة  هو صفمفروقهل من الممكن أن يدرج منتج غذاء أن مقدار الدهن ال. 48ب

 "زيت نبات مهدرج جزئيًا؟"أشارت قائمة المكونات إلى أنه يحتوي على 
 

نصف ( جرام 0.5 التي تقل عن مفروقيسمح لشرآات صنع األغذية أن تدرج أن مقادير الدهن ال. نعم :الجواب
 المستهلكون بعض المنتجات التي تدرج صفر قد يصادفونتيجًة لذلك، ". وقائع التغذية"هي صفر على بطاقة ) جرام

زيت نبات " أو "سمن " على البطاقة، في حين أن قائمة المحتويات ستحتوي على عبارةمفروقجرام من الدهن ال
 في آل مفروقمن الدهن ال)  ج0.5أقل من (وهذا يعني أن الغذاء يحتوي على مقادير صغيرة جدًا ". مهدرج جزئيًا

  .حصة
 
 ؟مفروقدث بالنسبة لإلدعاءات بمحتويات المغذيات للدهن الماذا يح. 49ب
 

اإلدعاءات بمحتويات المغذيات هي بيانات تظهر على بطاقة األغذية وتشير إلى أن المنتج يحتوي على  :الجواب
." فامرتفع األلي"و" منخفض الدهن"على سبيل المثال، . سلسلة تتراوح بين خلو مغذية محددة إلى إرتفاع مقدارها

 ما يكفي من المعلومات العلمية إلثبات إدعاءات محتويات المغذيات للدهن FDAوفي الوقت الحالي، ال تملك إدارة 
 .، إال أن هذه اإلدعاءات مسموحة للدهن المشبع والكولستيرولمفروقال
 
  ؟مفروق حول بطاقات تغذية حوامض الدهن الFDAما هي األنظمة األخرى التي تنظر فيها إدارة . 50ب
 

لوضع إخطارًا مسبقًا "] Food and Drug Administration (FDA)" [إدارة األغذية واألدوية"أصدرت  :الجواب
 "السجل الفدرالي"في ] advance notice of proposed rulemaking (ANPRM) ["الضوابط المقترحة

]Federal Register[) Food Labeling: Trans Fatty acids in Nutrition Labeling ؛ 
Consumer Research to Consider Nutrient Content and Health Claims and Possible 

Footnote or Disclosure Statements 68؛ FR 41507 لطلب المعلومات )2003تموز / يوليو11؛ 
ير لتحديد المعاي، ومفروقوالبيانات التي من المحتمل إستعمالها لتحديد إدعاءات محتويات مغذيات جديدة للدهن ال

 واإلدعاءات بقلة الدهن  في إدعاءات محتويات المغذيات الحالية للدهن المشبع والكولستيرول،مفروق للدهن الةالمخفف
فة إلى ا، واإلدعاءات الصحية التي تحتوي على بيان عن الدهون التي ترفع مستوى الكولستيرول، وباإلضوخلوه

آما طلبت  .لية لمساعدة المستهلكين على إتخاذ إختيارات غذائية معافية للقلبذلك، آمعايير الكشف والتجريد من األه
، إما بمفردها أو باالشتراك مع الدهن مفروقيجب النظر في بيانات حول الدهن الآان اإلدارة تعليقات على ما إذا 

دعاءات بتحسين فهم أو آبيان آشف باإلشتراك مع إ" وقائع التغذية"في بطاقة المشبع والكولستيرول، آحاشية 
غذائية المستهلكين لهذه الدهون التي ترفع مستوى الكولستيرول وآيف يجب إستعمال المعلومات إلتخاذ إختيارات 

ويجوز إستعمال المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من التعليقات ودراسات المستهلك التي أجرتها . معافية
 مقترحة تحدد معايير بعض إدعاءات محتويات المغذيات أو اإلدعاءات  للمساعدة على وضع قاعدةFDAإدارة 

بطاقة  الصحية أو تستلزم إستعمال حاشية أو غير نهج للبطاقات حول دهن أو دهون ترفع مستوى الكولستيرول في
 .لمساعدة المستهلكين على إتباع ممارسات غذائية معافية" وقائع التغذية"
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 متفرقات
 
  إجراًء قانونيًا متعلقًا بهذهFDAإدارة  بحسن نية في بطاقة التغذية، هل ستتخذ أخطاًء صغيرة إذا إرتكبنا. 51ب

 األخطاء؟
 

 إجراًء تنظيميًا بسبب أخطاء صغيرة، إال أنه يجب تصحيح هذه FDAغير المرجح أن تتخذ إدارة من  :الجواب
  .األخطاء أثناء العملية التالية لطباعة البطاقات

 
 بر مواد مرآز الشراء أنها بطاقات؟متى تعت. 52ب
 

 .دائمًا :الجواب
 
لقد حاولت آافة خيارات األشكال المتوفرة، لكن بدون بعض التعديل، ال يمكنني أن أجعلها مناسبة لبطاقتي، . 53ب

 فما العمل؟
 

ة للتعامل  بوسائل بديلة لالمتثال أو إعفاءات إضافيFDA، قد تسمح إدارة CFR 101.9(g)(9) 21بموجب  :الجواب
مكتب التغذية "ويجب أن تقدم الشرآات التي تكون بحاجة إلى مسامحات خاصة طلبها خطيًا لـ. مع الظروف الخاصة

 ،Office of Nutrition, Labeling, and Dietary Supplementsعلى العنوان " والبطاقات والمضافات الغذائية
HFS-800 ،5100 Paint Branch Pkwy. ،College Park, MD 20740 .تحدد أنك ) 1: (والرسالة يجب أن

المحددة موضع ) المنتجات(تعرف بالمنتج ) 2(، وCFR 101.9(g)(9) 21إعفاًء أو وضعًا خاصًا بموجب تطلب 
التقيد من الناحية التكنولوجية باألنظمة لهذه المنتجات، عدم إمكانية أو عدم عملية ) أسباب(تبين سبب ) 3(الطلب، و

 .المقترحة) البطاقات(وإن أمكن ذلك، يضاف مثال عن البطاقة . جراء البديل المقترحتعرف باإل) 4(و
 
 هل تغطي قوانين بطاقات األغذية مبيعات الطلبات عبر البريد؟. 54ب
 

ويجب . تسري قوانين البطاقات نفسها على آافة فئات المبيعات بالتجزئة، بما في ذلك الطلبات عبر البريد :الجواب
 .غذية المباعة عبر طلبات البريد آامل البطاقاتأن تحمل األ

 
 هل من المسموح إستعمال لواصق إلجراء تغييرات على البطاقات؟. 55ب
 

 يكون تصحيح أخطاء في البطاقات مقبوًال بأي طريقة إذا آانت البطاقة النهائية صحيحة وتتقيد بكافة  :الجواب
 .واصق بطاقات إلزامية أخرى ويجب أن تلتصق بإحكامويجب أال تغطي الل. األنظمة وقت البيع بالتجزئة

 
  الموافقة على البطاقات قبل طباعتها؟FDAهل تتولى إدارة . 56ب
 

  .تلقى على عاتق شرآة صنع أو إستيراد غذاء مسؤولية التقيد باألنظمة الحالية لبطاقات اإلغذيةال،  :الجواب
 

 حجم الحصة
 

  Reference Amounts Customarily Consumed[لكة عادًة المقادير المرجعية المسته/حجم الحصة
(RACCs) [وفئات األغذية 

 
آيف أبدأ . إني أحاول تحديد حجم الحصة المناسبة وعدد الحصص إلدراجها على بطاقة منتج غذاء لشرآتي. 57ب

 وما هي الخطوات التي علي أن أتبعها؟
 

وتتألف . ودة في النظام لتحديد حجم حصة محددة لمنتجاتهايجب أن تستعمل شرآات الصنع المعلومات المز :الجواب
  :العملية من ثالث خطوات

 
 Reference Amount" [المقدار المرجعي المستهلك عادًة"يجب العثور على فئة الغذاء المناسبة و) 1(. 1

Customarily Consumed (RACC) [ 101.12لمنتج شرآتك في الجدولين في الفقرة(b) اقات من أنظمة بط
  . يعرض األغذية لألشخاص بشكل عام2والجدول .  األطفال الرضع والصغار هو ألغذية1الجدول . األغذية
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 فئة من المنتجات الغذائية، وتمثل هذه القيم مقدار الغذاء المستهلك 139 لـRACC مقادير FDAلقد حددت إدارة 
وإذا آان المنتج المتخذ .  على شكل جاهز لألآل هي ألغذيةRACCومعظم مقادير .  واحدةأآلعادًة خالل مناسبة 

 RACC في الجداول، فعليك الحصول على مقدار RACCال يحمل مقدار ") حسب تعبئته"أي (للشكل الذي يباع به 
لألغذية ) د(للمنتجات التي تتطلب مزيدًا من التحضير، و CFR 101.12(c) 21مالئم لمنتج شرآتك باستعمال 

 .لمنتجات تمثل غذاًء أو أغذية معبأة ومقدمة لإلستهالك معًا) و(المشبعة بالهواء، وة لألغذي) ه(المقلدة، و
 

صة  لحيد ما إذا آان منتج شرآتك موضوعًا في عبوة لتحديد حجم حصة مالئمة هي تحدالخطوة الهامة األولى
 لحصة ا عبوات صغيرة بطاقة تشير إلى أنهيجب أن تحمل المنتجات المعبأة والمباعة في وحداتو. واحدة

في متوفرًا فإذا آان منتج شرآتك . CFR 101.9(b)(6) 21 واحدة؛ ومواصفات هذه المنتجات موصوفة في
  المحتوية على حصة واحدة في طبقًا لمتطلبات البطاقات للحاوياتحصة واحدة، فيجب تحديد البطاقة

21 CFR 101.9(b)(6). 
 
  للمنتجRACCلف من حصص متعددة باستعمال مقدار يجب تحديد حجم الحصة لمنتج شرآتك المؤ) 2. (2

21 CFR 101.9(b)(2)(4) و(3) و.( 
 

نصف آوب "مثل (يتم التعبير عن حجم الحصة آمقياس منزلي عادي تتبع الكمية المترية المعادلة بين قوسين 
 والمقاييس المنزلية المقبولة مدرجة حسب ترتيب االستعمال المناسب في)").  ج112(

21 CFR 101.9(b)(5) .وقواعد التدوير للكميات المترية وبعض خيارات األشكال اإلضافية مشمولة في 
21 CFR 101.9(b)(7). 

 
 لتحديد عدد الحصص وقواعد التدوير المالئمة CFR 101.9(b)(8) 21يجب إستعمال المعلومات في ) 3. (3

 .ألعداد الحصص
 

هل معلومات .  جرامًا54صة واحدة من المنتج تزن  جرامًا، لكن ح50 لمنتج غذاء هو RACCمقدار . 58ب
  جرامًا أو الوحدة المترية الفعلية؟50 البالغ RACCالتغذية مبنية على مقدار 

 
وفي هذه الحالة، قد . RACCمعلومات التغذية على البطاقة مبنية على الوحدة المنزلية األقرب إلى مقدار  :الجواب

 آنقطة RACCويستعمل مقدار . عالن عن أنه وزن حجم الحصة على البطاقة جرامًا يمكن اإل54تكون مبنية على 
 .االنطالق لتحديد حجم حصة األغذية في آل فئة منتج وليسري على اإلدعاءات

 
 يحتوي فقط على مقادير 2 المعبأة والمطبوخة جزئيًا؟ الجدول الباستامنتجات  لRACC  مقدارما هو. 59ب

RACCالمحضرة والجافة للباستا . 
 

 المطبوخة جزئيًا والذي يكون مقدار مطبوخة جزئيًا هو مقدار الباستا ال لمنتج الباستاRACCمقدار  :الجواب
RACC21).  جرامًا140( المطبوخة  واحدًا من الباستا CFR 101.12(c) 

 
 ؟خللة المنتمي الخضرواتتإلى أي فئة . 60ب
 

 CFR 101.12(b) 21.  جرامًاRACC 30بمقدار " نواع، آافة األةمخلل"مصنفة بـ خللة المرواتالخض :الجواب
 
 ؟RACCماذا يحدث إذا ال يحمل منتج شرآتي فئة غذاء مالئمة أو مقدار . 61ب
 

قد ال يشمل آافة األغذية المسوقة " المقادير المرجعية المستهلكة عادًة "2تعي اإلدارة أن الفئات في الجدول  :الجواب
أجل السماح لشرآات الصنع بتزويد معلومات التغذية على بطاقات المنتجات المسوقة في الواليات المتحدة، لذا ومن 

جهة االستعمال الرئيسية والمقدار المستهلك تراسل شرآة الصنع اإلدارة وترسل المعلومات حول حاليًا، يجب أن 
 .CFR 101.12(h) 21عادًة وأي معلومات أخرى حسب المطلوب لعريضة حسب المناقشة في الفقرة 
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للمنتج الذي قد يستعمل لتلبية االحتياجات الفورية لشرآة الصنع لتحديد "  مقترحًاRACCمقدار  "FDA ستزود إدارة
بحيث تسمح لشرآة الصنع "  مقترحًاRACCمقدار "وعلى الرغم من أن اإلدارة ستزود . بطاقات تغذية منتجاتها

 تعتقد أنه سيكون من الضروري في وقت الحق FDAن إدارة بتحديد بطاقات التغذية لمنتجاتها في هذا الوقت، إال أ
وبدًال من ذلك، يجوز لشرآة .  رسميRACCأن تتولى إرسال إخطار وتعليقات ووضع ضوابط لتحديد مقدار 

 حسبما هو محدد في RACC في أي وقت لتحديد مقدار FDAالصنع أو طرف معني آخر أن يرفع عريضة إلدارة 
21 CFR 101.12(h). 

 
 التي تم تزويدها حتى اليوم؟"  المقترحةRACCمقادير "ما هي . 62ب
 

وقد يتم التعبير عن حجم الحصة على بطاقة هذه . حتى اليوم مبينة أدناه"  المقترحةRACCمقادير " :الجواب
 . المنتجات بوحدة قياس منزلية تتبعها وحدة قياس مترية معادلة توضع بين قوسين

 

 ج15 مسحوق سكرنبات بنكهة 

 مل15 سكرنبات ملون محشو بالشراب المرآز والمنكه

 أونس4 ثلج

 ج5 )نصفية، مشرحة، مهروسة، آسور(طماطم مجففة 

 ج10 )نصفية، مشرحة، مهروسة، آسور(طماطم مجففة في الزيت 

 ج60 أقراص البيض أو الزالبية أو معجنات الونتون أو البوتستيكر الصينية

 بيضة آبيرة1 ~ )مجمد، مجفف/طازج، مثلج(بياض البيض 

 بيضة آبيرة1 ~ البيض المسكر، صفار البيض المسكر

.ص. م1 زيوت منكهة

.ك. م1 صلصة الفاآهة

 ج0.5 خميرة مجففة

.ك. م2 مسحوق الكاآاو للخبز والخروب

ثلث آوب حليب جوز الهند

 ج10 لبحري المجفف الطحلب افي الشمس، الفطر المجفف،المجففة مثل الطماطم المخففة 

 ج3 رقائق الطحالب البحرية المجففة

.ك. م2 )ممدودة الباذنجان، معجون الزيتون(الخضروات الممدودة 

 ج10 شطأ الخضروات

 
 ما هي العبارات التي يجب إستعمالها لحجم الحصة؟. 63ب
 

حدة قياس مترية معادلة تليها و" قياس منزليوحدة عبارة : "إعالن حجم الحصة مؤلف من جزئين :الجواب
 اإلعالن عن وحدات القياس المنزلية باآلونس السائلي أو األآواب أو آسور أما المرطبات، فيجوز). ج(بالجرامات 

 .  تبين األمثلة أدناه اإلعالنات المسموحة). مل(آوب باإلضافة إلى ما يعادلها من قياس متري في المليلتر 
 

 األمثلة الغذاء

 ) آونس1/ ج28( آعكة 1أو )  ج28(آعكة  1 آعك الكوآيز

للحاويات )  مل240( آوب 1، أو ) مل240( آونس سائلي 8 حليب، عصائر، مرطبات
لحاويات الحصة )  علبة معدنية1مثل (المتعددة الحصص، أو الحاوية 

 الواحدة

 ) آونس0.2/ ج5( ملعقة آبيرة 1أو )  ج5( ملعقة آبيرة 1 جبن مبروش

21 CFR 101.9(b)(2)21 و CFR 101.9(b)(5)21 و CFR 101.9(b)(7)21 و CFR 101.12(b) 
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  مختلف عن حجم الحصة؟RACCهل مقدار . 64ب
 

المثال التالي يظهر آيف يستعمل .  للحصول على حجم الحصة لمنتج معينRACCنعم، يستعمل مقدار  :الجواب
 ):ج454(ونس  آ16جم الحصة لفطيرة بيتزا وزنها  لتحديد حRACCمقدار 

 
 للبيتزا RACC، يتم التحديد أن مقدار RACC (21 CFR 101.12(b))من جدول مقادير : الخطوة األولى. 1

 .ج140هو 
 
لفطيرة الحسابات مبينة (ج 140 البالغ RACCتحسب آسرة البيتزا األقرب إلى مقدار : الخطوة الثانية. 2

 ):ج454/ونسآ16بيتزا وزنها الصافي هو 
 

 ج151= ج 454 × 1/3
 ج113= ج 454 × 1/4
 

 )ج140( للبيتزا RACCج إلى مقدار 113ج أقرب من 151تجدر اإلشارة إلى أن 
 

 باإلضافة إلى وزن الجرام الفعلي لتلك RACCحجم الحصة هو الكسرة األقرب إلى مقدار : الخطوة الثالثة. 3
 :الكسرة من البيتزا

 
 )"ج151( فطيرة 1/3حجم حصة : "مثال

 
. ج لكافة فطاير البيتزاRACC 140لهذا المثال، بينما يكون مقدار )" ج151( بيتزا 1/3"صة لذا يكون حجم الح

الوحدات المتميزة  (CFR 101.9.(b)(2)(ii) 21و، )الوحدات المتميزة ((i)(2)(b)101.9تصف الفقرات : مالحظة
.  إلى حجم حصةRACC آيف يمكن أن يتوصل مقدار )منتجات الجملة (CFR 101.9(b)(2)(iii) 21، و)الكبيرة

21 CFR 101.12(b)  
 
ا هي هذه وهل علي أن أستعملها م. ظام على عمود لبيانات البطاقات في النRACCيحتوي جدول مقادير . 65ب

 لإلعالن عن حجم حصة لمنتج غذاء شرآتي؟
 

لة عن الطرق  لتزويد شرآات الصنع بأمثRACCعمودًا لبيانات البطاقات إلى جداول FDA أضافت إدارة  :الجواب
لقيم ولقد تم في بادئ األمر تزويد ا. الممكنة التي يمكن بها أن تظهر أحجام الحصص على بطاقات المنتجات

 البيانات، لكنها أزيلت منذ ذلك الحين ألن بعض شرآات الصنع أساءت االعتقاد أن المضبوطة لتشكل جزءًا من هذه
ويجب أن تعي . منتجات المحددة لهالم تكن القيم صحيحة للمية حتى لو بيانات البطاقات المضبوطة آانت إلزا

شرآات الصنع أن عمود بيانات البطاقات ال يشمل آافة البيانات إنما يعطي مجرد أمثلة قليلة عن بيانات البطاقات 
س فعليًا  له والمقا والوزن أو الحجم المتري المقابلن تستعمل شرآات الصنع قياسًا منزليًا مالئمًاأويجب . الممكنة

 CFR 101.12(b) 21 .للمنتج المحدد لها
 
  يقع في وسط العددين، أي عدد يجب إختياره؟RACCإذا آان عدد الوحدات األقرب لمقدار . 66ب
 

التي تقع في وسط عددين من الوحدات، يجب تدوير حجم الحصة لغاية القيمة بالنسبة ألحجام الحصص  :الجواب
إن آان المنتج .  ج30 لكعك الكوآيز هو RACCعلى سبيل المثال، مقدار . (CFR 101.9(b)(5)(ix) 21)األعلى 

 2.5 ج، لذا يجب أن يزن عدد 36 وحدات 3 ج، ووزن 24 ج، يكون وزن وحدتين 12آيسًا من الكوآيز وزنه 
 )." ج36( آوآيز 3: " ج، ويتم تدوير حجم الحصة إلى القيمة األعلى30الكوآيز بالضبط آعك من 

 
  للبسكويت؟مزيجعلى منتج " وقائع التغذية"يحسب حجم الحصة لبطاقة آيف . 67ب
 

 بسكويت ومنتجات مماثلة تستلزم مزيدًا من مزيديظهر المثال التالي آيف يحسب حجم الخصة لمنتج  :الجواب
 :التحضير

 
 RACC، يتم التحديد أن مقدار RACC (21 CFR 101.12(b))من جدول مقدار : الخطوة األولى. 1

 .ج55كويت هو للبس
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 .ج55 المطلوب لصنع بسكويتة وزنها مزيجيجب تحديد مقدار ال :الخطوة الثانية. 2
 

 األقرب مزيجيجب تحديد أقرب آسرة مسموحة لملعقة آبيرة أو آوب يحتوي على مقدار ال: الخطوة الثالثة. 3
 .2للمقدار المحدد في الخطوة 

 
بأنه حجم الحصة  البسكويت المحدد مزيج آبيرة أو آوب من حجم الحصة هو آسرة ملعقة: الخطوة الرابعة. 4

 . البسكويتمزيجمن  باإلضافة إلى وزن الجرام الفعلي لذلك القياس 3في الخطوة 
 

 . وتتم تعبئة الفراغات بالقيم الصحيحة للمنتج" ،)ج__ (آوب __ حجم الحصة "يستعمل الشكل 
21 CFR 101.12(b)&(c) 

 
 RACCالكوآيز بحيث يزن حجم الحصة تمامًا مقدار آعك ة صياغة حجم منتج مثل هل من الضروري إعاد. 68ب
 ؟)ج30أي (
 

 28إن آان وزن أربع آوآيز على سبيل المثال، . RACCال داعي لتعديل حجم الكوآيز لتناسب مقدار  :الجواب
 ووضع الوزن RACC، يجب اإلعالن عن عدد الكوآيز األقرب لمقدار ) جرامًا35ووزن خمس آوآيز (جرامًا 

)." ونسآ1/ج28( آوآيز 4"أو )" ج28(آوآيز  4حجم الحصة : "المضبوط لذلك العدد من الكوآيز لحجم الحصة
21 CFR 101.12(b) 

 
  التي يجب إستعمالها للتعبير عن أحجام الحصص في وحدات القياس المنزلية العادية؟ورما هي الكس. 69ب
 

 آوب، 1/3 آوب، 1/4 :لية مسموحة من الكوب وحدات قياس منزوركس البالنسبة لألآواب، تكون هذه :الجواب
 باآلونسآانت أحجام الحصص معلنة وإذا .  آوب، إلخ1/4 1 آوب، 1 آوب، 3/4 آوب، 2/3 آوب، 1/2

.) ، إلخآونس سائلي 6، آونس سائلي 5، آونس سائلي 4مثل (، يجب إعالن عن حجم الحصة بأرقام آاملة يالسائل
 3و  2 و2/3 1 و1/2 1 و1/3 1 و1:  التالية للملعقة الكبيرة مسموحةورعق الكبيرة، تكون الكسوبالنسبة للمال
 2 أو 1 أو 3/4أو  1/2 أو 1/4 أو 1/8 ملعقة صغيرة ورأما المالعق الصغيرة، فيتم التعبير عن آس. مالعق آبيرة

 CFR 101.9(b)(5)(i) 21. ة صغيرةقملع
 
 التي يجب إستعمالها في أجزاء قبل تقديمها، ما هي الكسوردًة قطعها إلى بالنسبة لألغذية التي يتم عا. 70ب

 اإلعالن عن حجم الحصة؟
 

، "1/4"، "1/3"، "1/2: " أو الفطيرةكيك بأحجام حصص ألغذية مثل الوريجب إستعمال هذه الكس :الجواب
ل إليها بمزيد من القسم  األصغر التي يمكن التوصور والكس"1/12"، "1/10"، "1/9"، "1/8"، "1/6"، "1/4"
 CFR 101.9(b)(2)(ii) 21. 3 أو 2بـ
 
حتوي على حصص متعددة، ما هو حجم الحصة لمنتج يتم قطعه إلى شريحة أرفع أو أسمك بالنسبة لعبوة ت. 71ب

 ؟RACCمن مقدار 
 

ا آان وزنها من وتكون الشريحة الواحدة حصة واحدة إذ." فردةوحدات من"عامل مع الشرائح وآأنها يتم الت :الجواب
التي يكون وزنها أآثر من (ويجوز اإلعالن أن الشرائح األآبر . RACCمن مقدار % 200إلى أقل من % 67

أما الشرائح . هي حصة إن آان يعقل أآل آامل الشريحة في مناسبة جلسة أآل وحاحدة) RACCمن مقدار % 200
. عالن أن حجم الحصة هو شريحة أو شريحتان، فيجوز اإلRACCمن مقدار % 67-%50التي يتراوح وزنها بين 

، يكون حجم الحصة عدد الشرائح األقرب لمقدار RACCمن مقدار % 50وبالنسبة للشرائح التي يقل وزنها عن 
RACC.  21 CFR 101.9(b)(2)(i) 21 CFR 101.12 

 
 ؟" حصة1/2 2 "  البيانهل يجب أن تظهر بطاقة. 72ب
 

على . 0.5صتين إلى خمس حصص، يتم تدوير عدد الحصص إلى أقرب حصة  المحتوية على حللعبوات :الجواب
 5"و"  حصص4.5"و"  حصص4"و"  حصص3.5"و"  حصص3"و" حصتان ونصف"و" حصتان: "سبيل المثال
 . و أآثر، فيتم تدوير عدد الحصص إلى أقرب حصة آليةمحتوية على خمس حصص أ الالقبواتأما ". حصص
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مثل " (نحو"ويجب اإلشارة إلى التدوير بعبارة . ") حصص7"و"  حصص6"و"  حصص5: "على سبيل المثال
 CFR 101.9(b)(8) 21").  حصص6نحو "
 
 

 "حسب التحضير"/"حسب التعبئة"/حصةحجم ال
 
هل أعلن أن حجم الحصة هو آوب .  لمنتج شرآتي المتعدد األطباق المجففة هو آوب واحدRACCمقدار . 73ب

  لتكوين آوب واحد؟واحد أو عن مقدار منتج شرآتي
 

 هو آوب واحد، إال أن هذا المقدار هو  لمنتجات األطباق الممزوجةRACCعلى الرغم من أن مقدار  :الجواب
وسيكون ذلك مقدار المنتج المعبر عنه في . ولكن حجم الحصة يجب أن يمثل المنتج حسب تعبئته. للمنتج المحضر

سيكون حجم على سبيل المثال، . العبوةند تحضيره حسب تعليمات وحدة قياس منزلية والذي سيكون آوبًا واحدًا ع
وسيكون الوزن بالجرام .  إذ أن األرز يزداد حجمًا أثناء الطهيالحصة لمزيج أرز جاف بتوابل أقل من آوب واحد

 CFR 101.9(b)(9) 21. المعبر عنه بين قوسين وزن الوحدة المنزلية للمزيج الجاف
 
بنيًا على المنتج  م غير المفرقع الحصة وعدد الحصص لكل حاوية من الفشارون حجمهل يجب أن يك. 74ب

 المحضر؟
 

مبينًا على مقدار المنتج حسب  شار غير المفرقعحاوية من الفيكون حجم الحصة وعدد الحصص لكل  :الجواب
اني من معلومات ويجوز أيضًا تقديم عمود ث.  من المنتج المحضرRACCتعبئته أو شرائه والمطلوب لتكوين مقدار 
  CFR 101.9(b)(10)(iii) 21. التغذية يكون مبنيًا على أساس تحضيره

 
 

 المكونات المعباة بشكل منفصل/حجم الحصة

 
 من المزيج عبوة 1/8 مثل عبوة لإلعالن عن أحجام الحصص، الذي يحدث بالنسبة إلستعمال آسورما . 75ب

 الجاف؟
 

والحالة اإلستثنائية هي . آسور عبوة أحجام الحصص على أساس بشكل عام، ال يمكن اإلعالن عن :الجواب
 آبيرة تقسم عادًة  متميزة لتحضير وحدةالعبوةللمنتجات غير المحضرة التي تستعمل فيها المحتويات الكاملة لمزيج 

، على سبيل المثال. (CFR 101.9(b)(5)(v) 21))  تحضير البيتزامجموعة عناصر، مثل مزيج الكيك(الستهالك ل
وهذا الخيار غير مسموح لألنواع األخرى من )."   آوب1/3نحو / ج40 (عبوة 1/2 1: " مربعآيكقد يعلن مزيج 

ياس النظرية عند  آجزء من وحدة القعبوة آسرة من الإال أنه يجوز إستعمالالمزيج الجاف وغيره من المنتجات، 
على سبيل المثال، قد يكون حجم الحصة . (CFR 101.9(b)(5)(iii) 21)  آالقياس المنزلي األوليإستعمال اآلونس

 )." علبة1/8/ ج56 (آونس 2: "من المعكرونة) آونس 16 (باوند 1المدرجة على علبة وزنها 
 
 هل هناك شروط خاصة للمنتجات المعبأة فرديًا؟. 76ب
 

 ة متعدداوياتح المحتوية على حصص فردية والمنتجات المعبأة فرديًا ضمن الحاوياتيجب أن تحمل  :الجواب
 38( علبة 2أو )"  مل360( علبة 1: "(CFR 101.9(b)(5)(iv) 21) ة الفرديعبوة للحاوية أو الالحصص وصفًا

 حلوى 2": (CFR 101.9(b)(5)(iv) 21) وصفًا للوحدة الفردية  متميزة، ويجب أن تحمل المنتجات في وحدات)ج
 )."ج45( شريحة 1" أو ") ج22(
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 لمنتجات المؤلفة من مكونات معبأة عديدة ومن المزمع مزجها معًا؟ما هي الخيارات ل. 77ب
 

مثل مزيج (المقدمة لإلستهالك معًا والمعبأة ويجوز أن تحمل المنتجات المؤلفة من مكونين مميزين او أآثر  :الجواب
جم الحصة  ح)الشراب المرآز منفصلة للمكونات، والقطايف وعبوات في المعكرونة والجبن الجاف، ومزيج الكيك

أما المنتجات حيث يكون أحد المكونات ممثًال بأنه المكون . آمرآب) ب(لكل مكون أو ) أ: (ومعلومات التغذية إما
 ،CFR 101.9(b) (5)(i)-(iii) 21)الرئيسي، فهناك أحكام لتمثيل المكون الرئيسي والمكونات الضئيلة المتناسبة 

CFR 21 101.9(b)(2)(i)(H))" :2 ج110 ( قطايف2 "أو بدًال من ذلك)"  ج160 (مرآز قطايق وشراب  "(
 الشراب  ج من50إذا آان )"  ج50 ( الشراب المرآزمن. ك. م"2أو )"  ج50 ( قطايف2ـشراب مرآز ل"وإما 

: (CFR 101.9(b)(5)(vii) 21) ك، قد تحمل هذه المنتجات وحدة اآلونسوباإلضافة إلى ذل. ك. م2ون ـِّ يكالمرآز
 من  آونس3"أو بدًال من ذلك )" من مزيج الجبن المجفف. ك. م2و آوب معكرونة 2/3نحو / ج112 ( آونس4"

 .)."ك. م2نحو / ج28( من مزيج الجبن المجفف  آونس1"و)"  آوب2/3نحو / ج84(المعكرونة المجففة 
 
 ؟ حصة الفول السوداني المغلف بقشرتهآيف نبين حجم. 78ب
 

المغلف ويكون حجم حصة الفول السوداني . مًا من الحصة المأآولة جرا30 للبذور هو RACCمقدار  :الجواب
ومن أجل التخفيف من إرباك المستهلك المتعلق . قشرة جرامًا من البذور بدون 30 الوحدة المنزلية األقرب لـبقشرته

 1/2": على سبيل المثال، قد يوضح بيان حجم الحصة لمنتج شرآتك. بحجم الحصة، يمكن إستعمال بيان إيضاحي
 )."بقشرة آوب من البذور 1نحو /  ج30 (قشرةآوب من البذور بدون 

 
مصفى؟ هل ينطبق ذلك أيضًا على هل حصة الحجم لكافة الخضروات المخللة مبينة على أساس وزن . 79ب

 الخضروات المعلبة؟
 

هالك السائل عادًة مع ًا على الوزن المصفى للمنتج نظرًا لعدم إستنييكون حجم حصة الخضروات المخللة مب :الجواب
 .أما الخضروات المعلبة، فيتم شمل السائل في تحديد حجم الحصة. هذه األنواع من المنتجات

21 CFR 101.9(b)(8)(ii)،21 CFR 101.9(b)(9) 
 

 مسامحات العمود المزدوج/حجم الحصة
 
 
حسب "ن عن معلومات التغذية عال هل يمكن أيضًا اإلإذا بيع منتج في آل من الواليات المتحدة وخارجها،. 80ب

  من أجل تلبية بعض المتطلبات الدولية؟" مل100حسب " أو " جرام100
 

 جرام أو 100باإلدراج الطوعي لمعلومات التغذية حسب  CFR 101.9(b)(10) 21تسمح الفقرة . نعم :الجواب
أو "  آونس1حسب "ذية يحمل معلومات التغآما يجوز وضع عمود . ل من الغذاء حسب تعبئته أو شرائه م100

 .حسب التعبئة أو التحضير"  آونس سائلي1حسب "
 
ق ا البيتزا والمعجنات المحشوة مصنفة بأنها أطبقراص وأ البيض الصينية الصغيرةقراصالمنتجات مثل أ. 81ب

آيف يمكن أن تحمل . ممزوجة، لكن على بطاقات هذه المنتجات، يتم ترويجها آمقبالت وأطباق على حد سواء
 لمنتجات بطاقات تظهر إستعمالها آمقبالت بحجم حصة أصغر من طبق جانبي؟ا

 
ويكون حجم الحصة . تسمح األنظمة باإلعالن عن عمود ثاٍن لغذاء شرط أال يكون مضلًال للمستهلكين :الجواب

لثاني قد يكون  لكن العمود امات التغذية لهذه المنتجات مبنيين على إستعمالها آطبق ممزوج،والعمود األول من معلو
 CFR 101.9(b)(11) ،21 CFR 101.9(e) 21.مبنيًا على إستعمالها آمقبالت
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الت، آافة المخل"نفين في فئات  المخلل مصر والشمند]sauerkraut[ الكرنب المخلل على الرغم من أن. 82ب
حمل انبية التي ت الجق الخضرواتاطبمن أا م جرامًا، هل يمكن اإلعالن أنهRACC 30ويكون مقدار " األنواع
  جرامًا؟RACC 130مقدار 

 
. نعم، يجوز لشرآات الصنع ان تستعمل عمودًا ثانيًا لإلعالن عن المعلومات بناًء على حجم حصة مختلف :الجواب

 في الحاوية، ومعلومات التغذية بناًء حجم الحصة، وعدد الحصص" يةوقائع التغذ"وقد يظهر العمود األول في بطاقة 
 للخضروات المخللة وقد يظهر العمود الثاني معلومات التغذية بناًء على مقدار RACCًا من مقدار  جرام30على 

RACC21.  للمنتج المستعمل لطبق خضروات جانبية CFR 101.9(b)(11) 21 ؛ CFR 101.9(e) 
 
 

 احدة المحتوية على حصة وعبواتال/حجم الحصة
 
 احدة؟ما هي اإلعفاءات للحاويات ذات الحصة الو. 83ب
 

وباإلضافة إلى .  التي تحتوي على حصة واحدةحاوياتفي ال" حاويةعدد الحصص لكل "يجوز حذف بيان  :الجواب
 التي تحتوي على حصة واحدة، لكن حاوياتل المعادل المتري لبيان حجم الحصة من معظم اءذلك، يجوز حذف الجز

ويجب ان يحمل حجم حصة . الصافية لقيمة المحتوياتإذا آان مشموًال طوعًا، فيجب أن يكون متوافقًا مع الكمية 
 1: حجم الحصة"آياس، أو للغذاء في أ" عبوة 1: حجم الحصة":  المحتوية على حصة واحدة وصفًا مثلعبواتال

 فقط تلك األغذية .في الحالة المالئمة"  معدنية علبة1: حجم الحصة" البالستيكية، أو حاوياتلألغذية في ال" حاوية
مثل (عالن عن أوزانها المصفاة يجب أن تشمل المعادل المتري آجزء من إعالن حجم الحصة إلالتي يلزم االقليلة 

  CFR 101.9(b)(7)(i) 21 وCFR 101.9(b)(5)(iv) 21 )").ج__( علبة مصفاة 1: حجم الحصة"
 CFR 101.9(d)(3)(ii) 21و
 
  حصة واحدة؟حاويةآيف أعلم إذا آان منتج شرآتي هو في . 84ب
 

وتعتبر . CFR 101.9(b)(6) 21 المحتوية على حصة واحدة في عبواتتتم مناقشة ال :الجواب
من % 200المنتجات المعبأة والمباعة فرديًا أنها حصص واحدة إذا آانت تحتوي على أقل من 

، يكون أمام شرآة الصنع خيار RACCمن مقدار % 200وفوق .  لفئة المنتجRACCمقدار 
 حصة واحدة إذا آان يعقل إستهالآه في حاوية متعدد الحصص أو حاويةهو اإلعالن أن المنتج 
 brownies [40[وني ا البرآيك لقطع RACCعلى سبيل المثل، يكون مقدار . مناسبة أآل واحدة

 ج هي 80ويجب اإلعالن أن آافة قطع البراوني المعبأة والمباعة فرديًا والبالغ وزنها أقل من . ج
براوني معبأة فرديًا وبالغ عتقد انه يعقل إستهالك قطعة ت شرآة الصنع توإذا آان. حصة واحدة
  . ج مرة واحدة، فيجوز اإلعالن أن هذه القطعة هي حصة واحدة80وزنها أآثر 

 
  أآبر، مثل الحساء؟RACCواحدة للمنتجات التي تحمل مقادير الحصة ما يحدث بالنسبة لحاويات ال. 85ب
 

 مل أو أآبر وهو معبأ ومباع فرديًا، يجب 100 ج أو 100 يبلغ RACC مقدار إذا آان منتج يحمل :الجواب
 عبوات، إال أنه يجوز االعالن أن الRACCأو أقل من مقدار % 150يحتوي على االعالن أنه حصة فردية إذا آان 

 هي حصة أو حصتين حسب خيار شرآة RACCمن مقدار % 200و% 150لهذه المنتجات المحتوية على 
 .الصنع

 
ة  سلطحاوياتويجب اإلعالن عن حصة واحدة ل.  ج140 لسلطة البطاطس هو RACCعلى سبيل المثال، مقدار 

سلطة واحدة أو حصتين لويجوز اإلعالن عن حصة .  ج أو أقل210 والبالغ وزنها البطاطس المعبأة والمباعة فرديًا
 أنه حصتين مبني على القياس المنزلي  ج، إال أن حجم الحصة لمنتج معلن280 ج و210البطاطس البالغ وزنها 

 CFR 101.9(b)(6) 21. عبوة 1/2وليس على وزن 
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  متعددة الحصص؟حاويات فردية الحصة وحاوياتما هي الفروقات بين بطاقتي . 86ب
 

  المتعددة الحصص ترتيب القياسات المنزلية الشائعةحاوياتيجب أن يستعمل بيان حجم الحصة لل :الجواب
(21 CFR 101.9(b)(5)(i)-(iii))عبوة الفردية الحصة ملزمة بإستعمال وصف للحاوية أو الحاويات، حيث أن ال 

 المتعددة الحصص المعادل المتري للقياس المنزلي عبواتويجب أن تدرج ال. (CFR 101.9(b)(5)(iv) 21)ة الفردي
وإذا آان المعادل . ردية الحصة الفحاويات إال أن ذلك يشكل معلومات خيارية على الحاوية،وعدد الحصص في ال
ويكون مثال عن .  فردية الحصة، يجب ان يطابق إعالن المحتويات الصافية للمنتجحاوياتالمتري مدرجًا على 

أو "  علبة1"ويكون حجم حصة هذا المنتج .  مل من الصودا المعبأة والمباعة فرديًا360 الحصة علبة ة فرديحاوية
وعلى خالف ذلك، يكون حجم . أو غير مدرج على اإلطالق" 1" الحصص ، ويكون عدد"،) مل360( علبة 1

، "،) مل240( آوب 1 أو)"  مل240 (آونس سائلي 8) " مل1000 ( الزجاجية الصوداعبوةحصة لتر واحد من 
 ."4نحو "حصص مدرجًا بـويكون عدد ال

 
الحصة بحجم مختلف وفي  فردية عبواتهل تختلف أحجام حصص المنتجات مثل المرطبات المعبأة في . 87ب

 حاويات جملة أآبر؟
 

، لذا يتم إدراج حجم حاوية فردية الحصة هو مجموع محتويات الحاوياتحجم حصة المرطبات في . نعم :الجواب
 آونس 16 آونس سائلي، 12لي،  سائ آونس8مثًال، ( قد تختلف آثيرًا لكن المحتويات" ة،يزجاجعبوة  1"الحصة بـ
حاويات المرطبات المتعددة  مل، فإن حجم حصة 240 للمرطبات هو RACCن مقدار وبما أ.). ، إلخسائلي

 )." مل240 ( آونس سائلي8"أو )"  مل240( آوب 1"زجاجة اللتر الواحد الشائعة يكون إما الحصص مثل 
 
إذا آان آوب مافينز فردي وآبير يزن .  جرامًا55هو ] muffins[ المافينز آيك ألآواب RACCمقدار . 88ب

  جرامًا، هل يمكن اإلعالن أنه حصة واحدة؟130
 

ويجوز اإلعالن أن .  للمافينزRACCمن مقدار % 236 جرامًا 130يشكل وزن آوب مافينز بالغ  :الجواب
 في عبوةستهالك آامل محتويات الل إمن مقدار هي حصة واحدة إذا آان يعق% 200المنتجات التي يزيد وزنها عن 

)"  ج130 (ز مافين1":  من المافينز الكبيرالكوبهذا ناك خياران لإلعالن عن حجم حصة دة، لذا همناسبة أآل واح
 CFR 101.9(b)(6) 21)."  ج65 (زمافين 1/2"أو 
 
 ؟اعلى بطاقته" حصة واحدة"حمل عبوة قد ت هناك حدود لحجم هل. 89ب
 

من مقدار % 200ت تحتوي على أقل من تعتبر المنتجات المعبأة والمباعة فرديًا أنها حصصًا واحدة إذا آان :الجواب
RACC 21 المبين في CFR 101.12 .أو أآثر من مقدار % 200 التي تحتوي على عبواتأما الRACC فيكون ،

 . بأنه حصة واحدة إذا آان يعقل أآل آامل المحتويات مرة واحدةعلى البطاقة أمام شرآة الصنع خيار وصف المنتج 
21 CFR 101.9(b)(6) 

 
  بحصتين على البطاقة؟هو أصغر مقدار غذاء يجوز وصفما ه. 90ب
 

ج 100 عن RACCبالنسبة لألغذية التي يقل فيها مقدار . RACCيعتمد الجواب على حجم مقدار  :الجواب
 RACCمن مقدار % 200 على ما ال يقل عن عبوات، يجب أن تحتوي ال)السوائل(مل 100أو ) األغذية الصلبة(

مل أو أآثر، 100ج أو RACCs 100أما األغذية التي تكون فيها مقادير . على البطاقةللتمكن من وصفها بحصتين 
 بحصة RACCمن مقدار % 200لكن أقل من % 150 المحتوية على أآثر من عبواتفيجوز لك إختيار وصف ال

 CFR 101.12(b) 21  وCFR 101.9(b)(6) 21. واحدة أو حصتين
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 حاويةعدد الحصص لكل /حجم الحصة
 
 ؟"1.5نحو "أو " 1.5" هل يمكن إدراج عدد الحصص بأنها .91ب
 

أما أقل من حصتين، فيجب إدراج .  حصص5 و2 حصة مسموحًا بين 0.5قرب يكون التدوير إلى أ.  ال:الجواب
هو ] egg rolls[قراص البيض الصينية  ألRACCعلى سبيل المثال، مقدار ." 2نحو "أو " 1"عدد الحصص بأنه 

حتوي على أآثر من  من أقراص البيض تعبوة ج، فيمكن وصف 100 يتجاوز RACCقدار وبما أن م.  ج140
 من عبوةزن  تعلى سبيل المثال،.  حصة واحدة أو حصتينا بأنهRACCمن مقدار % 200لكن أقل من % 150

ن تختار وصف يجوز لشرآة الصنع أ).  ج آل واحد75( أقراص بيض 3حتوي على  ج وت225أقراص البيض 
وبدًال من ذلك، إذا إختارت شرآة الصنع وصف )).  ج225( أقراص بيض 3( حصة 1على البطاقة بـالمنتج 

ويكون عدد )."  ج150( أقراص بيض 2"المنتج على البطاقة بأنه أآثر من حصة واحدة، يكون حجم الحصة 
 ."2نحو " ويتم تدويره إلى 1.5الحصص المحدد بمجموع المحتويات مقسوم بحجم الحصة، 

21 CFR 101.9(b)(8) 
 

 (CFR 101.9(b)(2)(i) 21)الوحدات المتميزة الصغيرة /حجم الحصة
 
 
 ما هي اإلعتبارات الرئيسية عند تحديد حجم حصة منتج مؤلف من وحدات متميزة صغيرة؟. 92ب
 

 والخبز المشرح زنيأآواب آيك المافمثل (أحجام حصص المنتجات في وحدات متميزة تتم مناقشة  :الجواب
وتعتمد خيارات حجم الحصة . CFR 101.9(b)(2)(i) 21)  متعددة الحصصعبواتمنتجات المعبأة فرديًا في وال

 . للمنتج ووزن وحدة متميزة واحدةRACCعلى مقدار 
 
، سيكون حجم الحصة عدد الوحدات الكاملة األقرب RACCأو أقل من مقدار % 50 إذا آانت وحدة واحدة تزن •

من مقدار % 50 ج، لذا تكون نسبة 15 للسكرنبات هو RACCيل المثال، مقدار على سب. RACCإلى مقدار 
RACC 7.5حبات 4"، يكون حجم الحصة ) ج7.5أقل من ( ج 4وفي آيس من السكرنبات حيث تزن الحبات .  ج 

 )." ج16(
 
عن عالن إل، هناك خياران لRACCمن مقدار % 67لكن أقل من% 50 إذا آانت وحدة واحدة تزن أآثر من •

 snack[ لبسكويت الوجبات الخفيفة RACCعلى سبيل المثال، مقدار . إما وحدة واحدة أو إثنين: حجم الحصة
crackers  [ من مقدار % 50 ج، لذا تكون نسبة 30هوRACC 15من مقدار % 67 ج وRACC 20.1 هي 

، يكون حجم ) ج20.1 < ج 17 < ج 15( ج، 17أما علبة البسكويت التي يزن فيها البسكويت الفردي . ج 
 )."  ج34( بسكويتة 2"أو )" ج17( بسكويتة 1"صة إما الح
 
، فيجب اإلعالن أن حجم RACCمن مقدار % 200أو أآثر لكن أقل من% 67 إذا آانت وحدة واحدة تزن •

 هو RACCمن مقدار % 67 ج؛ لذا 50 للخبز هو RACCعلى سبيل المثال، مقدار . الحصة هو وحدة واحدة
وقد تستعمل شريحة واحدة من الخبز لتكون حجمة حصة .  ج100 هو RACCمن مقدار % 200 ج، و33.5
 مل للسوائل أو أآثر، ويزن المنتج أآثر 100 ج أو RACC 100لكن إذا آان مقدار )"  ج45( شريحة 1: "الخبز
 أو  واحدةما إذا آانت الوحدة الفردية حصةمن مقدار، قد تقرر شرآة الصنع % 200لكن أقل من % 150من 

 ). حصة واحدةراجع أيضًا األسئلة لحاويات(حصتين 
 
يمكن اإلعالن عن حجم الحصة . ، هناك خيارانRACCأو أآثر من مقدار % 200 إذا آانت وحدة واحدة تزن •

على . إما آوحدة واحدة إذا آان يعقل أآل آامل الوحدة في مناسبة واحدة أو يمكن اإلعالن عن عنه آجزء من الوحدة
.  ج80 هي RACCمن مقدار % 200 ج، و40هو ]  candy bars[ أللواح الحلوى RACCيل المثال، مقدار سب

 )." ج45( لوح حلوى 1/2أو )"  ج90( لوح حلوى 1" ج، قد يكون حجم الحصة إما 90للوح حلوى يزن 
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 ف حجمها طبيعيًاالتي يختل)  المخلالتمثل(المنتجات ) 1( أحكامًا محددة إضافية لـ FDAآما توفر إدارة 
21 CFR 101.9(b)(8)(ii)المنتجات المؤلفة من غذائين أو أآثر، والمعبأة والمزمع إستهالآها معًا) 2(؛ و 

21 CFR 101.9(b)(5)(vii)المنتجات المحتوية على وحدات عديدة مؤلفة من حصص واحدة وتحمل ) 3(؛ و
 CFR 101.9(b)(5)(iv) 21. بطاقات آاملة

 
إذا تمت تعبئة منتج آمجوعة مؤلفة من ).  آونس سائلي8( مل 240للمرطبات هو  RACCمقدار . 93ب

 آونس 8" حجم حصة هذا المنتج هو ، هل يجب اإلعالن أن)وحدات متميزة ( آونس سائلي6 سعتهازجاجات 
 ؟)" مل240 (سائلي

 
ة وحدة واحدة للوحدات  مل أو أآثر، يعتبر حجم الحصRACCs 100بالنسبة للمنتجات التي تحمل مقادير  :الجواب

أما المرطبات، . RACCأو ما يعادلها من مقدار % 150أو أآثر لكن أقل من % 67المتميزة التي تحتوي على 
حجم الحصة للمرطبات المعبأة في زجاجات "  زجاجة1 " مل، لذا تكون360 مل إلى 160.8دى فيكون هذا الم

  ). مل180 (آونس سائلي 6بسعة 
 
 55إذا آانت القطع الفردية لكيك سابق التشريح .  جرامًا125هو " الكيك، وزن ثقيل"ـ لRACCمقدار . 94ب

 جرامًا، ما هو اإلعالن الذي سيحمله حجم الحصة؟
 

تشكل قطعة الكيك التي . تتم معاملة الشرائح التي سبق قطعها شأنها شأن آافة الوحدات المتميزة األخرى :الجواب
، لذا سيكون ) ج62.5=  ج 125من % 50( للكيك الثقيل الوزن RACCمن مقدار % 50 ج أقل من 55تزن 

 ج، يكون حجم 165 قطع 3 ج و110 قطعتان زانتفإذا . RACCحجم الحصة عدد الوحدات األقرب إلى مقدار 
 CFR 101.9(b)(2)(i)(A) 21)".  ج110( قطعة 2"الحصة 

 
 

 (CFR 101.9(b)(2)(ii) 21)الوحدات المتميزة الكبيرة /حجم الحصة
 
 
 ما هي الخطوات لتحديد حجم حصة منتج هو وحدة متميزة آبيرة؟. 95ب
 

مثل الكيك، الفطيرة، البيتزا، (أحجام حصص المنتجات في وحدات متميزة آبيرة مقسمة عادًة لإلستهالك  :الجواب
 للمنتج RACCويعتمد حجم الحصة على مقدار . CFR 101.9(b)(2)(ii) 21تتم مناقشتها في ) البطيخ، الملفوف

الكسرة ("ويتم التعبير عن حجم الحصة من خالل إستعمال الكسرة المسموحة . وعلى آسرة الوحدة المتميزة الكبيرة
  . RACCاألقرب إلى مقدار ") المألوفة

 
إلى النصف )  ج454 (آونس 16ويمكن قسم بيتزا وزنها .  ج140 للبيتزا هو RACCعلى سبيل المثال، مقدار 

تكون . ، إو إلخ) ج113= قطعة واحدة (، أو الربع ) ج151= قطعة واحدة (، أو الثلث ) ج227= قطعة واحدة (
 )." ج151( بيتزا 1/3" لذا يكون حجم الحصة 1/3الكسرة األقرب 

 
 أصغر يمكن الحصول عليها بمزيد من آسور أو 1/6 أو 1/5 أو 1/4 أو 1/3 أو 1/2 المسموحة ورتشمل الكس
 1/7 مثل وروهكذا تكون الكس). 2 مقسمة إلى 1/4أي  (8/1: يكون أحد األمثلة اإلضافيةو. 3 أو 2القسم على 

 . غير مسموحة1/14 و1/13و 1/11و
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 (CFR 101.9(b)(2)(iii) 21)منتجات الجملة /حجم الحصة
 
 
 شرآتي تصنع منتجات عديدة هي منتجات جملة وأريد أن أعرف ما هو حجم الحصة المالئم إلدراجه على. 96ب

 آيف أبدأ، وما هي الخطوات التي علي أن أتبعها؟. البطاقة
 

مثل أغذية الفطور المصنوعة من الحبوب، والطحين، (أحجام حصص منتجات الجملة غير المتميزة  :الجواب
تتم مناقشتها في ) الفطائر، ولوازم صنع طبق المعكرونة بالجبنوالسكر، المزيج الجاف، والمواد المرآزة، ومزيج 

21 CFR 101.9(b)(2)(iii) . ويعتمد حجم الحصة على مقدارRACCويتم .  للمنتج وعلى وحدة القياس المنزلية
 .RACCالتعبير عن حجم الحصة باستعمال وحدة القياس المنزلية المسموحة األقرب إلى مقدار 

 
 من المكسرات إذا آان آيس يحتوي على مزيج.  ج30 للوجبات الخفيفة RACCعلى سبيل المثال، يكون مقدار 

وأقرب وحدة .  ج30.7 آوب 1/3 1 ج و28.75 آوب 1/4 1 ج لكل آوب، فيزن 23وفشار الكراميل ويزن 
 )."ج31( آوب 1/3 1" آوب، لذا يكون حجم الحصة  1/3 1قياس منزلية هي 

 
، 1/3 1، 1/4 1، 1، 3/4، 2/3، 1/2، 1/3، 1/4األآواب مثل ) أ(تشمل وحدات القياس المنزلية المسموحة 

، 1/8المالعق الصغيرة مثل ) ج(، و3، و2، 2/3 1، 1/2 1، 1/3 1، 1المالعق الكبيرة مثل ) ب(، و.إلخ
 وصينية ومرطبان وآسرة وباإلضافة إلى ذلك، يجوز إستعمال قطعة وشريحة. 2، و1، و3/4، 1/2، و1/4و

 .CFR 101.9(b)(5) 21ًا ألحكام وأونصة طبق
 
 داخلية عديدة من عبواتمؤلف من مزيج من األطباق يحتوي على المجفف المنتج الماذا يحدث لو آان . 97ب

 المكونات المزمع مزجها معًا لتحضير منتج جملة مثل طبق المعكرونة بالجبن؟
 

 ات الصنع أن تستعمل إعالن وحدة قياس اآلونسفي هذه الحاالت، يجوز لشرآ :الجواب
(21 CFR 101.9(b)(5)(vii)) .كون مقدار على سبيل المثال، يRACC للطبق المحضر من المعكرونة بالجبن 

)  من مزيج الجبن المجفف آونس3آونس من المعكرونة المجففة و 9 (آونس 12 عبوة توإذا آان. آوبًا واحدًا
 4" حصة المنتج المرآب بأنه  أآواب من الطبق المحضر للمعكرونة بالجبن، فيمكن التعبير عن حجم3حضر ت

وبدًال من ذلك، يجوز )."  ملعقة آبيرة من مزيج الجبن المجفف2 آوب من المعكرونة و2/3نحو / ج112 (آونس
 3"تعبير عن حجم الحصة بأنه لشرآة الصنع أن تزود معلومات التغذية بشكل منفصل لكل مرآب، لذا يمكن أيضًا ال

 ملعقة 2نحو / ج28( من مزيج الجبن المجفف  آونس1"و)"  آوب2/3نحو / ج84( من المعكرونة المجففة آونس
 )."آبيرة

 
 منتجات مثل مزيج تحضير الكيك؟ما هو حجم حصة . 98ب
 

 لتحضير وحدة عبوةلمنتجات التي تتطلب مزيدًا من التحضير، حيث تستعمل آامل محتويات الفي شأن ا :الجواب
ستعمل ليعادل متميزة آبيرة تكون مقسمة عادة لالستهالك، يكون حجم الحصة مقدار المنتج غير المحضر والم

مقدار المنتج غير "  للمنتج المحضرRACCمقدار "ويكون ."  للمنتج المحضرRACCمقدار "مقدارًا واحدًا من 
على سبيل المثال، .  للمنتج المحضرRACCالمحضر المطلوب لتكوين آسرة المنتج المحضر األقرب من مقدار 

 جرامًا من مزيج الكيك تحضر 480ا آانت وإذ.  جرامًا80 لكيك محضر ومتوسط الوزن RACCيكون مقدار 
 جرامًا من مقدار 80الكسرة األقرب من ) ج75( من الكيك المحضر 1/12 جرام من الكيك المحضر، فيكون 900

RACC للكيك المتوسط الوزن، لذا يكون مقدار RACC ج40 ج، أو 480 من 1/12 للكيك غير المحضر  .
 )." آوب من المزيج1/3نحو / ج40( عبوة 1/12حجم الحصة بأنه ويمكن إدراج 
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  وحدات القياس المنزلية الشائعة/أحجام الحصص
 

(21 CFR 101.9(b)(5)) 
 
 
 آيف أختار وحدات القياس المنزلية المالئمة لإلعالن عن أحجام حصص المنتجات؟. 99ب
 

جب أن تحاول شرآات ي. CFR 101.9(b)(5) 21وحدات القياس المنزلية الشائعة هي موضع مناقشة في  :الجواب
 الصنع أوًال التعبير عن أحجام حصص منتجاتها باستعمال األآواب أو المالعق الكبيرة أو المالعق الصغيرة 

(21 CFR 101.9(b)(5)(i)) . ثانيًا، إذا لم تكن األآواب أو المالعق الكبيرة أو المالعق الصغيرة مناسبة، فيجب
 أو الصوانيدات آاملة آبيرة، مثل القطع أو الشرائح أو  من وحإستعمال الوحدات الكاملة والكسور

عادًة ألن حجم المنتج (أخيرًا، إذا فشلت الخيارات األخرى . (CFR 101.9(b)(5)(ii) 21) البرطمانات/اتالمرطبان
  إلى جانب وحدة بصرية مالئمة للقياس وحدة اآلونس، يجب أن تستعمل شرآات الصنع )يختلف طبيعيًا بدرجة آبيرة

(21 CFR 101.9(b)(5)(iii)). 
 

أما )." ج__ (آوب __ : " حسب الكوب الباستا الصغيرة، مثل المعكرونة،على سبيل المثال، يمكن قياس أشكال
تدعو وقد )". ج__(شريحة لزانيا __ : "زانيا، فيمكن قياسها حسب القطعةلباستا المتميزة الكبيرة مثل اللأشكال ا

)." وحدة القياس النظرية/ج__  (آونس__ : " لبعض أنواع الباستا مثل السباغيتيونسالحاجة إلى إستعمال وحدة اآل
 ." من دائرة من السباغيتيإنش 1/4 1نحو "أو "  علبة1/8"وقد تشمل وحدات القياس النظرية عبارات وصف مثل 

 
 (CFR 101.9(j) 21)األحكام الخاصة للبطاقات /اإلعفاءات

 
 

 لمحة عامة
 
ت شرآة صنع وضع بطاقة تغذية طوعًا على غذاء معفى، هل يجب أن تتبع شرآة الصنع أنظمة ختارإذا إ. 100ب

 البطاقات؟
 

تجزئة وضع بطاقة تغذية على منتج معفى بموجب صنع أو تعبئة أو توزيع أو بيع نعم، إذا إختارت شرآة  :الجواب
 .، يجب إتباع آافة أنظمة البطاقاتCFR 101.9(j) 21الفقرة 

 
  واحد فقط، هل يلزم أيضًا أن توضع بطاقة التغذية على بحجمعبوة تم تقديم إدعاء بمحتويات التغذية لإذا. 101ب
 ؟إلدعاء وتكون معفاة التي ال تحتوي على اعبواتال
 

 .حمل اإلدعاء التي تعبوةال، يلزم فقط وضع بطاقة التغذية على ال :الجواب
 
، هل يكون مفعى من )ي عدم شحنه للتجارة بين الوالياتأ(ها ج منتج وبيعه في الوالية نفسفي حال إنتا. 102ب

 هذه األنظمة؟
 

أي غير مصنوع من مكونات إنتقلت (بشكل عام، لن يخضع غذاء غير مشمول في تجارة بين الواليات  :الجواب
 تشير إلى FDA، إال أن إدارة FDAألنظمة إدارة ) ة بين الوالياتن الواليات أو غير موزع عبر تجارعبر تجارة بي

تصوغ متطلباتها بناًء على أن التجارة بين الواليات تحمل تفسيرًا واسعًا جدًا، وباإلضافة إلى ذلك، فإن واليات عديدة 
  .FDAمتطلبات إدارة 

 
 هل بطاقات التغذية إلزامية للمنتجات المستوردة؟. 103ب
 

 . إذا آان المنتج مؤهًال إلعفاءيجب أن تحمل آافة المنتجات المستوردة بطاقات تغذية إال  :الجواب
21 CFR 101.9(j) 
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معفاة أيضًا من المتطلبات  CFR 101.9(j) 21هل تكون األغذية المعفاة من بطاقات التغذية بموجب . 104ب
 األخرى للبطاقات؟

 
ي فقط على متطلبات بطاقات التغذية عندما ال يحمل الغذاء أ CFR 101.9(j) 21تسري اإلعفاءات في  :الجواب

 .إدعاء أو أي معلومات تغذية أخرى
 

 )(18)(j)101.9 وCFR 101.9(j)(1) 21(المؤسسات الصغيرة 
 
 
من األغذية، لكن مجموع مبيعاتها اإلجمالية لكافة المنتجات $ 51.000إذا أنتجت شرآة ما يعادل قيمة . 105ب

 ، هل يجب أن تضع بطاقات تغذية؟$490.000الغذائية وغير الغذائية بلغ 
 
آما تكون معفاة الشرآة التي يبلغ مجموع مبيعاتها . تكون الشرآة معفاة شرط أال يتم تقديم أي إدعاءات. ال :لجوابا

ممثلة  من هذه القيمة$ 49.000تكون فقط حيث ، و$501.000اإلجمالية لكافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية 
تعفى الشرآات التي يبلغ إجمالي مبيعاتها ] NLEA[عية قانون بطاقات التغذية والتووبموجب . لمبيعات األغذية

أو التي يبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية  $ 500.000السنوية  أو أعمالها في المبيعات إلى المستهلكين ما ال يزيد عن 
  ، وذلك بموجب$50.000أو أعمالها في مبيعات األغذية إلى المستهلكين ما ال يزيد عن 

21 CFR 101.9(j)(1)(i) .يوضح الجدول التالي اإلعفاء: 
 
 

 الوضع )الغذائية وغير الغذائية(مجموع المبيعات  مبيعات األغذية

 معفاة أو أقل$ 500.000 أو أقل$ 50.000

 معفاة أو أآثر$ 500.001 أو أقل$ 50.000

 معفاة أو أقل$ 500.000 أو أآثر$ 50.001

 غير معفاة أو أآثر$ 500.001 أو أآثر$ 50.001

 
 
هي شرآة بماليين متعددة من الدوالرات تنتج فقط منتجات بطاقات خاصة لشرآات أخرى " آذا"الشرآة . 106ب

ملزمة بأن تحمل " آذا"هل المنتجات التي تنتجها الشرآة . باستعمال التسمية التجارية لشرآات أخرى وشعارها
 بطاقات تغذية؟

 
والشرآة التي يظهر . ات المصنوعة لحساب شرآة غير معفاة المنتجيجب أن توضع بطاقات التغذية على :الجواب

غير ملزمة قانونيًا بتزويد معلومات " آذا"والشرآة . إسمها على البطاقة هي المسؤولة عن تزويد معلومات التغذية
 قد ترغب في إعداد معلومات التغذية لمجموعة منتجاتها "آذا"طاقة الخاصة، إال أن الشرآة التغذية لصاحب الب

 .وتزويددها لزبائنها لتستعمل على البطاقة
 
 بنسخ FDAما هو نوع السجالت الواجب حفظها إلثبات إعفاء المؤسسات الصغيرة، وهل ستحتفظ إدارة . 107ب

 من أي سجالت لهذا اإلعفاء؟
 

دارة ولن تحتفظ إ.  لدعم هذا اإلعفاء، مثل آشوفات الضرائب،الحرية متروآة لكل شرآة لحفظ السجالت :الجواب
FDAبهذه السجالت .  

 
 األغذية غير الموزعةمبيعات "هل يلزم شمل عند تحديد وجود أو عدم وجود إعفاء لمؤسسة صغيرة، . 108ب

 لألغذية لتحديد إجمالي مبيعات المؤسسة؟" للمستهلك
 

بالجملة وغير بأنها مبيعات األغذية المشحونة "  للمستهلكمبيعات األغذية غير الموزعة"تعرف اإلدارة  :الجواب
الموزعة للمستهلكين لكنها مستعلمة فقط في صنع األغذية األخرى أو التي ستتم معالجتها أو وضع البطاقات عليها 

ووفقًا لذلك، ال داعي إلعتبار أي بيع . أو إعادة تعبئتها في موقع غير ذلك الذي تمت فيه أصًال معالجتها أو تعبئتها
 .ديد األهلية إلعفاء المؤسسات الصغيرةفي تحللمستهلك ألغذية غير موزعة 
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شرآة صنع مؤهلة إلعفاء المؤسسات الصغيرة تبيع منتجها إلى محل تجزئة آبير يعيد تعبئته في قسم . 109ب
طاقات التغذية إذا آان هل المنتج معفى من ب. ويضعه على رفوف الخدمة الذاتية] deli[المأآوالت الجاهزة الباردة 

 ضع إسم شرآة الصنع الصغيرة على المنتج؟ة يمحل التجزئ
 

لمؤسسة يضع إسم وعنوان ا أصغر وحاوياتطالما أن محل التجزئة يعيد تعبئة األغذية فقط في . نعم :الجواب
، يحتفظ ) أي إسم أو شعار يربط المنتج بمحل التجزئة األآبرعبوةأي ال تحمل بطاقة ال (الصغيرة على الغذاء المعبأ

 .(18) أو CFR 101.9(j)(1) 21ء آان مؤهًال له بموجب الغذاء بأي إعفا
 
بشتري محل تجزئة صغير منتجًا بالجملة من شرآة صنع آبيرة ويعيد تعبئة المنتج لبيعه بالتجزئة . 110ب

 هل المنتج معفى من بطاقات التغذية؟. باستعمال إسم وشعار محل التجزئة
 

، يكون )بناًء على إجمالي المبيعات( CFR 101.9(j)(1) 21ي إذا آان محل التجزئة مؤهًال لإلعفاء ف :الجواب
المنتج الذي تم شراؤه من شرآة صنع آبيرة لكن الذي أعاد تعبئته محل التجزئة معفى من بطاقات التغذية، طالما أن 

  لإلعفاء فييكون المنتج مؤهًالحمل أي إسم أو شعار يربط المنتج بشرآة الصنع، لكن ل ال تعبوةالبطاقة 
21 CFR 101.9(j)(18)بناًء على مجموع عدد وحدات  (تج تعريف المنتجات القليلة العدد، يجب أن يستوفي المن

 ).المنتج التي تبيعها شرآة الصنع الكبيرة في الواليات المتحدة
 
 ؟عدد القليلما هي المتطلبات لإلعفاء من بطاقات التغذية لمنتج غذائي . 111ب
 

وعدد " الموظفين المعادلين لدوام آامل" مبنيًا على معدل عدد القليلة العددنتجات الغذائية يكون اإلعفاء للم :الجواب
 .وحدات المنتج المباعة في الواليات المتحدة

 
 ؟FDAهل تحتاج آافة الشرآات إلى رفع طلب إعفاء المؤسسات الصغيرة من إدارة . 112ب
 

 موظفين 10الي المبيعات والشرآات التي توظف أقل مما يعادل الشرآات المؤهلة لإلعفاء بناًء على إجم. ال :الجواب
، إال أن هذه الشرآات قد تختار القيام FDA وحدة غير مجبرة على رفع طلب إلدارة 10.000بدوام آامل وبأقل من 

. الطلب إلى ذلك، على جميع المستوردين تقديم وباإلضافة. بذلك طوعًا من أجل إنشاء سجل يفيد بأنها تدعي باإلعفاء
FD&C Act 403(q)(5)(E)(iii) 21؛ U.S.C. 343(q)(5)(E))iii) 21؛ CFR 101.9(j)(1) & (j)(18) 

 
 هل تسري إعفاءات المؤسسات الصغيرة على المطاعم؟. 113ب
 

هناك إعفاء منفصل من بطاقات التغذية لألغذية المباعة في المطاعم من أي حجم، شرط أال يحمل الغذاء  :الجواب
وال تحتاج هذه األغذية إلى إعفاءات المؤسسات الصغيرة، لكن إذا آان مطعم . (CFR 101.9(j)(2) 21)إدعاًء 

عفاء من ، قد تكون هذه المنتجات مؤهلة إل)مثًال، عبر محالت البقالة(يوزع منتجات غذائية للبيع خارج المطعم 
 .بطاقات التغذية بموجب إعفاءات المؤسسات الصغيرة
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 خارج المنزلاألغذية الجاهزة 
 
 
 هل شرآة الصنع التي تنتج أغذية مؤسسات ومطاعم ملزمة بتزويد معلومات التغذية؟. 114ب
 

تعفى من معلومات التغذية األغذية المقدمة أو المباعة لإلستعمال فقط في المطاعم والمؤسسات األخرى  :الجواب
 تكون إلزامية إذا آانت هناك إمكانية معقولة في أن التي يقدم فيها الغذاء لالستهالك الفوري، لكن معلومات التغذية

  CFR 101.9(j)(2)(iii) 21). مثل محالت النوادي(يشتري المستهلكون المنتج مباشرًة 
 CFR 101.9(j)(2)(iv)(B) 21 و
 
 الفردية المزمع إستعمالها في المطاعم والمؤسسات تغليفاتهل يجب عرض معلومات التغذية على ال. 115ب
 إذا تم تقديم إدعاءات؟) كتشاب، المايونيز، صلصة الصويامثل ال(
 

مثًال، (حجام حصص فردية مقدمة للمستهلكين وتحمل إدعاًء تغليفات أ على يلزم وضع بطاقات التغذية :الجواب
 CFR 101.9(j)(2)(i) 21). قليلة الدهنصلصة سلطة 

 
أو " غير مستهدف للبيع بالتجزئة"مسؤولية مثل هل من المفيد أن تحمل بطاقات المنتجات المعفاة إخالء . 116ب
 ؟"لمزيد من المعالجة"
 

 .الحرية متروآة لشرآة الصنع لتحدد وضع إعفائها، وال يمكن إستعمال هذا البيان لتجنب التقيد باألنظمة :الجواب
 
ا  بقايا معلب أو األغذية الجاهزة المطلوبة من خارج المنزل،هل يعتبر الغذاء المقدم أو المباع في علب . 117ب

 "األغذية المعبأة؟" الصحية من تم تقديمه في المطعم، أو األغلفة
 

)  أو محل بيع األغذية الجاهزة الباردةمخبزمثًال، (الغذاء المباع في مطعم أو مؤسسة أخرى للبيع بالتجزئة  :الجواب
يكون الغرض الوحيد منه و ة غير دائمحاوية أخرى أو علبة أو اع من وراء منضدة والموضوع في غالفوالمب

ولن يحتاج إلى حمل بيان الوزن الصافي أو بيان المكونات أو أي بطاقات " غذية المعبأةاأل"، يعتبر من تسهيل تناوله
مثًال، الغذاء (أخرى مطلوبة لألغذية المعبأة، لكن إذا إتخذ المستهلكون إختياراتهم بناًء على الغذاء على شكله المعبأ 

ى زوايا مطعم، أو في جناح مقابل باع من رف للخدمة الذاتية في إحد محل التجزئة ومب من قبلملفوف أو معل
 .، فيجب أن يحمل الغذاء آافة المعلومات المطلوبة)منضدة لألغذية الجاهزة داخل محل

 
بيع  تزويد توجيه إضافي حول األنواع المعفاة من األغذية المباعة في محالت FDAهل تستطيع إدارة . 118ب

 األغذية الجاهزة الباردة والمخابز؟
 

موقع معالجة الغذاء ) 2متى يتم إستهالك الغذاء، و) 1:  معايير رئيسية3هذا اإلعفاء مبني على  :الجواب
أي يجب أن يكون جاهزًا لألآل ومن النوع المقدم في (إلى أي حد تتم معالجة الغذاء وتحضيره ) 3وتحضيره، و

 ).المطاعم
 

مثًال، عندما يخصص محل األغذية (ت األغذية الجاهزة الباردة التي تبيع األغذية لإلستهالك المباشر المخابز ومحال
تعتبر مماثلة للمطاعم وتكون آافة األغذية ) الجاهزة أو المخبز مكانًا يجلس فيه الزبائن لتناول الغذاء في الموقع

 .شرط عدم تقديم أي إدعاءات CFR 101.9(j)(2) 21المباعة في تلك المؤسسات معفاة بموجب 
 

 في عندما ال تكون األغذية لالستهالك الفوري، قد تكون معفاة إذا آانت تستوفي آافة المعايير المدرجة 
21 CFR 101.9(j)(3) أي يكون الغذاء معفى عندما يكون جاهزًا لألآل ومحضرًا بشكل رئيسي في موقع ،
 مجزئة سابقًا من عبوات من وراء منضدة أو أي(ن طريقة بيعه  وذلك بصرف النظر ع–المؤسسة التي يباع منها 

 .، لكن تكون بطاقة التغذية إلزامية إذا لم تتم معالجة الغذاء رئيسيًا وتحضيره في الموقع)رف للخدمة الذاتية
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مات ، يجب زيادة حجم الغذاء بحيث تتغير معلو"تمت معالجته وتحضيره رئيسيًا في الموقع"لتلبية معايير غذاء 
ويقع الغسل والتزيين بالجوز أو البصل او البذور ضمن تعريف غذاء ). الكسو، التجريدأي الحشو، (مغذيات الغذاء 

ويعفى . إذا غيرت األغذية المضافة معلومات التغذية للمنتج النهائي" تمت معالجته وتحضيره رئيسيًا في الموقع"
 .الكيك المعد حسب الطلب

 
التشكيل وشبه / أو تذويب الجليد عن عجينة سابقة التكوين وعجينة سابقة القياس قياس وخبزوفي حال مجرد

  .ويستلزم وضع بطاقة التغذية عليه" مطابقًا للمعايير"مخبوزة، يعتبر المنتج 
 

ًا لمواصفات المستهلك في الموقع ر المحضرة في الموقع والمجزئة طبقال يلزم وضع بطاقة التغذية على األغذية غي
، لكن تكون بطاقة التغذية )أقراص 5 آعك متنوع، باوند 1 من الجبن، باوند 2 من سلطة البطاطس، باوند 1مثل، (

مثًال، في صندوق التبريد، صندوق الخدمة ( المواد وعرضها للبيع في قسم آخر من المحل إلزامية إذا تمت تعبئة هذه
 CFR 101.9(j)(3)(iv) 21). الذاتية

 
يبلغ مجموع حجم شرآتي بالدوالر . التابعين له وفي المحليين الموقعى للبيع في شرآتي تصنع الحلو. 119ب

 هل شرآتي ملزمة بوضع بطاقة التغذية على منتجاتها؟. $500.000أآثر من 
 

وباإلضافة إلى ذلك، ال يلزم وضع . ال يلزم وضع بطاقة التغذية على الحلوى المباعة في موقع التصنيع :الجواب
أي المعبأة حسب (على قطع الحلوى الفردية المعروضة من وراء المنضدة ليختارها المستهلك بطاقة التغذية 

 الحلوى المعروضة للبيع للمستهلك في المحلين عبوات، لكن يجب وضع بطاقة التغذية على )مواصفات المستهلك
 CFR 101.9(j)(3) 21. لهافسه على المخابز التي تبيع المنتجات في المحالت التابعةويسري المبدأ ن. التابعين

 
 

 (CFR 101.9(j)(4) 21)األغذية التي ال تحمل أي تغذية آبيرة 
 
 
 هل يلزم وضع بطاقة التغذية على التوابل والقهوة والشاي؟. 120ب
 

 تنص األنظمة على إعفاء لألغذية التي تحتوي على مقداير ضئيلة، حسب تعريفها في  :الجواب
21 CFR 101.9(j)(4)وتشمل األغذية . ة المغذيات ومرآبات األغذية المطلوب وضعها على بطاقة التغذية، من آاف

 ، والشاي، والقهوة والشاي العاديين الفوريين بدون سكر، والخضروات المجففة)الكامل أو المطحون(المعفاة البن 
غذيات ال تلبي معايير وتحتوي بعض التوابل على مستويات م. على شكل توابل، وعصارات النكهة، وألوان األغذية

 .وتستلزم بطاقة التغذية" الضئيل"المقدار 
 
حجم الحصة صغير جدًا وآافة قيم بخاخات الزيت بالهواء المضغوط بطاقة تغذية؟ هل يجب أن تحمل . 121ب

 .المغذية هي صفر
 

مطلوب وضعها على يعفى منتج من بطاقة التغذية إذا آان يحتوي على آميات ضئيلة من آافة المغذيات ال :الجواب
 .البطاقة، طالما أنه ال يتم تقديم أي إدعاءات متعلقة بمحتويات مغذيات المنتج أو بالصحة

 
 عند وضع بطاقة على المياه المعدنية، هل تكون بطاقة التغذية إلزامية إذا لم تشر إلى أي معادن محددة؟. 122ب
 

بيان تعريف وال تستلزم بطاقة تغذية إذا لم " اه معدنيةمي"، تكون عبارة FDAبموجب انظمة بطاقات إدارة  :الجواب
يتم تقديم إدعاءات متعلقة بمحتويات مغذيات معدن معين وإذا آانت آافة المغذيات المطلوبة موجودة على مستويات 

 .ضئيلة
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 بوضع بطاقات التغذية إذا تم اإلعالن عن العادن على زجاجات الماء FDAهل تلزم إدارة . 123ب
 أنظمة والية؟لتلبية 

 
" المدخول اليومي المرجعي" إذا تمت اإلشارة إلى مغذية تحمل إلزاميةتكون معلومات التغذية  :الجواب

 ]RDI [ القيمة المرجعية اليومية"أو] "DRV [ على البطاقة، لكن إذا تلزم أنظمة والية بوضع بيان
، فال يمكن أن تستوعب بطاقة )مثل الفلوريد، األرسنيك(ية مغذيات غير مذآورة على بطاقة التغذ

 .التغذية هذه المغذيات لذا ال تكون بطاقة التغذية إلزامية
 
 

 (CFR 101.9(j)(5) 21)البطاقات للرضع واألطفال الصغار 
 
 
للمنتجات االتي تستهدف الرضع واألطفال " وقائع التغذية"النواحي الخاصة لبطاقات ها هي . 124ب

 الصغار؟
 

 سنوات ال تبين النسب 4لألغذية المخصصة لألطفال دون سن " ائع التغذيةوق" بطاقات :الجواب
 للمغذيات الكبيرة المقدار أو الحواشي طبقًا للمقتضيات في المئوية للقيم اليومية 

21 CFR 101.9(d)(9) .،يجب أال تعرض األغذية المخصصة لألطفال دون سن وباإلضافة إلى ذلك 
لحرارية من الدهن والسعيرات الحرارية من الدهن المشبع والمقادير السنتين معلومات عن السعيرات ا

وفي آال . المشبع األحادي والكوليستيرولغير المشبع المتعدد والدهن غير للدهن المشبع والدهن 
 . الحالتين، يتم اإلعالن عن النسبة المئوية للقيمة اليومية فقط للبروتين والفيتامينات والمعادن

 
 

 يرة والعبوات المتوسطة الحجمالعبوات الصغ
 

(21 CFR 101.9(j)(13)) 
 
 
 ما هي األحكام الخاصة لبطاقات العبوات الصغيرة والمتوسطة الحجم؟. 125ب
 

 إنش مربع أو أقل، 40في شأن عبوات األغذية التي تبلغ فسحتها المتوفرة لعرض البطاقات  :الجواب
، )غير مقتصرة على واجهة المعلومات( بطاقة على أي واجهة" وقائع التغذية"يجوز وضع بطاقة 

 إذا وضع رمز النجم في CFR 101.9(d)(9) 21ويجوز االستغناء عن الحاشية اإللزامية بموجب 
، ." سعيرة حرارية2.000النسب المئوية للقيم اليومية مبنية على نظام غذائي بـ"أسفل البطاقة يليه بيان 

 .لي للبطاقةويجوز أيضًا إستعمال شكل العرض الجدو
f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هل هناك أحكام خاصة أخرى للبطاقات إذا ال تناسب مساحة البطاقة المعروضة على شكل . 126ب

 جدول العبوات الصغيرة والمتوسطة الحجم؟
 

على عبوات األغذية التي يبلغ مجموع فسحتها المتوفرة ) مستطيل(طولي يجوز إستعمال شكل  :الجواب
 إنش مربع أو أقل إذا ال يمكن أن يستوعب شكل العبوة أو حجمها معلومات التغذية 40للبطاقات 

  CFR 101.9(j)(13)(ii)(A)(2) 21. الموضوعة في أعمدة على أي واجهة بطاقات
 

 
 

 
 

 حلويات فواآه لألطفال 
 دون سن السنتين

21 CFR 101.9(j) (5) (i) 

 حلويات لألطفال

  سنوات4 حتى 2في سن 

21 CFR 101.9(j) (5) (iI) 
21 CFR 101.9(j)(13)(ii)(A)(1)
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 للعبوات الصغيرة والمتوسطة الحجم؟" وقائع التغذية"هل العبارات المختصرة مسموحة على بطاقات . 127ب
 

عبوات األغذية التي تبلغ فسحتها " وقائع التغذية"يجوز إستعمال العبارات المختصرة التالية على بطاقات  :ابالجو
 : إنش مربع أو أقل40المتوفرة للبطاقات 

 
 االختصار عبارة البطاقة االختصار عبارة البطاقة

Serving size 
 ]حجم الحصة[

Serv size Cholesterol 
 ]الكولستيرول[

Cholest 

Servings per container 
 ]عدد الحصص في الحاوية[

Servings  Total carbohydrate 
 ]مجموع الكاربوهيدرات[

Total carb 

Calories from fat 
 ]السعيرات الحرارية من الدهن[

Fat cal Dietary fiber 
 ]األلياف الغذائية[

Fiber 

Calories from saturated fat 
 ]لهن المشبعالسعيرات الحرارية من ا[

Sat fat cal Soluble fiber 
 ]األلياف الذوابة[

Sol fiber 

Saturated fat 
 ]الدهن المشبع[

Sat fat Insoluble fiber 
 ]األلياف غير الذوابة[

Inso fiber 

Monounsaturated fat 
 ]الدهن غير المشبع األحادي[

Monunsat fat Sugar alcohol 
 ]آهول السكر[

Sugar alc 

Polyunsaturated fat 
 ]الدهن غير المشبع المتعدد[

Polyunsat fat Other carbohydrate 
 ]آاربوهيدرات آخر[

Other carb 

 
21 CFR 101.9(j)(13)(ii)(B) 

 
 ما هو اإلعفاء للعبوات الغذائية الصغيرة؟. 128ب
 

يجوز )  إنش مربع12 من التي يبلغ مجموع فسحتها المتوفرة لوضع البطاقات أقل(العبوات الصغيرة  :الجواب
المتمثل باستعمال (ويكون هذا اإلعفاء . طباعتها بحيث تحمل رقم هاتف أو عنوانًا للحصول على معلومات التغذية

مسموح فقط في حال عدم وجود أي إدعاءات متعلقة بمحتوى ") وقائع التغذية"رقم هاتف أو عنوان بدًال من بطاقة 
  CFR 101.9(j)(13)(i) 21. ى بطاقة المنتج أو في المواد الدعائيةالمغذيات أو أي معلومات تغذية عل

 
 
 
 
 
 
 
 
 على العبوات الصغيرة؟" وقائع التغذية"ما هو أصغر حجم حروف لطباعة بطاقة . 129ب
 

 إنش 12 أقل من  البياناتبطاقاتلغ مجموع فسحتها المتوفرة لحمل التي يب(في شأن العبوات الصغيرة  :الجواب
 إنش 1/16 نقاط أو حروف آبيرة التينية ال يقل حجمها عن 6وز إستعمال حروف ال يقل حجمها عن ، يج)مربع

 CFR 101.9(j)(13)(i)(B) 21.لكافة معلومات التغذية اإللزامية
 
 قيود متعلقة بالفسحة المتوفرة على بطاقة؟بسبب " وقائع التغذية"هل يجوز تصغير رسوم بطاقة . 130ب
 

لفسحة محدودة على البطاقة، هناك مرونة في تعديل الرسوم غير اإللزامية للمساعدة على إدخال إذا آانت ا :الجواب
  .CFR 101.9(d) 21والرسوم اإللزامية هي تلك المحددة في . بطاقة التغذية في الفسحة المتوفرة

 
 ؟" البياناتبطاقات حملمجموع الفسحة المتوفرة ل"آيف يحسب . 131ب
 

 العلوية( واألطراف ، يجوز عدم إعتبار الشفاتبطاقات البيانات جموع الفسحة المتوفرة لحملتحديد معند  :الجواب
البرطمانات، واألجنحة المطوية وغيرها من /من العلب المعدنية، وأآتاف وأغطية الزجاجات والمرطبانات) السفليةوا

  .CFR 101.2(a)(1) 21 وCFR 101.1(c) 21لما ورد في الفسحات التي ال يمكن إستعمالها؛ وذلك طبقًا 
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ات لكن يجب أن تشمل العبوات التي تزود معلومات بطاقات على األسطح العلوية أو السفلية أو العنقية تلك الفسح
 واجهة العرض بطاقات البيانات الفسحة المتوفرة لحملوتشمل . بطاقات البيانات عند حساب الفسحة المتوفرة لحمل

 . حاليًابطاقات البياناتحات التي تحمل الرئيسية وال تقتصر على الفس
 
 ؟ البياناتبطاقات ات عند حساب الفسحة المتوفرة لحملمتى يجب شمل األسطح السفلية للعبو. 132ب
 

المجمدة، عندما يتناولها /يجب شملها متى تسهل رؤية السطح السفلي لعلبة، مثل علب األغذية المثلجة :الجواب
 متوفرة لحمل"، فال تعتبر طح السفلية للعلب المخزنة بشكل مقلوب رأسًا على عقبأما األس. المستهلك بشكل عادي

وآذلك فإن األسطح .  إذ أن المستهلكين ال ينظرون إلى هذه الفسحات عند تناولهم لها يشكل عادي"بطاقات البيانات
 ال يتم حسابها عند تحديد البرطمانات ال تتم رؤيتها بشكل عادي وبالتالي/السفلية للعلب المعدنية والمرطبانات

 ."بطاقات البياناتالفسحة المتوفرة لحمل "
 
على مجموع فسحة البطاقات أو فقط على "  إنش مربع12أقل من "هل تسري معايير اإلعفاء المتعلقة بـ. 133ب

 الواجهة الرئيسية وواجهة المعلومات؟
 

توفرة للبطاقات مبنية على مجموعة الفسحة المتوفرة جليًا على أن الفسحة الم (i)(13)(j)101.9تنص الفقرة  :الجواب
  .لحمل بطاقة

 
للشكل الجدولي هل يمكننا أن نستعمل الشكل الطولي على عبوة صغيرة ال تحمل ما يكفي من الفسحة . 134ب

 ؟]UPC[ الرقمي للمنتج رمزالستلزمها بسبب الفسحة التي ي
 

 الفسحة التي بطاقات البياناتب تشمل الفسحة المتوفرة لحمل عند تحديد أي شكل يكون إلزاميًا، يج. ال :الجواب
 CFR 101.9(j)(17) 21. تشغلها الرسوم والتصاميم وغيرها من المعلومات غير اإللزامية للبطاقات

 
برطمان على شكل /التغذية على عبوات متميزة الشكل مثل مرطبانبيانات آيف يمكن وضع بطاقات . 135ب

 حيوان؟
 

 إنش مربع بسبب السطح غير العادي 12انت الفسحة المتوفرة لحمل البطاقات على العبوة تقل عن إذا آ :الجواب
التغذية من خالل تزويد عنوان أو رقم بيانات للحاوية ولم يتم تقديم أي إدعاءات، فيجوز تلبية متطلبات بطاقات 

 CFR 101.9(13)(i) 21. هاتف حيث يستطيع المستهلكون الحصول على المعلومات
 
 

 (CFR 101.9(j)(16) 21)حاويات الجملة 
 
 
 آيف يجب أن تكون بطاقات التغذية لألغذية المباعة من حاويات جملة؟. 136ب
 

 بعرض معلومات التغذية اإللزامية لألغذية المباعة من حاويات جملة على (16)(j)101.9تسمح الفقرة  :الجواب
. طاقات منصوبة على منضدة أو معلقة أو غيرها من اإلجراءاتالسطح الخارجي من الحاويات أو على الفتات أو ب

لما أن االتغذية على األوعية التي توضع فيها هذه األغذية عند بيعها للمستهلك طبيانات وال داعي لوضع بطاقات 
 ). قرب حاويات الجملةيمكن رؤيتها بالعين المجردةأي (معلومات التغذية اإللزامية معروضة في مرآز الشراء 

 
لة، هل يجب عرض اقي من حاويات الجملة في محالت البعندما يتم تزويد المعلومات على السطح الخارج. 137ب

 ؟CFR 101.9(d) 21المعلومات على الشكل المحدد في 
 

 .نعم :الجواب
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 التغذية على حاويات جملة؟بيانات هل السطح الداخلي من غطاء مكان مقبول لوضع بطاقات . 138ب
 

لزم األنظمة بعرض معلومات التغذية ليراها المستهلك بالعين المجردة على بطاقة الحاوية، لذا تكون هذه ت :الجواب
الطريقة لوضع البطاقات مقبولة إذا آانت السطح الداخلي للغطاء معروضًا  في آافة األوقات وتم استعمال وسيلة 

 .القرصأخرى لحماية محتويات 
 
ة على مستوى التجزئة وبيع هذا الغذاء على شكل معبأ بدًال من حاوية جملة، إذا أعيدت تعبئة غذاء جمل. 139ب

 تغذية؟بيانات هل يجب أن تحمل العبوات الفردية بطاقات 
 

عندما يستلم محل تجزئة أغذية على شكل جملة ويعيد تعبئتها لتصبح أغذية معبأة، يجب أن تستوفي . نعم :بالجوا
 .المتعلقة بالبطاقاتالعبوة آافة المتطلبات اإللزامية 

 
التغذية على أغذية الجملة، آيف يجب اإلعالن عن عدد الحصص لكل حاوية بيانات عند وضع بطاقات . 140ب

 جملة؟
 

. سيختلف عدد الحصص في حاوية جملة حسب سعة الحاوية، وهذا العدد قليل أو عديم الفائدة للمستهلكين :الجواب
على حاويات " متفاوت" "عدد الحصص في الحاوية"وضع بيان يفيد بأن  على FDAومن المرجح أال تعترض إدارة 

 .أغذية جملة أو على حصص متفاوتة الوزن من األغذية التي أعاد تعبئتها محل التجزئة
 
 من المسؤول عن تزويد معلومات التغذية ألغذية الجملة؟. 141ب
 

وقد . ى الشكل اإللزامي أو قرب حاوية الجملةيكون محل التجزئة مسؤوًال عن عرض معلومات التغذية عل :الجواب
ويعتمد قرار من يتولى فعًال إعداد المعلومات على تلك . يحصل المورد أو محل التجزئة على المعلومات/يزود

 . األطراف المعنية
 
إذا آانت تعاونية تبيع أغذية جملة مباشرًة لمستهلكين أو مجموعات مستهلكين، هل يجب أن تحمل . 142ب

 ة الجملة بطاقات بيانات تغذية؟حاوي
 

 .ويخضع ذلك طبعًا إلعفاءات المؤسسات الصغيرة. نعم :الجواب
 

  CFR 101.9(j)(10) 21(بطاقات بيانات التغذية الطوعية للفواآه والخضروات واألسماك النيئة /اإلعفاءات
 )CFR 101.42- 101.45 21و
 
  األآثر إستهالآًا؟ هل هي محددة على أساس المنطقة؟20لـما هي الفواآه والخضروات واألسماك النيئة ا. 143ب
 

  2006آب / أغسطس17مصححة في (، (FR 42031 71) 2006تموز / يوليو25في  :الجواب
)71 FR 47439(( نشرت إدارة ،FDA قاعدة نهائية لتحديث األسماء وقيم التغذية للفواآه والخضروات واألسماء 

ويجب إستعمال القائمة نفسها . CFR 101.44 21 لكل مجموعة معرفة في 20ة الـواألغذي.  الرئيسية20النيئة الـ
والبطيخ ، والموز، )آاليفورنيا(األفوآادو التفاح، و:  األآثر إستهالآًا هي20والفواآه النيئة الـ. في آافة أنحاء البالد

 الصيني دراقوالكيوي، وال، والعنب، والبطيخ العسلي، )الليمون الهندي(، والغريب فروت )الشمام(األصفر 
، والفريز، والكرز، والمندرين، )البرقوق(والخوخ ، واإلجاص، واألناناس، ، والبرتقال، والدراق)النكتارين(

الهليون، والفلفل الحلو، والبرآولي، والجزر، والقرنبيط، :  األآثر إستهالآًا هي20والخضروات النيئة الـ. والبطيخ
، والخس ألخضر، وخس أيسبيرغملفوف األخضر، والبصل ا، وال)اللوبية(يا الخضراء والخيار، والفاصولوالكرفس، 

أما األسماك النيئة . القرع، والذرة، والبطاطس الحلوة، والطماطموالفجل، والورقي، والفطر، والبصل، والبطاطس، 
 ك الغادس األسمر، ، وسم البطلينوسالسلطعون األزرق، وسمك السلور، ومحار:  األآثر إستهالآًا، فهي20الـ
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السمك الخشن البرتقالي، والمحار، المفلطح، والحدوق، والهلبوت، والكرآند، وسمك الفرخ المحيطي، ووالسمك 
، )الودي/أحمر، الشائع/يشينوآ/آوهو/األطلسي(وسمك البلوق، والترويت القزحي، والسمك الصخري، والسلمون 

  . البلطي، والتنالقريدس، وأبو سيف، وسمك/واألسقلوب، الروبيان
 
هل تستطيع محالت التجزئة تزويد بطاقات بيانات التغذية للفواآه والخضروات واألسماك النيئة غير . 144ب

  الرئيسية؟20المشمولة في قائمة الـ
 

أن تحدد أسماء ومواصفات هذه األغذية جليًا بأنها مميزة عن األغذية المشمولة في قائمة األآثر يجب . نعم: الجواب
وتخضع قيم بطاقات بيانات التغذية لألغذية . (CFR 101.45(c)(1) 21) بيانات FDستهالآًا التي زودت لها إدارة إ

 .CFR 101.9(g) 21 ألحكام اإلمتثال في FDAغير المشمولة في قوائم إدارة 
 
 علينا أن نتبع هل. على العبوةنحن نتولى تعبئة الطماطم الطازجة ونريد أن نضع بطاقات بيانات تغذية . 145ب

أو الشكل  (CFR 101.45 21)المبادئ التوجيهية للبرنامج الطوعي للفواآه والخضروات واألسماك النيئة 
 ؟CFR 101.9 21اإللزامي لبطاقات بيانات التغذية بموجب 

 
تقديم عند تزويد معلومات التغذية على العبوة، وحتى عندما تكون بطاقات بيانات التغذية طوعية، يجب  :الجواب

 .CFR 101.9(d) 21المعلومات على شكل متوافق مع متطلبات الشكل في 
 
للبرنامج الطوعي لبطاقات بيانات التغذية؟ هل " الفواآه والخضروات النيئة "FDAآيف تعرف إدارة . 146ب

ار من األعشاب والبذور الطازجة مشمولة في البرنامج الطوعي لبطاقات بيانات التغذية إن بيعت في قسم الخض
 محالت التجزئة؟

 
." السلع الزراعية النيئة واألسماك النيئة" على بطاقات بيانات التغذية الطوعية لـNLEAينص قانون  :الجواب

بأنها أي غذاء في حالته النيئة أو الطبيعية، بما في ذلك آافة الفواآه " السلع الزراعية النيئة "FD&Cويعرف قانون 
عالجة على شكلها الطبيعي غير المقشر قبل التسويق، لذا يسري البرنامج الطزعي على المغسولة أو الملونة أو الم

الفواآه والخضروات التي تتلقى معالجة قليلة أو ال معالجة حرارية أو غيرها، بصرف النظر عما إذا آانت الفواآه 
ضع حد عملي من حيث وباإلضافة إلى ذلك، ولتسهيل عملية اإلدارة، إختارت اإلدارة و. والخضروات مشمعة

، وذلك من خالل شمل الفواآه والخضروات النيئة لبرنامجها لوتطبيقالتي تتبعها محالت التجزئة ممارسات البيع 
مثل ( بدون مكونات إضافية المغلفةأو /المقطعة وأو / والمصقولة/ المرتبةأو/المباعة في قسم الخضر والمقشرة و
أما عند تقديم . البرنامج الطوعي عندما ال يتم تقديم إدعاءات متعلقة بالمنتجفي ) أصابع الجزر، مزيج أعشاب السلطة

اإلدعاءات، فتكون بطاقات بيانات التغذية إلزامية على العبوة إال إذا آانت معلومات التغذية اإللزامية مزودة على 
 .CFR 101.45 21الفتة أو عبر وسيلة أخرى محددة في 

 
) مثل، الجوز، الفستق(ج الطوعي من بطاقات بيانات التغذية األعشاب والبذور الطازجة بناًء على ذلك، يعفي البرنام

البذور أو التي ال تحتوي على مكونات مضافة مثل الملح والمباعة في قسم الخضار، لكن عندما تتم معالجة 
، أو قشرها أو خرىالخضروات أو الفواآه المقشرة أو غير المقشرة بطريقة غير مزجها بخضروات وفواآه نيئة أ

، تكون بطاقات )المثلجة/مثل الفواآه المجففة، المكسرات المحمصة، آرات البطيخ المجلدة(صقلها أو قطعها /ترتيبها
 .CFR 101.9 21بيانات التغذية إلزامية بموجب 

 
اف إلى هل بطاقات بيانات التغذية ال تزال طوعية على عبوات الخضروات أو الفواآه النيئة عندما تض. 147ب

 العبوة األغذية المعالجة، مثل صلصات السلطة ومربعات الخبز المحمص؟
 

خضروات عندما تضاف األغذية المعالجة مثل صلصات السلطة أو مربعات الخبز المحمص، إلى أآياس ال :الجواب
 .يخضع للبرنامج الطوعيأو الفواآه النيئة، يعتبر المنتج من األغذية المعبأة والمعالجة والمتعددة المكونات وال يعد 
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خاضعة طبعًا لإلعفاء على الغذاء الجاهز لألآل . (لذا تكون بطاقات بيانات التغذية إلزامية لكامل محتويات العبوة
 .)والمعالج أو المحضر رئيسيًا في محل التجزئة، وإعفاءات المؤسسات الصغيرة

 
 آان على المسهلكين فتح عبوة الصلصة وإضافتها هل تعتبر السلطة المعبأة مع صلصتها جاهزة لألآل إذا. 148ب

 إلى أعشاب السلطة بأنفسهم؟
 

بما أنه يجوز تقديم سلطات المطاعم مع الصلصة أو مربعات الخبز المحمص في عبوة جانبية، تعتبر  :الجواب
المستهلك عبوات السلطات المحضرة في محل تجزئة أنها جاهزة لألآل عندما يكون التحضير الوحيد المطلوب من 

الكثير من وعلى خالف ذلك، ال تعتبر المنتجات التي تتطلب . هو إضافة الصلصة أو مربعات الخبز المحمص
 .أنها جاهزة لألآل) مثل مجموعة عناصر تحضير البيتزا(التجميع أو التحضير 

 
ة المتعددة أفهم أن إضافة صلصة السلطة إلى عبوة من األعشاب يجعل الغذاء من األغذية المعالج. 149ب

هل يتغير اإللتزام إذا آانت السلطة . المكونات وبالتالي تكون بطاقات بيانات التغذية إلزامية لكامل محتويات العبوة
 المعبأة تحتوي على حزمة من صلصة السلطة التي سبق لها أن آانت تحمل بطاقة بيانات التغذية؟

 
  لكال األعشاب وصلصة السلطة، إال أن الفقرة بطاقات بيانات التغذية ال تزال إلزامية. ال :الجواب

21 CFR 101.9(h)(1)  تسمح بوضع بطاقات فردية أو بقيمة مرآبة على المكونات المعبأة فرديًا والمزمع أآلها
وإذا آانت بطاقة التغذية على الحزمة . في آن واحد، لذا يمكن أن تحمل األعشاب وصلصة السلطة بطاقات فردية

 .لشراء، ال تدعو الحاجة إلى إعادة طباعة معلومات الصلصة على الكيس الخارجيبارزة في مرآز ا
 
  إلزامية للتفاح المغلف بالسكر أو الكراميل والمباع في قسم الفواآه؟التغذيةهل بطاقات بيانات . 150ب
 

 .نات التغذية إلزاميةهذه المنتجات هي منتجات غذائية معالجة متعددة المكونات، لذا تكون بطاقات بيا. نعم :الجواب
 
المجمدة التي يتولى محل التجزئة تغليفها أو /هل بطاقات بيانات التغذية إلزامية لألسماك النيئة المثلجة. 151ب

 المجمدة من محل التجزئة؟/إعادة تغليفها وبيعها في قسم األغذية المثلجة
 

اك النيئة التي تتألف من مكون واحد ويتولى يسري البرنامج الطوعي لبطاقات بيانات التغذية على األسم :الجواب
مجمدة، لكن آي يكون محل التجزئة متقيدًا /تغليفها محل التجزئة، بصرف النظر عما إذا آانت طازجة أو مثلجة

أي معروضة في مكان قريب (بالبرنامج الطوعي، يجب أن تكون معلومات بطاقات التغذية متوفرة في مرآز الشراء 
وقد يكون من الضروري أن تعرض بعض محالت . المجمدة/كال األسماك الطازجة والمثلجةل) جدًا من المنتج
وآذلك في قسم األسماك المجمدة /منشورًا تحمل بيانات المغذيات لألسماك في قسم األغذية المثلجة/التجزئة الفتة

ة على األسماك وعلى خالف ذلك، يسري البرنامج اإللزامي لبطاقات بيانات التغذي. الطازجة من المحل
مثل تلك التي تكون معبأة في علبة تحمل بطاقة مطبوعة واسم (المجمدة النيئة التي تتولى تعبئتها شرآة صنع /المثلجة
 CFR 101.45 21). المارآة

 
 السلطعون المعلب والمبستر والمعرض للتلف بدون تبريد؟هل بطاقات بيانات التغذية إلزامية للحم . 152ب
 

لحم السلطعون المبستر والمعرض لبرنامج الطوعي لبطاقات بيانات التغذية يشمل ا :الجواب
البراد، في حين أن لحم السلطعون المعلب / والمباع على الثلج أو في الثالجةللتلف بدون تبريد

 . وغير المعرض للتلف بدون تبريد يجب أن يحمل بطاقات بيانات التغذية
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مطبوخ على البخار معفى من بطاقات بيانات التغذية في حال شرائه من الجمبري ال/القريدس/ الروبيانهل. 153ب
أو األغذية الجاهزة؟ هل يكون هناك فرق شرآة وإعادة تعبئته في محل التجزئة للبيع في قسم األسماك الطازجة 

 صلصة الجمبري على البخار أو لو أضيفت/القريدس/لو أضاف محل التجزئة مزيجًا من التوابل عند طبخ الروبيان
 الكوآتيل إلى العبوة؟

 
 الجمبري/القريدس/الروبيانويسري البرنامج الطوعي لبطاقات بيانات التغذية على الكرآند والسلطعون  :الجواب

العادي المقشر أو غير المقشر والخاضع للمعالجة الحرارية عندما تباع هذه المواد في قسم األسماك الطازجة أو 
تماشيًا مع األجوبة السابقة المتعلقة بمنتجات الفواآه والخضار، عندما يكون غذاء لكن األغذية الجاهزة من المحل، 

مثل مزيج التوابل أو صلصة (مؤلفًا من أآثر من مكون واحد ويكون بعضها غير مشمول في البرنامج الطوعي 
ام محتوى مغذيات المنتج فهذه المكونات المضافة تعدل بشكل ع. ، فيجب أن يحمل بطاقات بيانات التغذية)الكوآتيل

وإذا آان المنتج . بحيث ال تعد قيم المغذيات المعروضة من أجل البرنامج الطوعي تمثل بشكل صحيح المنتج النهائي
مثل (النهائي يلبي معايير األغذية الجاهزة لألآل والتي تمت معالجتها وتحضيرها رئيسيًا في المكان التي تباع منه 

، فقد يكون معفى من بطاقات ) المطبوخ على البخار والمحضر بتوابل داخل المحلريالجمب/القريدس/الروبيان
 .CFR101.9(j)(3) 21بيانات التغذية بموجب 
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 اإلدعاءات. 8
 
 

 إدعاءات محتويات المغذيات
 
 ؟]nutrient content claim (NCC)" [إدعاء محتوى مغذية"ما هو . 1م
 

غني "أو " قليل الدهن"مثل (ضمنًا مستوى مغذية في الغذاء إنه إدعاء حول منتج غذائي يصف مباشرًة أو  :الجواب
 CFR 101.13(b) ،21 CFR 101.13(a) 21").  سعيرة حرارية100يحتوي على "أو " بنخالة الشوفان

 
 على بطاقات NCCستعمال إدعاءات ما هي مستويات المغذيات التي يجب أن تكون موجودة في غذاء إل. 2م

 األغذية؟
 

 .من هذا التوجيه) ب(و) أ( مبينة في الملحقين NCCمستويات المغذيات المطلوبة إلستعمال إدعاءات  :الجواب
 
 ، هل يمكن إستعماله على بطاقة؟FDA مشموًال في أنظمة إدارة NCCإذا لم يكن إدعاء . 3م
 

وتكون آافة اإلدعاءات . مرادفاتها المعرفة بالتحديد في األنظمةدعاءات أو يجوز فقط إستعمال تلك اإل. ال :الجواب
 CFR 101.13(b) 21. األخرى محظورة

 
 ؟NCCأيت تعالف اإلدارة بالتحديد إدعاءات . 4م
 

 .107 و105، والجزئين 101من الجزء ) د(، الجزء الفرعي CFR 101.13 21في  :الجواب
21 CFR 101.13(b). 

 
  من حيث حجم الحروف أو نوعها؟NCCأي إشتراطات إلدعاءات هل هناك . 5م
 

وبالتحديد، ال ). تسمية الغذاء( بارزًا أآثر من ضعف بيان التعريف NCCال يجوز أن يكون إدعاء . نعم : الجواب
أما نوع الحروف، فإذا آان يبرز اإلدعاء . يجوز أن يتجاوز حجم حروف اإلدعاء ضعف حجم حروف بيان التعريف

 ). حتى لو آان حجم الحروف مناسبًا(ل غير متناسب مع بيان التعريف، سيكون ذلك إنتهاآًا لألنظمة بشك
21 CFR 101.13(f) 

 
 هل هناك أي معلومات إضافية إلزامية عند تقديم إدعاء؟. 6م
 

للحؤول تكون مجموعة متنوعة من المعلومات إلزامية حسب اإلدعاء ونوعية المعلومات المطلوبة . نعم :الجواب
 .CFR 101.13(n) 21. بطاقات بيانات التغذية إلزامية لكافة اإلدعاءات تقريبًا. دون أن يكون اإلدعاء مضلًال

 
 اإلقرار؟ما هو بيان . 7م
 

إنه بيان يلفت إنتبه المستهلك إلى وجود مغذية أو أآثر في الغذاء قد تزيد من خطر التعرض لمرض أو  :الجواب
كون بيان اإلقرار إلزاميًا عند تقديم إدعاء بمحتوى مغذية وعندما تتجاوز مغذية في ذلك وي. حالة متعلقة بالصحة

راجع معلومات التغذية لالطالع "مثًال (ويعرف بيان اإلقرار على تلك المغذية . الغذاء بعض المستويات الموصى بها
 CFR 101.13(h)(1)-(3) 21"). على محتوى الصوديوم

 
 ر إلزاميًا؟متى يكون بيان إقرا. 8م
 

 وعندما يحتوي الغذاء على مغذية أو أآثر من المغذيات التالية على NCCيكون إلزاميًا عند تقديم إدعاء  :الجواب
  " مقدار مرجعي مستهلك عادًة"مستويات تتجاوز تلك المدرجة أدناه  لكل 

 ي على توصياتيحتو
 غير ملزمة
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]Reference Amount Customarily Consumed (RACC)[غذية بحجم ، أو لكل حصة معلنة، أو لأل
راجع (تسري مستويات مختلفة على المنتجات الرئيسية لألطباق والوجبات . ( جرامًا50حصص صغيرة، فلكل 

 ):18 م8الفصل 
 

  جرام13.0 مجموع الدهن
 

  جرام4.0 الدهن المشبع
 

  مليجرام60 الكولستيرول 
 

  مليجرام480  الصوديوم
 

21 CFR 101.13(h)(1) 
 
 يكون حجم حصته صغيرًا؟ما هو الغذاء الذي . 9م
 

 .  ج أو أقل أو ملعقتين آبيرتين أو أقل30 يبلغ RACCإنه الغذاء الذي يحمل مقدار  :الجواب
21 CFR 101.13(h)(1) 

 
 آيف يجب عرض بيان اإلقرار على البطاقة؟. 10م
 

رسومة يجب أن يكون بحروف عريضة واضحة ومتضاربة بشكل متميز مع المواد المطبوعة أو الم :الجواب
آما يجب . األخرى، ويجب أن يكون بشكل عام بحجم حروف تكون على األقل بحجم بيان الكمية الصافية للمحتويات

 CFR 101.13(h)(4)(i)-(ii) 21. قرب اإلدعاءمباشرًة وضعه 
 
 ؟"رًة قرباشمب"ما معنى . 11م
 

ما أي مواد مثل ه يجوز أن تكون بينوال. مجرد ذلك، أي إلى جانب اإلدعاء" مباشرًة قرب"تعني عبارة  :الجواب
عندما يشكل (أما المعلومات اإللزامية األخرى مثل بيان التعريف . الرسوم النقشية أو أي رسوم فنية أو تصميمية

تلك اإللزامية بموجب الفقرة (وبيانات اإلقرار الخاصة ") جبن شدر قليل الدهن"اإلدعاء جزءًا من بيان التعريف مثل 
403(r)(2)(A)(iii)-(v))21. ، فهي مسموحة بين اإلدعاء وبيان اإلقرار CFR 101.13(h)(4)(ii). 

 
 هل يعتبر بيان تعريف في أي حالة أنه مادة تدخلية؟. 12م
 

ويعتبر اإلدعاء وبيان . نعم، قد يكون اإلدعاء وبيان التعريف جزئين منفصلين من المعلومات على البطاقة :الجواب
صالن من المعلومات، إذا تمت طباعة بيان التعريف واإلدعاء بأنواع أو أحجام أو ألوان التعريف أنهما جزءان منف

وفي مثل هذه الحاالت، يجب أن . داخل نجم ساطع" قليق الدهن"عبارة أو مواقع حروف مختلفة، أي مثًال، إذا آانت 
 .يكون بيان اإلقرار قرب اإلدعاء وال يفصل بينهما بيان التعريف

 
  تحديد حجم حروف بيان اإلقرار؟آيف يتم. 13م
 

 يكون حجم حروف بيان اإلقرار مطابقًا لذلك اإللزامي لبيان الكمية الصافية للمحتويات في  :الجواب
21 CFR 101.105(i) ؛ على سبيل المثال، للعبوات التي تبلغ مساحة واجهة عرضها الرئيسية خمسة إنش مربع أو

 إنش على األقل؛ وللعبوات التي تبلغ مساحة واجهة عرضها الرئيسية 1/16أقل، يجب أن يكون علو بيان اإلقرار 
 إنش 100-25 إنش؛ وللعبوات التي تبلغ مساحة واجهة عرضها الرئيسية 1/8 إنش مربع، ما ال يقل عن 5-25

ما  إنش مربع، 100 إنش؛ وللعبوات التي تبلغ مساحة واجهة عرضها الرئيسية أآثر من 3/16مربع، ما ال يقل عن 
 إنش مربع، ما ال يقل عن 400 إنش؛ وللعبوات التي تبلغ مساحة واجهة عرضها الرئيسية أآثر من 1/4ال يقل عن 

 CFR 101.13(h)(4)(i) 21.  إنش1/2
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 هل هناك أي حاالت إستثنائية إلشتراطات حجم حروف بين اإلقرار؟. 14م
 

 الحجم اإللزامي لبيان الكمية الصافية للمحتويات، يجوز أن يكون إذا آان اإلدعاء أقل بنسبة مرتين من. نعم :الجواب
 .CFR 101.13(h)(4)(i) 21.  إنش1/16بيان اإلقرار بنصف حجم اإلدعاء لكن يجب اآل يقل عن 

 
 ما هي إشتراطات حجم حروف بيان اإلقرار في العبوات الصغيرة للغاية؟. 15م
 

أو أقل من الفسحة المتوفرة للبطاقة وهي عبوة بحجم حصة فردية إذا آانت عبوة تحمل ثالث إنش مربع  :الجواب
 CFR 101.13(h)(4)(i) 21.  إنش1/32تقدم مع الوجبات في المطاعم، ال يجوز أن يقل علو بيان اإلقرار عن 

 
 إذا تم تقديم إدعاءات عديدة على واجهة واحدة، هل يكون بيان اإلقرار إلزاميًا آلما تم تقديم إدعاء؟. 16م
 

إذا تم تقديم إدعاءات متعددة على واجهة، يكون بيان إقرار واحد إلزاميًا لكل واجهة ويجب أن يكون . ال :الجواب
 CFR 101.13(h)(4)(iii) 21. قرب اإلدعاء المطبوع بأآبر حرف على تلك الواجهة

 
  بيان اإلقرار؟ين على واجهة واحدة، وآان آالهما بحجم حرف مطابق، أين يوضعتم تقديم إدعائإذا . 17م
 

 .يجوز أن يكون بيان اإلقرار إلى جانب أي من اإلدعائين: الجواب
 
 متى تكون بيانات اإلقرار إلزامية على المنتجات من نوع اللحوم؟. 18م
 

بيان ") منتج لحوم"لالطالع على تعريف عبارة  CFR 101.13(l) 21راجع (يجب أن يحمل منتج لحوم  :الجواب
 :على أآثر من) لكل حصة معلنة(ي إقرار إذا آان يحتو

 
  ج من الدهن،26

  ج من الدهن المشبع،8
  مج من الكولستيرول، أو 120
  مج من الصوديوم960

 
21 CFR 101.13(h)(2) 

 
منتج طبق " لالطالع على تعريف CFR 101.13(m) 21راجع (وآذلك يجب أن يحمل منتج طبق رئيسي 

 : أآثر من) لكل حصة معلنة (بيان إقرار إذا آان يحتوي على") رئيسي
 

  ج من الدهن،19.5
  ج من الدهن المشبع،6.0
  مج من الكولستيرول، أو 90

  مج من الصوديوم730
 

21 CFR 101.13(h)(3) 
 
 ؟"مصدر جيد"أو " ة عالينسبة"متى يجوز تقديم إدعاء . 19م
 

 DRV أو قيمة RDIمدخول  من% 19-10عندما يحتوي غذاء على " مصجر جيد"يجوز تقديم إدعاء  :الجواب
عندما يحتوي غذاء على ما ال يقل عن " نسبة عالية"ويجوز تقديم إدعاء ). DVالمعلن عن آالهما على البطاقة بـ(

 CFR 101.54(b)-(c) 21. من القيمة اليومية% 20
 
 لمغذية ال تحمل قيمة يومية محددة؟" مصدر جيد"أو " نسبة عالية"هل يجوز تقديم إدعاء . 20م
 

 معرفة بأنها نسبة مئوية من القيمة اليومية، لذا ال تكون المغذيات " مصدر جيد"و" نسبة عالية"إدعاءات . ال :الجواب
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". مصدر جيد"أو " نسبة عالية"التي ال تحمل قيمة يومية محددة مشمولة في التعريف وال يجوز أن تقدم إدعاءات 
21 CFR 101.54(a) 

 
أي طريقة أن تدع المستهلكين يعلمون أن منتجًا يحتوي على مغذيات بدون قيم هل تستطيع شرآة الصنع ب. 21م

 ؟3-يومية، مثل حوامض دهون أوميغا
 

ال تحمل قيمة يومية محددة طالما أن اإلدعاء يحدد فقط مقدار يجوز لشرآة صنع أن تقدم بيانًا عن مغذية  :الجواب
جرام من حوافض دهون × "وقد يكون هذا اإلدعاء . منتجالمغذية لكل حصة وال يصف ضمنًا مستوى المغذية في ال

 CFR 101.13(i)(3) 21". وقائع التغذية"ويجب أن تكون هذه اإلدعاءات خارج بطاقة ." 3-أوميغا
 
جرام من × يحتوي على "مثل " (يزود"و" يحتوي على"هل يجوز أن تحمل بطاقة بيانات تستعمل عبارتي . 22م

 ذيات بدون قيم يومية؟للمغ") 3-حوامض دهون أوميغا
 

. ذآر المقدار المحدد للمغذيةيجب للمغذيات بدون قيم يومية، " يزود"أو " يحتوي على"الستعمال عبارتي  :الجواب
جرام من حوامض × يزود "أو "  لكل حصة3-جرام من حوامض دهون أوميغا× يحتوي على "وتكون عبارتا 

 .مسموحتين" 3-أوميغادهون 
 

أو ) بدون بيان المقدار المحدد" (3-جرام من حوامض دهون أوميغا× يحتوي على " عبارتا تكونمن جهة أخرى، 
" مصدر جيد"وتكون هذه اإلدعاءات مرادفة إلدعاء . غير مسموحتين" 3-جرام من حوامض دهون أوميغا× يزود "

 CFR 101.54(c) 21. غير المسموح للمغذيات التي ال تحمل قيمة يومية محددة
 
 لفيتامين أو معدن في غذاء RDI إذا وصف النسبة المئوية لمدخول NCCتبر بيان من إدعاءات هل يع. 23م

 خارج واجهة التغذية؟
 

نعم، على الرغم من أن هذه اإلدعاءات معفاة من بعض إشتراطات بطاقات البيانات، إال أنها غير معفاة من  :الجواب
 ،CFR 101.13(q)(3)(i) ،21 CFR 101.13(n) 21. حمل بيان إقرار عند اللزوم ومعلومات التغذية

21 CFR 101.13(h) 
 
إذا يحمل اإلخالء " خالي"أو " قليل"هل يجوز لغذاء يكون عادًة قليًال أو خالية من مغذية أن يحمل إدعاء . 24م

 ؟) البرآولي الخالي من الدهنمثل(المالئم للمسؤولية 
 

فقط إذا تمت معالجتها ") رقائق بطاطس قليلة الصوديوم"مثل (اء يجوز لألغذية أن تحمل مثل هذا اإلدع. ال :الجواب
أو تعديلها أو ترآيبها أو إعادة ترآيبها خصوصًا بحيث تقلل من مقدار المغذية في الغذاء، أو تزيل المغذية من 

مثل (ن ذلك النوع ويجوز ألغذية أخرى أن تقدم بيانًا يشير إلى آافة األغذية م. الغذاء، أو ال تشمل المغذية في الغذاء
 CFR 101.13(e)(1)-(2) 21"). برآولي، غذاء خالي من الدهن"أو " زيت ذرة، غذاء خالي من الصوديوم"
 
 ؟"خالي"أو " قليل"متى يعتبر غذاء مرآب أن خضع لمعالجة خاصة ويسمح له بأن يحمل إدعاء . 25م
 

 حبوب بسلة معلبة،  مغذية، مثل الصوديوم فيإذا آان من المتوقع عادًة من غذاء مماثل أن يحتوي على :الجواب
وآان الغذاء المعلن مصنوعًا بحيث يحتوي على قليل من التغذية أو ال يحتوي عليه على اإلطالق، فيعتبر الغذاء أنه 

 CFR 101.13(e)(1) 21". أو قليل" خالي"خضع لمعالجة خاصة ويجوز أن يحمل إدعاء 
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 عادي منه، مثل مزيج من التوابل، وال يحتوي على ملح، هل يجوز أن إذا آان منتج مصنوعًا بدون نوع. 26م
 "خالي من الصوديوم؟"يحمل إدعاء 

 
يكون مؤهًال ليحمل ذاء لذا  أنه تم ترآيب الغذاء بحيث ال يحتوي على المغذية في الغFDAتعتبر إدارة . نعم :الجواب

 ."ي من الصوديومخال"إذا آان يلبي معايير عبارة " خالي من الصوديوم "دعاءإ
 
من الدهن، مثل % 100حتى لو آان المنتج مؤلفًا أساسيًا من " خالي من الدهن"هل يجوز وضع إدعاء . 27م

 بخاخ زيت طبخ يكون حجم حصته صغيرًا جدًا؟
 

 وهو مؤهل من RACC جرام من الدهن لكل مقدار 0.5على الرغم من أن الغذاء يحتوي على أقل من  :الجواب
من % 100إال أن مثل هذا اإلدعاء على منتج مؤلف أساسيًا من " خالي من الدهن،"قنية ليحمل إدعاء الناحية الت

، يجب أن تقر البطاقة بأن FD&C من قانون (n)201و (1)(a)403وبموجب الفقرتين . الدهن يعتبر أنه مضلل
" آامل الدهن"أو " الدهنمن % 100"وعبارة " خالي من الدهن"من الدهن، لكن عبارة % 100المنتج مؤلف من 

هو أآثر " للطبخ الخالي من الدهن" أن اإلدعاء مثل FDAوتعتقد إدارة . متناقضتان ويبدو أن البيان مثير للتشوش
ال ترد بألوان بارزة أو تطبع بحروف " خالي من الدهن"، طالمًا أنه لم يتم تقديمه بطريقة مضللة وأن عبارة مالءمة

 . آخر عن باقي البيانأبرز أو يتم تمييزها بشكل
 
أن الغذاء المرجعي قد يكون " أآثر"و" أقل"عندما ينص النظام في شأن إدعاءات " فئة المنتج"ما معنى . 28م

هل هذه الفئات من . غذاءًا غير مشابه ضمن فئة منتج يمكن إستبداله بشكل عام بغذاء آخر في النظام الغذائي
  ألحجام الحصص؟RACC المستعملة لوصف مقادير 139المنتجات مطابقة لفئات المنتجات الـ

 
لقد تعمدت اإلدارة اإلمتناع عن . ليست هذه الفئات مطابقة لفئات المنتجات المقررة ألحجام الحصص :الجواب
آان قصدها من ذلك إجراء مقارنات و. في القاعدة النهائية من أجل السماح باستعمال معيار مرن" فئة منتج"تعريف 

التي تكون متعاوضة في النظام الغذائي، باإلضافة إلى اإلقرار بأن هذه األغذية تكون أحيانًا غير بين األغذية 
 ").يحتوي التفاح على دهن أقل من رقائق البطاطس"متشابهة، مثل 

 
 ؟)أعاله (28 م8متى يعتبر مضلًال اإلدعاء الموصوف في الفصل . 29م
 

 ال يحتمل إستعمالهما بشكل معقول ليكونا إختيارات غذائية بديلة يعتبر إدعاء مضلًال إذا قارن غذائين :الجواب
  ."الكريمة الحامضةيحتوي التفاح على دهن أقل من "لمناسبة أآل محددة، مثل 

 
يقارن بين أغذية الفطور المصنوعة من الحبوب والجاهزة لألآل وخيارات " أقل"هل يجوز وضع إدعاء . 30م

 الفطائر الدنمرآية؟الفطور األخرى مثل النقانق أو 
 

حاول "لن تعترض اإلدارة على مثل هذا اإلدعاء إذا آان مصاغ بشكل مناسب إلطار مناسبة أآل مثل  :الجواب
من الدهن األقل من % __تحتوي حصة من هذا الغذاء المصنوع من الحبوب على . تناول غذاء مختلف للفطور
 ."حصة من الفطائر الدنمرآية
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المعتبرة عادًة أنها بدائل  بشكل مشابه وفي سياق مناسبة أآل، مقارنات بين األغذية هل علي أن أجري. 31م
 بدًال من رقائق البطاطس أو آعكة آوآي بدًال من أخرى؟] pretzels[الكعك العقدي لبعضها البعض مثل 

 
 .إلزاميًاتكون هذا الحاالت لالستبدال مفهومة بشكل عام من المستهلك ولن يكون تحديدها . ال :الجواب

 
 ؟"خفيف"ما هو الغذاء المرجعي المالئم لغذاء يحمل إدعاء . 32م
 

يجب أن يكون الغذاء المرجعي غذاءًا أو مجموعة أغذية تكون ممثلة للنوع المطابق للغذاء الذي حمل  :الجواب
وآوالتة لتكون أخرى من الش) جيالتي(الشوآوالتة بوظة ) جيالتي(تستعمل بوظة على سبيل المثال، قد . اإلدعاء

 CFR 101.13(j)(1)(i)(B) 21. غذاءها المرجعي
 

يجوز بطرق متعددة تحديد القيمة الغذائية للدهن أو السعيرات الحرارية في غذاء مرجعي مستعمل آأساس إلدعاء 
وقد تكون قيمة في قاعدة بيانات تمثيلية صالحة؛ أو معدل قيمة محددة من أآبر مارآات ثالث وطنية ". خفيف"
 .، وهو األبرز في السوقللغذاء، على أساس جماعي؛ أو حيث تكون قيمته الغذائية ممثلة لنوع الغذاء) إقليمية(

21 CFR 101.13(j)(1)(ii)(A) 
 

يجب أن تكون مشابهة لتلك المحتسبة من خالل حساب معدل القيم " خفيف"والقيمة الغذائية المستعملة آأساس إلدعاء 
ويجب أال تكون هذه القيمة قيمة غذاء فردي أو مجموعة أغذية تكون على .  هذا النوعالغذائية ألغذية عديدة من

بغذاء مرجعي مالئم، يجب أن يكون هذا " خفيف"فعند مقارنة غذاء . الطرف العالي من سلسلة القيم الغذائية للغذاء
لمقارنة مع منتجات أخرى عادية الغذاء غذاءًا يدرك المستهلك بشكل عام أنه غذاء محسن من حيث قيمته الغذائية با

 CFR 101.13(j)(1)(ii)(A) 21. من نوعه
 
 ؟"معدل قيمة غذائية"ما الذي يعتبر أنه . 33م
 

، أو معدل مستويات غذائية في عديد من أبرز المارآات من قد يكون قيمة في قاعدة بيانات مالئمة للغذاء :الجواب
وفي تحديد معدل قيمة غذائية لنوع معين من الغذاء، .  بشكل جماعيآما قد يكون إجراء متبع. النوع من الغذاءذلك 

 CFR 101.13(j)(1)(i)(A) 21. يجب أن تأخذ شرآة الصنع التفاوت الغذائي للمنتج
 

متسقة نوعًا ما بينما ال تكون آذلك بعض أنواع األخرى مثل آعك الكوآيز المحتوية وتكون بعض أنواع المنتجات 
وطبعًا، في المنتجات حيث يوجد تفاوت واسع بين مختلف ]. chocolate chip cookies[على آسور الشوآوالتة 

 .للوصول إلى مستوى تغذية صحيحأصناف النوع نفسه من األغذية، يجب إعتبار مزيد من المنتجات 
 
 تم إنشاؤه؟آيف سيعرف أي شخص ما هو الغذاء المرجعي وآيف . 34م
 

 .لمستعمل آغذاء مرجعي على البطاقة في إطار المعومات المرافقةيجب التعريف بنوع الغذاء ا: الجواب
21 CFR 101.13(j)(2)(i) 

 
المعدالت، المعايير، (وباإلضافة إلى ذلك، يلزم النظام بأن تكون شرآات الصنع المستعملة للقيم الغذائية المحتسبة 

ويجب أن تكون هذه . إلى القيم الغذائيةآأساس إلدعاء قادرة على تزويد معلومات محددة حول آيفية التوصل .) إلخ
 CFR 101.13(j)(1)(ii)(A) 21. المعلومات متوفرة عند الطلب للمستهلكين والمسؤولين المختصين باألنظمة
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 القيمة الغذائية المستعملة آمرجع لإلدعاء مستمدة من آيف تبين بطاقة هوية غذاء مرجعي عندما تكون. 35م
 أغذية عديدة؟قاعدة بيانات أو تكون معدل 

 
) على صلصة سلطة إيطالية خفيفة" (أقل دهن من صلصة السلطة اإليطالية العادية% 50"قد تذآر البطاقة  :الجواب

وال يستلزم ). على صلصة سلطة إيطالية خفيفة بالكريمة" (نصف دهن صلصة السلطة اإليطالية العادية بالكريمة"أو 
 .CFR 101.13(j)(2)(i) 21.  من قاعدة بياناتأن تذآر البطاقة أن القيمة المرجعية أتت

 
 معدًال للمارآات اإلقليمية؟" خفيف"هل يمكن أن يكون غذاء مرجعي لمنتج . 36م
 

  ".الخفيف"نعم، طالما أن المارآات اإلقليمية متوفرة في المنطقة نفسها حيث يباع المنتج  :الجواب
 
 غذاءًا فرديًا؟" خفيف"ي إلدعاء هل هناك أي ظروف قد يكون فيها الغذاء المرجع. 37م
 

لقد أفادت اإلدارة بأنه إذا آانت المستويات الغذائية في غذاء، مثل المارآة الرائدة الوطنية أو اإلقليمية، . نعم :الجواب
 ".خفيف"مالئمًا لمنتج تعكس بشكل صحيح معدل األغذية من ذلك النوع، قد يكون ذلك الغذاء غذاءًا مرجعيًا 

 
 ون منتج رائد في السوق دائمًا غذاءًا مرجعيًا مالئمًا؟هل يك. 38م
 

على سبيل المثال، إذا آان هناك منتجان رائدان في السوق ويحمالن خواصًا غذائية مختلفة جدًا، قد . ال :الجواب
دل وفي تلك الحالة، يجب حساب مع.  في السوق للغذاء المرجعي بقليل يحتل نصيبًا أآبرإختيار واحدمضلًال يكون 

 ".خفيف"القيم الغذائية معًا لكال المنتجين الرائدين في السوق لتحديد قيمة غذائية ألساس دعاء 
 
" خفيف"هل يمكنني أن أصنع صنفًا ماذا يحدث لو آان منتجي منتجًا فريدًا والوحيد من نوعه في السوق؟ . 39م

 باستعمال المنتج العادي ليكون المنتج المرجعي؟
 

 .بالصنف العادي من المنتج" خفيف"تجات الفريدة حقًا أن تجري مقارنات إدعاء يجوز للمن :الجواب
 
أو األصناف األخرى المحسنة أآثر شعبية إلى حد أن الصنق العادي " الخفيف"ماذا يحدث لو أصبح الصنف . 40م

 لم يعد مسوقًا؟
 

د مسوقة، لذا وخصوصًا للمنتجات التي  المقارنات تكون مضللة إذا أجريت لمنتجات لم تعتعتقد اإلدارة أن :الجواب
لم تعد مصنوعة منذ تعتبر اإلدارة أن اإلدعاءات مضللة إذا انت مبنية على منتجات تكون غير إعتيادية أو فريدة، 

 . أشهر6أآثر من 
 
تمت مواصلة صناعة المنتج لكنه يحتل نصيبًا صغيرة في السوق؟ هل ال تزال هذه المنتجات ماذا يحدث إذا . 41م

 ؟"الخفيفة"معتبرة أغذية مرجعية مالئمة للمنتجات 
 

لن تعتبر اإلدارة أن أي غذاء هو غذاء مرجعي مالئم ألي إدعاء نسبي إذا لم يكن يحتل نصيبًا آبيرًا من  :الجواب
، وآذلك ال تتوقع أن تكون آما وال تريد إنشاء أغذية خصيصًا لتكون أغذية مرجعية لإلدعاءات النسبية. السوق
 .ذية التي لم يعد المستهلك قادرًا على شرائها أغذية مرجعية مالئمةاألغ
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 هل يكون الوضع آذلك دائمًا؟. 42م
 

إفتراضيًا، اللبن (هناك بعض الظروف التي يمكن تصورها والتي يتم الكف فيها عن تسويق غذاء تقليدي  :الجواب
ولن تعتبر اإلدارة بشكل عام أن مقارنات الغذاء . ويكون فيها الغذاء المحسن غذائيًا فقط متوفرًا) الكامل الدهن

المحسن غذائيًا بالغذاء التقليدي هي مضللة، طالما أن من المرحج أن يكون المستهلكون على معرفة بالغذاء التقليدي 
 . إلى أنه تم تحسين المنتج بالمقارنة مع الغذاء التقليدي" خفيف"وتشير عبارة 

 
 ؟"خفيف" وضعها على البطاقة عند تقديم إدعاءات نسبية مثل هل هناك أي معلومات يجب. 43م
 

، يجب أن "مضاف"أو " أآثر"أو " أقل"أو " مخفف"، وشأنها شأن إدعاءات "خفيف"عند تقديم إدعاءات  :الجواب
 "):المعلومات المرافقة"يشار إلى هذه بـ(تذآر البطاقة ما يلي 

 
 تعديل الغذاء، النسبة المئوية أو الكسرة التي تم بموجبها •
  الغذاء المرجعي، و•
 .الموجودة في الغذاء المعلن والغذاء المرجعي) موضوع اإلدعاء(مقدار المغذية  •

 
 سعيرة حرارية، 200--آيك جبن خفيف. دهن أقل من آيك الجبن العادي% 50 أقل سعيرات حرارية و1/3: مثال

  CFR 101.56(b)(3)(i)-(ii) 21. حصةج دهن لكل 8 سعيرة حرارية، 300-- ج دهن؛ آيك دبن عادي4
 CFR 101.13(j)(2) 21 و
 
 أي يجب وضع المعلومات المرافقة؟. 44م
 

النسبة المئوية أو الكسرة التي يتم بموجبها تعديل الغذاء وتسمية الغذاء المرجعي يجب أن تكون مباشرًة  :الجواب
يكون المقدار الفعلي للمغذية في الغذاء المعلن وقد . CFR 101.13(j)(2)(ii) 21. قرب أبرز إدعاء على البطاقة

 CFR 101.13(j)(2)(iv)(B) 21. والغذاء المرجعي قرب أبرز إدعاء أو على الواجهة نفسها لبطاقة التغذية
 
 على منتج هو بديل لغذاء ويحمل تسمية مختلفة آثيرًا عن ذلك NCCما هو الغذاء المرجعي المالئم إلدعاء . 45م

 الغذاء؟
 

زبدة زيت النبات التي تستبدل زبدة المرجارين أو الزبدة العادية، وممدودة المايونيز التي  األمثلة هي :بالجوا
من " ليس أقل مستوى غذائيًا"وآي يحمل إدعاًء، يجب يكون الغذاء المعلن مثل زبدة زيت النبات . تستبدل المايونيز

والغذاء المرجعي الذي يكون اإلدعاء مبنيًا عليه يجب أن . )مثل زبدة المارجرين(الغذاء الذي يشبهه والذي يستبدله 
 .CFR 101.13(d) 21موجود في " الغذاء البديل"وتعريف ). مثل المارجرين(يكون الغذاء الذي يشبهه ويستبدله 

 
 ما هو أبرز إدعاء؟. 46م
 

 :أبرز اإلدعاءات هي بالترتيب :الجواب
 

 إدعاء على واجهة العرض الرئيسية )1(. 1
 زء من بيان التعريف أو قربه؛ آج

 إدعاء في مكان آخر على واجهة العرض الرئيسية؛ )2. (2
 إدعاء على واجهة المعلومات؛ )3. (3
 .بطاقات البياناتفي نص إدعاء في مكان آخر على البطاقة أو  )4. (4
 

21 CFR 101.13(j)(2)(iii) 
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 آم يجب أن يكون حجم المعلومات المرافقة؟. 47م
 

 إنش، إال أنه توجد بعض اإلعفاءات من هذا 1/16بشكل عام، يجب أال يقل علو حجم الحروف عن  :الجواب
وبشكل عام، يكون الحجم األدنى . المتطلب لحجم الحروف لألغذية المعبأة التي تستوفي بعض إشتراطات الحجم

 . بع إنش مر12 إنش للمنتجات بمجموع فسحة متوفرة لحمل البطاقات يقل عن 1/32للحروف 
21 CFR 101.2(c) 

 
هل يجب تقديم . FDA الضمنية في أسماء المارآات بإعتماد من إدارة NCCيجب أن تحظى إدعاءات . 48م

 قبل إمكانية إستعمال إدعاء في أي إسم مارآة؟عريضة 
 

 تقديم  في إسم مارآة بدونCFR 101.65 21يجوز إستعمال اإلدعاءات الضمنية المعرفة بالتحديد في . ال :الجواب
 .CFR 101.69(o) 21عريضة بموجب 

 
 ؟"نافع للصحة "ما هي اإلشتراطات إلستعمال عبارة. 49م
 

أو عبارات متعلقة بها لتكون إدعاًء ضمنيًا بمحتوى المغذيات على " نافع للصحة"يجوز لك إستعمال عبارة : الجواب
غذائي متوافق مع التوصيات الغذائية إذا آان البطاقة أو في نص بطاقات بيانات غذاء يكون مفيدًا في تكوين نظام 

راجع الجدول في الملحق (الغذاء يستوفي شروط مجموع الدهن والدهن المشبع والكولستيرول والمغذيات األخرى 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتقيد الغذاء بالتعاريف وإشتراطات اإلعالن ألي دعاءات ). من هذا التوجيه) ب(

NCC21.  محددة CFR 101.65(d)(2) 
 
 ؟"طازج"ما معنى عبارة . 50م
 

بطريقة تقترح أن الغذاء غير خاضع لمعالجة، تعني هذه العبارة أن الغذاء في " طازج"عند إستعمال عبارة  :الجواب
 :التثليج أو ألي نوع من المعالجة الحرارية أو الحفظ، باستثناء/في حالة نيئة ولم يخضع للتجميد

 
 أو غيرها؛إضافة آسوات شمعية 

 إستعمال مبيدات الحشرات المعتمدة بعد الحصاد؛
 غسل المنتج بكلور أو حمض طفيف؛

 أو
 طبقًا ] kiloGray[ آيلوغراي 1عالج األغذية النيئة بإشعاع مؤين ال يتجاوز الجرعة القصوى البالغ 

 .CFR 101.95(c) 21 وCFR 101.95(a) 21 وCFR 179.26 21لـ
 

 ؟"مثلج بسرعة/مجمد"و" مثلج طازج/مدمج"ما معنى عبارتي . 52م
 

بأنها العذاء التي تم " مثلج بسرعة/مجمد"أو " مثلج طازج/مجمد" معنى عبارة FDAيحدد نظام إدارة  :الجواب
التبييض وتكون طريقة ). تثليجه/أي تم حصاده حديثًا عن تجميده_تثليجه بسرعة بينما آان ال يزال طازجًا /تجميده

التثليج عبر نظام مثل /التجميد" مثلج بسرعة/مجمد"وتعني عبارة . التثليج/ التجميدالمالئمة مسموحة قبل
لمدة )  حرارية فرنهايت دون الصفر مع هواء متحرك بسرعة موجه إلى الغذاءأي (بالسفع الهوائيالتثليج /التجميد

 CFR 101.95(b) 21. إفساد تقريبًاصلب الغذاء بدون أي التثليج السريع حتى /زمنية تكفي للتجميد
 
 

 اإلدعاءات الصحية
 
 ما هو اإلدعاء الصحي؟. 1ص
 

يعني اإلدعاء الصحي أي إدعاء مقدم على البطاقة أو في نص بطاقات بيانات غذاء، بما في ذلك مضافة  :الجواب
ة مثل إسم مارآ(أو البيانات الخطية " طرف ثالث" بما في ذلك اإلشارات إلى -غذائية، ويضف صراحًة أو ضمنًا 

 وتشمل اإلدعاءات . أو الرموز أو النقوش، صلة أي مادة بمرض أو بحالة متعلقة بالصحة") قلب"يشمل عبارة 
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الصحية الضمنية تلك البيانات أو الرموز أو النقوش أو غيرها من أشكال التواصل التي تقترح في السياق الذي تقدم 
 راجع(مرض أو حالة متعلقة بالصحة  صلة قائمة بين وجود أو مستوى مادة في الغذاء وفيه أن

21 CFR 101.14(a)(1).( 
 

وعالوًة على ذلك، تكون اإلدعاءات الصحية مقتصرة على اإلدعاءات المتعلقة بتخفيض خطر المرض، وال يمكن أن 
ويجب أن تخضع اإلدعاءات الصحية . تكون متعلقة بتشخيص مرض أو الشفاء منه أو التخفيف منه أو عالجه

الذوابة ثالثة جرامات من األلياف : "ومثال عن إدعاء صحي معتمد هو.  وتقييمها قبل االستعمالFDAارة لمعاينة إد
يحتوي هذا . للشوفان يوميًا في نظام غذائي قليل الدهن المشبع والكولستيرول، وقد يخفف من خطر مرض القلب

 ." جرام لكل حصة2الغذاء على 
 
  على بطاقات األغذية؟ما هي اإلدعاءات الصحية المسموحة. 2ص
 

 آما يجوز لشرآة أن تقدم . على إدعاء، فيجوز إستعماله طبقًا لذلك النظامFDAفي حال نص نظام إلدارة  :الجواب
من قانون  (c)(3)(r)403إدعاًء صحيًا بناًء على بيان رسمي من هيئة علمية حكومية أمريكية بموجب الفقرة 

FD&C .إلدعاءات الصحية التي تنص عليها إدارة والمعايير الضرورية إلستعمال اFDA ج( ملخصة في الملحق (
 CFR 101.70 21 وCFR 101.14(c)-(d) 21 وCFR 101.9(k)(1) 21. من هذا التوجيه

 
 آيف تختلف اإلدعاءات الصحية عن إدعاءات التأثير على الجسم؟. 3ص
 

 Significant Scientific" [علمية الكبرىاالتفاقية ال"آال اإلدعاءات الصحية التي تستوفي معيار  :الجواب
Agreement (SSA) [اإلدعاءات الصحية المخففة"و] "Qualified Health Claims (QHCs) [ تصف الصلة

أما إدعاءات ). CFR 101.14 21راجع (بين مادة وقدرتها على التخفيف من خطر مرض أو حالة متعلقة بالصحة 
ويمكن .  الذي تخلفه مادة على هيكل أو عمل الجسم وال تشير إلى مرضالتأثير على الجسم، فهي تصف التأثير

إستعمال آال إدعاءات التأثير واإلدعاءات الصحية على البطاقة وفي نص بطاقات بيانات األغذية التقليدية 
 التأثير ويجب أن تكون إدعاءات." الكالسيوم يبني عظامًا قوية"ومثال عن إدعاء التأثير هو . والمضافات الغذائية
 ؛ FDA] .21 U.S.C. 343(r)(6) وال تخضع لمعاينة مسبقة أو إعتماد من إدارة صادقة وغير مضللة
21 CFR 101.93[ 

 
 آيف تختلف اإلدعاءات الصحية عن البيانات عن اإلرشاد الغذائي؟. 4ص
 

ادة ومرض أو  تصف الصلة بين مQHCs وإدعاءات SSAآال اإلدعاءات الصحية التي تستوفي معيار  :الجواب
مرض موجودة في إدعاء ) 2مادة و) 1وتكون عناصر آل من  ). CFR 101.14 21راجع (حالة متعلقة بالصحة 

وبالتالي ال يشكل إدعاًء صحيًا، لكن قد يحتوي على عنصر (وال يحتوي اإلرشاد الغذائي على آال العناصر . صحي
أي مجموعة غير موصوفة بيسر من (ى فئة من األغذية وبيانات اإلرشاد الغذائي تشير بشكل إعتيادي إل. و آخر

 :وقد تكون األمثلة اإليضاحية التالية مفيدة. وليس إلى مادة محددة) التاحية الترآيبية
 

: المثاالن عن إدعاء صحي معتمد يجب أن يحتوي حسب تعريفه على عناصر مادة ومرض أو متعلقة بالصحة، هما
ة للشوفان يوميًا في نظام غذائي قليل الدهن المشبع والكولستيرول، قد تخفف من ثالثة جرامات من األلياف الذواب"

األنظمة الغذائية القليلة الدهن المشبع " و." جرام لكل حصة2يحتوي هذا الغذاء على . خطر مرض القلب
 ". جرامًا من بروتين الصويا يوميًا قد تخفف من خطر مرض القلب25والكولستيرول والتي تتضمن 

 
لمثال عن اإلرشاد الغذائي الذي ال يشير إلى مادة محددة إنما يشير إلى صنف واسع من األغذية بدون صلة وا

  أو أآثر آونس معادل  3إستهالك ما ال يقل عن : "واضحة أو ضمنية بمادة محددة موجودة في صنف األغذية هو
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 يكون عنصر واحد موجودًا لكن ليس ".ةالتعرض ألمراض مزمنة عديدللحبوب الكاملة يوميًا قد يخفف من خطر 
 .وهو ليس من اإلدعاءات الصحية ألنه يعقل الفهم أنه متعلق بمادة محددة. آالهما

 
: وبيان لإلرشاد الغذائي يشير إلى غذاء محدد أو مكون غذائي محدد لكن ليس إلى مرض أو حالة متعلقة بالصحة هو

 .من جديد، يكون عنصر واحد موجودًا لكن ليس آالهما." الكالسيوم مفيد لك"أو " الجزر مفيد لصحتك"
 
 ما هي إشتراطات اإلرشاد الغذائي على بطاقات األغذية؟. 5ص
 

يجوز إستعمال اإلرشاد الغذائي الصادق وغير المضلل على بطاقات األغذية، وال يخضع لمعاينة مسبقة من  :الجواب
 في ما إذا يستوفي البيان الشرط المتمثل FDA، قد تنظر إدارة ، لكن ما إن يتم تسويق الغذاء يحمل البيانFDAإدارة 

 (CFR 101.93 21). بأن يكون صادقًا ومضلًال
 

 " مبادرة معلومات التغذية األفضل من أجل صحة المستهلك" األخيرة FDAوفي إطار مبادرة إدارة 
]Better Nutrition Information for Consumer Health Initiative[إلدارة بأن بيانات اإلرشاد ، أقرت ا

 .الغذائي السليمة علميًا وغير المضللة قد تكون مفيدة للمستهلكين عند وضعها على بطاقات األغذية
 
  وإدعاءات 1993ما هي عناصر التشابه والفروقات بين اإلدعاءات الصحية التي تم وضعها بموجب أنمة . 6ص

QHCs؟ 
 

مثل (ومرض ) مكون غذائي محدد أو غذاء محدد(ة صلة بين مادة يصف آال نوعا اإلدعاءات الصحي :الجواب
 راجع (، وتؤيدهما أدلة علمية )مثل إرتفاع ضغط الدم(أو حالة متعلقة بالصحة ) سرطان الرئة أو مرض القلب

21 CFR 101.14 .( وتخضع اإلدعاءات الصحية بشكل عام لمعاينة إدارةFDAعبر إجراءات تقديم عرائض  ,
وقرارات . SSA بموجب معيار 1990يم آافة اإلدعاءات الصحية التي أوصى بها الكونغرس عام ولقد تم تقي

 على المضافة رآزت على ما إذا تستطيع شرآة صنع تقديم QHCsالمحكمة السابقة المؤدية إلى وضع إدعاءات 
، SSAدة لإلدعاء معيار بيانات عن الصالت بين النظام الغذائي والمرض عندما ال تلبي الدراسات العلمية المؤي

 عن QHCsوهكذا تختلف إدعاءات . بحيث ال يضلل المستهلكين" مخففًا"شرط أن يكون اإلدعاء بالصلة مبينًا أو 
راجع الفقرة التالية من هذا . اإلدعاءات الصحية من حيث أنها يجب أن تكون مرفقة بإخالء للمسؤولية أو مخففة

 .QHCsات عن إدعاءات التوجيه للحصول على مزيد من المعلوم
 
 

 اإلدعاءات الصحية المخففة
 
 ؟]qualified” health claims (QHCs)“" [المخففة" باإلدعاءات الصحية FDAلماذا توصي إدارة . 1م
 

 " مبادرة معلومات المستهلك الصحية من أجل تغذية أفضل"عبر  :الجواب
Consumer Health Information for Better Nutrition Initiative[ أقرت إدارة ،FDA بأن المستهلكين 

وفي إطار هذه المبادرة، . يستفيدون من مزيد من المعلومات عن البطاقات الغذائية المتعلقة بالنظام الغذائي والصحة
 ليس فحسب للمضافات الغذائية إنما أيضًا QHCsوضعت اإلدارة إجراءات مؤقتة يمكن بموجبها تقديم إدعاءات 

وعالوًة على ذلك، أوضحت قرارات محكمة سابقة الحاجة إلى التوصية بإدعاءات صحية بناًء على . يديةلألغذية التقل
 Significant Scientific Agreement" [اإلتفاقية العلمية الكبرى"أدلة علمية أقل بدًال من مجرد على معيار 

(SSA) [وبدأت إدارة . طالما أن اإلدعاءات ال تضلل المستهلكينFDAنظر في إدعاءات  بالQHCs بموجب 
 .2003أيلول / سبتمبر1إجراءاتها المؤقتة في 

 
 ؟"مؤقتة "QHCsلماذا تكون إجراءات إدعاءات . 2م
 

أن معلومات إضافية مطلوبة قبل أن تستطيع اإلدارة وضع إجراءات نهائية لتوصي FDA تعتقد إدارة  :الجواب
 Advanced Notice of" [واعد الموضوعة المقترحةاإلخطار المسبق بالق"، لذا أصدرت QHCsبإدعاءات 

Proposed Rulemaking (ANPRM) [لطلب التعليقات على خيارات اإلدارة. 
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 وال تزال تجري بحوثًا من أجل الحصول على معلومات عن اللغة المخففة المالئمة FDA  أجرت إدارة ولقد
آما أن اإلدارة . هلكين لمختلف مستويات األدلة العلميةإلستعمالها في اإلدعاءات وعن مدى إمكانية إستيعاب المس

 .إذا آانت هناك أشكال أفضل لعرض األدلة العلمية بدًال من إستعمال العبارات بمفردهامعنية بمعرفة 
 
 ما هو خطاب تقدير التنفيذ؟. 3م
 

 الذي تنوي QHCء  لمقدم عريضة ويحدد طبيعة إدعاFDA التنفيذ هو خطاب تصدره إدارة تقديرخطاب  :الجواب
 االعتراض FDA تنفيذ، ال تنوي إدارة تقديروفي حال إصدار خطاب .  تنفيذهتقدير النظر في ممارسة FDAإدارة 

على إستعمال اإلدعاء آما هو محدد في الخطاب، شرط أن تكون المنتجات التي تحمل اإلدعاء متماشية مع المعايير 
" مرآز سالمة األغذية والتغذية التطبيقية"نفيذ على موقع إنترنت  ويتم عرض آافة خطابات تقدير الت.المبينة

]Center for Food Safety and Applied Nutrition [ آي تعلم شرآات الصنع آيف تنوي اإلدارة ممارسة
 .QHCتقدير تنفيذها لإلستعمال إدعاء 

 
 ء صحي؟ عن تلك المؤيدة إلدعاQHCآيف تختلف األلدة العلمية المؤيدة إلدعاء . 4م
 

] Significant Scientific Agreement (SSA)" [اإلتفاقية العلمية الكبرى"تستلزم اإلدعاءات الصحية  :الجواب
 مبنية على QHCsوال تزال إدعاءات ). CFR 101.14 21راجع (بناًء على مجموع األدلة العلمية المتوفرة علنًا 

راجع أيضًا . (SSAالعلمي ال يستدعي أن يكون بقوة ذلك إلتفاقية مجموع األدلة العلمية المتوفرة علنًا لكن التأييد 
 )7السؤال ص

 
 ؟QHCsما هو الجدول الزمني لإلجراءات المتعلقة بإدعاءات . 5م
 

 يومًا من إستالم 45وفي غضون .  باستالمهاFDAمن إستالم العريضة، ستقر إدارة  يومًا 15في غضون  :الجواب
لن يتم تقييد العرائض التي ال تستوفي : مالحظة. عريضة وتعين لها رقم حافظة الFDAالعريضة، ستقيد إدارة 

ووقت التقييد، . وستتم إعادتها إلى مقدم العريضة CFR 101.70 21إشتراطات المحتوى طبقًا لما هو محدد في 
. وم يومًا للحصول على تعليقات العم60 لمدة FDA العريضة على صفحة إنترنت إدارة FDAستعرض إدارة 

 يومًا بعد إستالم العريضة، سيرسل قرار 270وفي أو قبل . وأثناء هذه المدة، يجوز تقديم التعليقات إلى الحافظة
 ممارسة تقدير تنفيذها المتعلق بإدعاء FDAنهائي إلى مقدم العريضة على شكل خطاب حول ما إذا تنوي إدارة 

QHCنت إدارة وسيتم عرض الخطاب على موقع إنتر.  أو رفض العريضةFDA . ويمكن منح تمديدات إلى ما بعد
 . يومًا بناًء على إتفاق متبادل بين مقدم العريضة واإلدارة270

 
 بدًال من QHC أني أرغب في أن تخضع عريضتي للمعاينة بموجب المعايير إلدعاء FDAآيف ستعلم إدارة . 6م

 ؟)SSAأي بموجب معيار إتفاقية  (SSAتلك إلدعاء صحي بموجب إتفاقية 
 

ضمن خطاب غالف العريضة إلى أنه يتنازل عن حقه في معاينة بموجب يجوز لمقدم العريضة أن يشير  :الجواب
وسيؤدي هذا الطلب . QHC وأن يطلب إخضاع العريضة لمعاينة بموجب اإلجراءات المؤقتة إلدعاء SSAمعيار 

راجع السؤال ( يومًا 270زمنية التي تستغرق  ومدتها الQHC مباشرًة إلى إجراءات إدعاء FDAإلى إنتقال إدارة 
 SSA بمقدم العريضة لتحديد إذا آان يقدم عريضة إلدعاء FDAوفي غياب مثل هذا الطلب، تتصل إدارة ). التالي

 .QHCأو 
 
 ما هي المعلومات التي يجب ضمها في العريضة؟. 7م
 

 :ذه اإلشتراطاتفي ما يلي خالصة عامة له. CFR 101.70 21تسري إشتراطات  :الجواب
 
 شرح لكيفية تقيد المادة بإشتراطات ) CFR 101.70(f)(A) 21راجع (اإلشتراطات التمهيدية . 1

21 CFR 101.14(b): 
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  الصلة بين مادة ومرض أو حالة متعلقة بالصحة؛•
 ؛CFR 170.3(o) 21 المادة تساهم في طعم أو عطر أو قيمة غذائية أو أثر تقني مدرج في •
ي غذاء أو مكون غذائي أو مرآب تم إظهار أنه سالم وشرعي على مستويات ضرورية لتبرير  المادة ه•

 .(CFR 101.14(b)(3)(ii) 21)إدعاء 
 

 )CFR 101.70(f)(B) 21راجع (خالصة البيانات العلمية . 2
 )CFR 101.70(f)(C) 21راجع (البيانات التحليلية إلظهار مقدار المادة الموجودة في أغذية تمثيلية . 3
 )CFR 101.70(f)(D) 21راجع (صحي نموذجي مقترح ) إدعاءات(إدعاء . 4
 )CFR 101.70(f)(E) 21راجع (المرفقات . 5

  البيانات العلمية المؤيدة إلدعاء؛•
  نسخ من مواد بحث على الكمبيوتر؛•
 قط؛ باللغة اإلنجليزية ف– نسخ من آافة المقاالت البحثية المعتمد عليها لتأييد العريضة •
 . معلومات متعلقة بعواقب سلبية متعلقة بأي فئة سكانية أمريكية•

 )CFR 101.70(f)(F) 21راجع (إدعاء بإستثناء من فئة أو تقييم بيئي . 6
 

، QHC مقدمي العرائض على تحديد ما إذا آانوا يطلبون معاينة عريضتهم آإدعاء FDAتشجع إدارة : مالحظة
 . SSAار وتنازلهم عن المعاينة بموجب معي

 
 أين يجب أن أرسل العريضة؟. 8م
 

عبر ) أو قرص مقروء على الكمبيوتر ويحتوي على العريضة(يجب إرسال أصل ونسخة من العريضة  :الجواب
 :البريد إلى العنوان التالية

 
Food and Drug Administration 

Office of Nutrition, Labeling and Dietary Supplements (HFS-800) 
5100 Paint Branch Parkway 

College Park, MD 20740 
 
  عريضة؟FDAهل توجد ظروف لن تقيد فيها إدارة . 9م
 

 .نعم، إذا آانت العريضة غير آاملة أي أنها ال تزود المعلومات اإللزامية الملخصة أعاله :الجواب
 
 ؟QHC إلدعاء FDAآيف أعرف ما هي الخطابات التي أصدرتها إدارة . 10م
 

 Qualified Health Claims: Letters of" [خطابات تقدير التنفيذ: اإلدعاءات الصحية المخففة"راجع  :ابالجو
Enforcement Discretion .[ طالع على قائمة اللمن هذا التوجيه ) د(وبدًال من ذلك، يمكن التوجه إلى الملحق

 . المتوفرة وقت إصدار هذا التوجيهQHCsبإدعاءات 
 
 

 ير على الجسمإدعاءات التأث
 
 ما هي إدعاءات التأثير على الجسم؟. 1ت
 

 Dietary Supplement Health and Education" [توعية المغذيات الغذائيةقانون صحة "أضاف  :الجواب
Act (DSHEA) [ 403الفقرة  1994لعام(r)(6) إلى قانون FD&C . وتنص هذه الفقرة من القانون على أن

ض البيانات على بطاقتها أو في نص بطاقات بياناتها إذا آان اإلدعاء يستوفي بعض مضافة غذائية قد تحمل بع
 تعيد بكل بساطة نص جزء من تعريف أنواع اإلدعاءات التي قد يتم تقديمها (f)101.93والفقرة . اإلشتراطات

 :هو (f)101.93ونص الفقرة . FD&C من قانون (6)(r)403بموجب الفقرة 
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يجوز أن تخضع بطاقات المضافات الغذائية . حة المتعلقة بالتأثير على الجسمالبيانات المسمو) و(
من هذا الفصل، وأن تحمل بيانات تصف دور مغذية أو مكون غذائي ) ه(حتى ) أ(لإلشتراطات في الفقرات 

يكون الغرض منه التأثير على هيكل أو عمل الجسم في البشر أو تصف اآللية الموثقة التي تتصرف بها 
ية أو مكون غذائي للحفاظ على هذا الهيكل أو العمل، شرط أال تكون هذه البيانات إدعاءات حول مرض مغذ

وإذا آانت البطاقة أو نص البطاقات البيانية لمنتج مسوق آمضافة ). CFR 101.93 21) (ز(بموجب الفقرة 
 سيكون المنتج خاضعًا من هذا الفصل،) ز(غذائية تحمل إدعاًء متعلقًا بمرض حسب التعريف في الفقرة 

 . آان اإلدعاء إدعاًء صحيًا معتمدًا يتأهل له المنتجللتنظيم آدواء إال إذا
 

 على األغذية التقليدية، إال أنه يجوز وضع إدعاءات التأثير على FD&C من قانون (6)(r)403ال تسري الفقرة 
 .ء الغذائيةالجسم على غذاء تقليدي شرط أن تكون التأثيرات مشتقة من قيمة الغذا

http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/LabelClaims/StructureFunctionClaims/default.htm 
 .http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/LabelClaims/ucm111447و
 
 هل يمكن تقديم إدعاءات أخرى للمضافات الغذائية بموجب هذه الفقرة من القانون؟. 2ت
 

 يمكن للمضافات الغذائية أن تستعمل إدعاءات حول األمراض التي ه تنص على أن(6)(r)403الفقرة . نعم :الجواب
 .أو أن تصف تأثير المضافة الغذائية على العافية بشكل عام) البثع وCمثل الفيتامين ( مغذيات تؤدي إلى عوز

 
  اإلدعاءات لمضافتي الغذائية؟ما هي اإلشتراطات التي علي أن أستوفيها لتقديم هذه األنواع من. 3ت
 

أوًال، ينص القانون على أنه يمكنك تقديم هذه اإلدعاءات إذا آانت لديك . عليك أن تستوفي ثالثة إشتراطات :الجواب
وثانيًا، . ويجب أن تكون لديك هذه اإلثباتات قبل تقديم اإلدعاءات. إثباتات على أن اإلدعاءات صادقة وغير مضللة

 وثالثًا، يجب أن . يومًا من التسويق األول لمنتجك30 بأنك ستستعمل اإلدعاء في غضون FDAة عليك إخطار إدار
 .FD&C Actمن قانون  (6)(r)403الفقرة . يشمل اإلدعاء بيانًا إلزاميًا بإخالء المسؤولية ينص عليه القانون

 
  واإلخطار اللذين علي أن أرسلهما؟أين يمكنني العثور على معلومات حول البيان اإللزامي إلخالء المسؤولية. 4ت
 

لقد نشرنا أنظمة تصف بالضبط ما يجب أن ينص عليه بيان إخالء المسؤولية وما عليك أن تشمله في  :الجواب
أيلول / سبتمبر23بتاريخ ] Federal Register" [السجل الفدرالي"إخطارك لنا وأين عليك أن ترسله لنا وذلك في 

1997) 62 FR 49859ويمكن العثور على هذه اإلشتراطات في ).  حسب هذا الترتيب،49883 و 
21 CFR 101.93(b) 21  حتى CFR 101.93(e)21 و CFR 101.93(a)حسب هذا الترتيب ،. 

 
 آيف أتبين إذا آان إدعاء إدعاء تأثير على الجسم أو إدعاء مرض؟. 5ت
 

النظر إلى عليك . ات التأثير على الجسم والمرضقد ال يكون من الممكن دائمًا التمييز الواضح بين إدعاء :الجواب
على سبيل المثال، . الموضوعية في نص بطاقاتك لتقييم ما إذا آان إدعاء هو صراحًة أو ضمنًا إدعاء مرضاألدلة 

قد ال يذآر البيان مرضًا لكن يجوز أن يشير إلى إشارات خواص مميزة أو أعراض لمرض، أي مثًال يمكن التلميح 
وًال، سيحدد سياق . ومن الهام أن تأخذ باالعتبار أمرين. ستعمال المزمع للمنتج هو عالج أو منع المرضإلى أن اال

البيان المقرر من المعلومات على البطاقة وفي نص بطاقات البيانات األخرى، إذا يعتبر البيان من اإلدعاءات حول 
 واء آانت واضحة أو ضمنية، إال إذا آانثانيًا ال يجوز ألغذية أن تحمل إدعاءات حول المرض، س. المرض
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تم إعتماده أو القبول له بموجب قواعد ادعاءات الصحية أو  قبل تسويقه وFDAاإلدعاء قد خضع لمعاينة إدارة 
ولمساعدتك على قرار ما إذا آان إدعاء أو لم يكن من اإلدعاءات حول المرض، يحتوي . األدوية، حسبما هو مالئم

تهدف إلى المساعدة على توضيح أنواع اإلدعاءات التي يجوز  معايير 10لمرض، ثم يضم النظام على تعريف ل
 أدناه تعريف 7ونحن نزود في السؤال ت. FDAتقديمها للمضافات الغذائية بدون إعتماد أو موافقة من إدارة 

 .10المرض ورابطًا للمعايير الـ
 
 ما هو تعريف المرض؟. 6ت
 

 :رف المرض بأنه تع(g)101.93الفقرة  :الجواب
 

، أو حالة )المرض القلبي الوعائيمثل (لعضو أو جزء أو هيكل أو جهاز للجسم بحيث ال يعمل بشكل مالئم ضرر ...
التي تحدث نتيجة عوز في المغذيات ؛ إال أن األمراض )مثل فرط ضغط الدم(هذا الخلل صحية مؤدية إلى مثل 

 .هذا التعريفغير مشمولة في ) البثع، بالغرةمثل (األساسية 
 
  من اإلدعاءات المتعلقة بمرض؟ي المعايير لتحديد إذا آان بيانما ه. 7ت
 

أنظمة البيانات المقدمة للمضافات الغذائية المتعلقة بتأثير المنتج " معايير في القاعدة النهائية بعنوان 10هناك  :الجواب
 Regulations on Statements Made for Dietary Supplements[، "على هيكل أو عمل الجسم

Concerning the Effect of the Product on the Structure or Function of the Body[ التي تم نشرها ،
، وهي مفيدة في تحديد إذا آان بيان من )FR 1000-1050 65(آانون الثاني في السجل الفدرالية / يناير6في 

دليل امتثال الهيئات الصغيرة المتعلق بإدعاءات " في 10المعايير الـويمكن العثور على . اإلدعاءات المتعلقة بالمرض
 ].Structure/Function Claims Small Entity Compliance Guide" [عمل الجسم/التأثير على هيكل

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocument
s/DietarySupplements/ucm103340. 
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 ا ):أ(الملحق . 9
 تعاريف إدعاءات محتويات المغذيات

 
 "أقل/مخفض"، "قليل"، "خالي("إدعاءات المحتويات 

 
 تعليقات أقل/مخفض قليل خالي

، "صفر": "خالي"مرادفات 
مصدر ضئيل "، "بدون" "ال"
 جدير باالهمال مصدر"، "لـ
 "ضئيل غذائيًا لـ مصدر "، "لـ

 

ت للوجبا" خالي"تعاريف 
واألطباق الرئيسية هي القيم 

المبينة لكل حصة معلنة لكنها 
 غير معرفة للسعيرات

، "صغير": "قليل"مرادفات 
، )للسعيرات" عدد قليل("
يحتوي على قدر صغير "
 "مصدر قليل لـ"، "من

مرادفات 
: "أقل/مخفض"
" أقل عدد" ("أدنى"

 )للسعيرات الحرارية

" معدل"يجوز إستعمال 
 في بيان التعريف

تعاريف الوجبات واألطباق 
الرئيسية مطابقة لتلك لألغذية 

  ج100الفردية على أساس 

، "قليل"قليل جدًا أو "أو " خالي"لـ
يجب اإلشارة إلى ما إذا آان الغذاء 
يستوفي تعريفًا بدون فائدة المعالجة 
الخاصة، أو التعديل، أو الترآيب، 

مثًال، أو إعادة الترآيب؛ 
"  من الدهنالبروآلي، غذاء خالي"

 "الكرفس، غذاء قليل السعيرات"أو 

 
  تعاريف إدعاءات محتويات المغذيات

 
 

 تعليقات قلأ/مخفض قليل خالي المغذية

 السعيرات الحرارية
21 CFR 101.60(b) 

 5أقل من 
سعيرات لكل 

 RACC مقدار
ولكل حصة 

 (1)(b)معلنة 

 سعيرة أو أقل 40
 RACCلكل مقدار 

 ج إذا 50ولكل (
 RACCقدار آان م
 (2)(b) )صغيرًا

 
 

الوجبات واألطباق 
 120: الرئيسية

سعيرة أو أقل لكل 
 (3)(b)ج 100

% 25على األقل 
 RACCسعيرات لكل 

أقل من غذاء مرجعي 
للوجبات واألطباق (مالئم 

الرئيسية، على األقل 
سعيرات أقل لكل % 25

 )ج100
 

ال يجوز أن يكون الغذاء 
قليل "المرجعي 
 "السعيرات

 
" قل عددأ"عبارة عمل تست

 "أقل"بدًال من 
(b)(4) & (5) 

أآثر من % 50إن أتت ": خفيف"
السعيرات من الدهن، يجب تخفيض 

لكل  % 50الدهن بنسبة أقلها 
RACC . 50إن أتت أقل من %

من السعيرات من الدهن، يجب 
% 50 بنسبة أقلها تخفيض الدهن

أو تخفيض السعيرات بنسبة أقلها 
 RACC مقدار  لكل1/3

 21 CFR 101.56(b) 
 
 
 

منتج وجبة أو طبق رئيسي 
يستوفي تعريف وجبة " خفيف"
" قليل الدهن"أو " قليل السعيرات"

وتوضع بطاقة لإلشارة إلى أي 
 تعريف مستوفى

21 CFR 101.56(d) 
 

قد تقدم : للمضافات الغذائية
إدعاءات السعيرات فقط عندما 
 40يكون المنتج المرجعي آثر من 

 ة سعيرة لك حص
21 CFR 101.60(a)(4) 
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 )تابع(تعاريف إدعاءات محتويات المغذيات 
 
 

 تعليقات أقل/مخفض قليل خالي المغذية

 
 مجموع الدهن

21 CFR 101.62(b) 

 
 ج 0.5أقل من 

 ولكل RACCلكل 
أو (حصة معلنة 

للوجبات واألطباق 
الرئيسية، أقل من 

 ج لكل حصة 0.5
 (1)(b)) معلنة

 
ال يحتوي على أي 

كون دهن أو من م
المفهوم أنه يحتوي 
على دهن، باستثناء 

المشار إليه أدناه 
.(*) 

 
 ج أو أقل لكل 3

RACC)  ولكل
 ج إن آان 50

RACCصغيرًا  (
(b)(2) 

 
الوجبات واألطباق 

 ج أو 3: الرئيسية
 ج 100أقل لكل 

وليس أقل من 
من % 30

 من السعيرات
 (3)(b)الدهن 

 
% 25على األقل 

من الدهن لكل 
RACC أقل من 

غذاء مرجعي 
أو للوجبات (مالئم 

واألطباق الرئيسية 
% 25على األقل 

من الدهن أقل لكل 
  )ج100

(b)(4) & (5) 
 

ال يجوز أن يكون 
الغذاء المرجعي 

 "قليل الدهن"

 
يجوز ": خالي من الدهن% __"

االستعمال إذا آان الغذاء يستوفي 
 "قليل الدهن"إشتراطات 

21 CFR 101.62(b)(6) 
 

يجب أن : خالي من الدهن% 100
 "خالي من الدهن"يكون الغذاء 
(b)(6)(iii) 

 
راجع تعليقات السعيرات —"خفيف"

 السابقة
 

ال يمكن تقديم : للمضافات الغذائية
إدعاءات مجموع الدهن للمنتجات 

 سعيرة أو أقل لكل 40المحتوية على 
 حصة 

21 CFR 101.62(a)(4) 
 

 الدهن المشبع
21 CFR 101.62(c) 

 
 ج من 0.5أقل من 

 وأقل الدهن المشبع
 م من 0.5من 

حوامض الدهون 
مفروقة لكل ال

RACC ولكل 
أو (ة حصة معلن

وجبات واألطباق لل
الرئيسية، أقل من 

 ج من الدهن 0.5
المشبع وأقل من 

 ج من 0.5
حوامض الدهون 

المفروقة لكل 
) حصة معلنة

(c)(1) 
 

ال يحتوي على أي 
مكون من المفهوم 

 على أنه يحتوي
دهن مشبع، 

باستثناء المشار 
 (*)إليه أدناه 

 
 ج أو أقل لكل 1

RACC15 و %
أو أقل من 

السعيرات من 
الدهن المشبع 

(c)(2) 
 

الوجبات واألطباق 
 ج أو 1: الرئيسية
 ج 100أقل لكل 

وليس أقل من 
من % 10

السعيرات من 
الدهن المشبع 

(c)(3) 

 
% 25على األقل 

من الدهن المشبع 
ل  أقRACCلكل 

من غذاء مرجعي 
أو للوجبات (مالئم 

واألطباق الرئيسية 
% 25على األقل 

من الدهن المشبع 
  )ج100أقل لكل 

(c) (4) & (5) 
 

ال يجوز أن يكون 
الغذاء المرجعي 

قليل الدهن "
 "المشبع

 
إل جانب آافة إدعاءات الدهن المشبع، 
يجب اإلعالن عن مقدار الكولستيرول 

؛ RACC مج أو أآثر لكل 2إذا 
 3ومقدار مجموع الدهن إذا أآثر من 

 ج أو أآثر 0.5أو  (RACCج لكل 
 RACCمن مجموع الدهن لكل 

للوجبات ") (خالي من الدهن المشبع"لـ
  )واألطباق الرئيسية، لكل حصة معلنة

21 CFR 101.62(c) 
 

ال يمكن تقديم : للمضافات الغذائية
إدعاءات الدهن المشبع للمنتجات 

سعيرة أو أقل لكل  40المحتوية على 
 حصة

21 CFR 101.62(a)(4) 
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 )تابع(تعاريف إدعاءات محتويات المغذيات 
  

 
 تعليقات أقل/مخفض قليل خالي المغذية

 
 الكولستيرول

21 CFR 101.62(d) 

 
 مج لكل 2أقل من 
RACC ولكل 

أو (حصة معلنة 
للوجبات واألطباق 
الرئيسية، أقل من 

 مج لكل حصة 2
  )معلنة

 
وي على أي ال يحت

مكون يحتوي على 
آولستيرول، 

باستثناء المشار 
 (*)إليه أدناه 

(d)(1) 

 
 مج أو أقل لكل 20

RACC)  ولكل
 ج من الغذاء 50

 RACCإذا آان 
 )صغيرًا
(d)(2) 

 
الوجبات واألطباق 

 مج 20: الرئيسية
 100أو أقل لكل 

 ج
(d)(3) 

 
من % 25على األقل 

الكولستيرول لكل 
RACC أقل من 

مرجعي مالئم غذاء 
أو للوجبات (

واألطباق الرئيسية 
من % 25على األقل 

الكولستيرول أقل لكل 
 )ج100

(d)(4) & (5)) 
 

ال يجوز أن يكون 
قليل "الغذاء المرجعي 

 "الكولستيرول
 

 
إدعاءات الكولستيرول مسموحة فقط 

 ج أو أقل 2عندما يحتوي الغذاء عل 
؛ أو RACCمن الدهن المشبع لكل 

جبات واألطباق الرئيسية، لمنتجات الو
لكل حجم حصة معلنة إلدعاءات 

 ج إلدعاءات 100أو لكل " خالي"
 "أقل/مخفف"و" خفيف"
 

يجب اإلعالن عن مقدار مجموع 
الدهن إلى جانب إدعاء الكولستيرول 

 ج لكل 13عندما يتجاوز الدهن 
RACCأو لكل (المعلنة حصة ال و

 RACC  ج من الغذاء إذا آان50
عندما يتجاوز الدهن ، أو )صغيرًا
 ج لكل حصة معلنة لألطباق 19.5

   ج لمنتجات الوجبات26الرئيسية أو 
 

ال يمكن تقديم : للمضافات الغذائية
إدعاءات الكولستيرول للمنتجات 

 سعيرة أو أقل لكل 40المحتوية على 
  حصة

 
 الصوديوم

21 CFR 101.61 

 
 مج لكل 5أقل من 
RACC ولكل 

أو (حصة معلنة 
 واألطباق للوجبات

الرئيسية، أقل من 
لكل حصة  مج 5

 (1)(b) )معلنة
 

ال يحتوي على أي 
مكون هو آلوريد 
الصوديوم  أو من 
المفهوم بشكل عام 

أنه يحتوي على 
صوديوم، باستثناء 

المشار إليه أدناه 
(*) 
 

يجب أن يستوفي 
" خالي من الملح"

خالي من "معيار 
 (1)(c)" الصوديوم

 
 مج أو أقل 140
 RACCلكل 

 ج إذا 50ولكل (
 RACCآان 

 (4)(b)) صغيرًا
 
 

الوجبات واألطباق 
 مج 140: الرئيسية

 ج100أو أقل لكل 
(b)(5) 

 
صوديوم قليل "

 مج أو 35": جدًا
 RACCأقل لكل 

 ج إذا 50ولكل (
 RACCآان 

 ).صغيرًا
 

للوجبات واألطباق 
مج 35: الرئيسية

 100أو أقل لكل 
 ج100

(b)(2)& (3) 

 
 من %25على األقل 

الصوديوم لكل 
RACC أقل من 

غذاء مرجعي مالئم 
أو للوجبات (

واألطباق الرئيسية 
من % 25على األقل 

الصوديوم أقل لكل 
 )ج100

 
 

ال يجوز أن يكون 
قليل "الغذاء المرجعي 

 "الصوديوم
(b)(6) & (7) 

 
للمنتجات المخففة الصوديوم " (خفيف"

إذا آان الغذاء ): CFR 21بموجب 
" قليل الدهن"و" تقليل السعيرا"

والصوديوم مخفض بما ال يقل عن 
50 .%21 CFR 101.56(c)(1) 

 
إذا تم تخفيض ": خفيف الصوديوم"

لكل % 50الصوديوم بما ال يقل عن 
RACC .21 CFR 101.56(c)(2) 

 
للوجبات واألطباق الرئيسية، يستوفي 

قليل "تعريف " خفيف الصوديوم"
 " الصوديوم

21 CFR 101.56(d)(2) 
 
غير "و" ال ملح مضاف"بارتي لع

هذا غذاء غير "، يجب اإلعالن "مملح
على لوحة " خالي من الصوديوم

خالي "المعلومات إذا لم يكن الغذاء 
 " من الصوديوم

21 CFR 101.61(c)(2) 
 
صوديوم % 50": خفيف التمليح"

أقل مما هو مضاف عادًة إلى غذاء 
قليل "مرجعي وإذا ليس 

ى واجهة ، يذآر ذلك عل"الصوديوم
 CFR 101.56(g) 21المعلومات 
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 )تابع(تعاريف إدعاءات محتويات المغذيات 
 

 
 تعليقات أقل/مخفض قليل خالي المغذية

 
 السكريات

21 CFR 101.60 

 
أقل ": خالي من السكر"

 ج آم 0.5من 
 RACC السكريات لكل

أو (ولكل حصة معلنة 
للوجبات واألطباق 
 0.5الرئيسية، أقل من 

 ) صة معلنةج لكل ح
(c)(1) 

 
ال يحتوي على مكون 
هو من السكر أو من 

المفهوم عامًة أنه يحتوي 
على سكريات، باستثناء 

 (*)المشار إليه أدناه 
 

يجب الكشف عن 
مثل (خواص السعيرات 

 ")قليل السعيرات"

 
 .غير محدد

 
 

ال يجوز 
 إستعماله

 
من % 25على األقل 

 لكل سكرياتال
RACC أقل من غذاء 
أو (مالئم مرجعي 

للوجبات واألطباق 
الرئيسية على األقل 

 أقل السكرمن % 25
 )ج100لكل 

 
هذا إستعمال ال يجوز 

اإلدعاء على 
المضافات الغذائية 

 للفيتامينات والمعادن 
(c)(5) & (6) 

 
" ال سكريات مضافة"تكون عبارتا 

مسموحتين " بدون سكريات مضافة"و
إذا لم يضاف أي سكر أو أي مكون 

على سكر أثناء عملية محتوي 
يجب بيان إذا لم يكن الغذاء . المعالجة

 (2)(c)" مخفض السعيرات"أو " قليل"
 

ال مواد "و" غير محلى"تبقى عبارتا 
لتكونا بيانين بالوقائع " لية مضافةمح

(c)(3) 
 

 يجب عدم شمل آحول السكر
يجوز إستعمال : للمضافات الغذائية

" ال سكر مضاف"و" خالي من السكر"
فيتامينات والمعادن المزمع إستعمالها لل

. للرضع واألطفال دون سن سنتين
(c)(4) 

 
يضيف "*مثًال، (إال إذا آان المكون المدرج في بيان المكونات يحمل إشارة النجم التي تشير إلى الحاشية *  :مالحظات

 ").مقدار ضئيل من الدهن
 

 RACC = المقادير المرجعية المستهلكة عادًة.  
 
  مقدارRACC ج أو أقل أو ملعقتين آبيرتين أو أقل 30المقادير المرجعية المستهلكة عادًة لـ=  صغير 

 الجفيفة المستهلكة إعتياديًا عند إعادة تمويهها بالماء أو مخفف يحتوي على مقدار ضئيل، لألغذية(
 ج 50، يشير معيار آل RACC، لكافة المغذيات لكل CFR 101.9(f)(1) 21 طبقًا للتعريف في 

  ).إلى الشكل المحضر للغذاء
 
 مج من 60 ج من الدهن المشبع، و4 ج من مجموع الدهن، و13: عندما تتجاوز المستويات 

 قدارم، أو لكل حصة معلنة، أو لألغذية بRACCلكل  مج من الصوديوم 480الكولستيرول، و
RACC راجع معلومات "مثًال، ( ج، يكون بيان آشف إلزاميًا آجزء من اإلدعاء 50 صغير، لكل

التي تتجاوز المستويات ) المغذيات(باإلضافة إلى تعبئة الفراغ بالمغذية " ___التغذية لمحتوى 
  ).الموصى بها

 
  لوصف الخاصية الفعلية أو الحاسية للغذاء إذا آانت تصف بوضوح " خفيف"يجوز إستعمال عبارة

  CFR 101.56(e) 21".الترآيبةخفيف "، "خفيف اللون"طبيعة المنتج، مثل 
 
  لمنتج، يجوز االستمرار في إستعمالها، مثل " خفيف"إذا آان هناك تاريخ طويل إلستعمال عبارة

 CFR 101.56(f) 21." السكر البني الخفيف"، "شراب الذرة الخفيف"
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 ):ب(الملحق . 10
 إشتراطات إضافية

 إلدعاءات محتويات المغذيات
 
 

 اإلدعاءات النسبية
 

إدعاًء نسبيًا عن مستوى مغذية، يجب مقارنة مقدار تلك المغذية بمقدار مغذية في غذاء مرجعي مالئم آي يحمل 
 :(CFR 101.13(j)(1) 21)طبقًا لما هو محدد أدناه 

 
مثًال، معدل قيمة أآبر (غذاء ممثل لنوع الغذاء ويحمل اإلدعاء )1( "خفيف"

 غذاء) 2(، و)يانات صالحةالمارآات الثالثة أو القيمة التمثيلية من قاعدة ب
  )مثًال رقائق البطاطس لرقائق البطاطس(مماثل 

 
 غذاء مماثل) 2(منتج عادي مقرر أو معدل المنتج التمثيلي، و) 1( "مضاف"و" مخفف"
 " زائد"و" إضافي"أو (
   ")مغنى"و" معزز"و
 
 ير مماثلغذاء غ) 2(منتج عادي مقرر أو معدل المنتج التمثيلي، و) 1( "أقل"و" أآثر"
مثًال، (في فئة المنتج نفسه يجوز إستبداله بشكل عام بالغذاء على البطاقة   ") أقل عددًا"أو (

 . أو غذاء مشابه) رقائق البطاطس لكعك البرتزل العقدي
 

للتغيير وتسمية الغذاء المرجعي مباشرًة ) أو الكسرة(لكافة اإلدعاءات النسبية، يجب اإلعالن عن النسبة المئوية 
 CFR 101.13(j)(2)(ii) 21  وCFR 101.13(j)(2)(i) 21. قرب أبرز إدعاء

 
المقارنة الكمية لمقدار المغذية في المنتج لكل حصة معلنة بذلك في الغذاء المرجعي يجب اإلعالن عنه على 

 CFR 101.13(j)(2)(iv)(A) 21. واجهة المعلومات
 

غذية إذا إستوفى محتوى الغذاء المرجعي اإلشتراط ال يجوز تقديم إدعاء نسبي للمستويات المخفضة من م
 CFR 101.13(j)(3) 21 ).  ج دهن أو أقل3مثًال، (لتلك المغذية " قليل"لإلدعاء بـ

 

 إدعاءات محتويات مغذيات أخرى
 
 

 اإلشتراطات   اإلدعاء
 
 يجوز. RACCأو أآثر من القيمة اليومية لكل % 20يحتوي على  "غني بـ" أو "مستوى عالي"

 على وجبات أو أطباق رئيسية لإلشارة إلى غذاء إستعمال هذه العبارات "مصدر ممتاز لـ"أو 
 CFR 21. لوصف الوجبةايستوفي التعريف، لكن ال يجوز إستعماله

101.54(b) 
 
 يجوز إستعمال هذه. RACCمن القيمة اليومية لكل % 19-%10 أو " مصدر جيد"
وجبات أو أطباق رئيسية لإلشارة إلى أن المنتج يحتوي على العبارات على  "يزود"أو " يحتوي على"

 CFR 21.  إستعمالها لوصف الوجبةغذاء يستوفي التعريف، لكن ال يجوز
101.54(e) 

 

 يحتوي على توصيات
 غير ملزمة
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 يجوز إستعمالها فقط. RACCأو أآثر من القيمة اليومية لكل % 10  "مغنى"أو "مقوى"أو " مزيد"
 . ت والمعادن والبروتين واأللياف الغذائية والبوتاسيومللفيتامينا "زائد"أو " أو إضافي" مضاف"أو 

21 CFR 101.54(e) 
 

ج 10على منتجات لحوم ثمار البحر أو الطوارد التي تحتوي على أقل من   "هبر"
مج من 95ج أو أقل من الدهن المشبع، وأقل من 4.5من مجموع الدهن، و

رئيسية، للوجبات واألطباق ال(ج 100 ولكل RACCالكولستيرول لكل 
على األطباق المشكلة غير ). ج ولكل حصة معلنة100المعايير لكل يلبي 

 في الجدول CFR 101.12(b) 21طبقًا للتعريف في (المقاسة بالكوب 
 أو أقل من 3.5ج من مجموع الدهن، و8والتي تحتوي على أقل من ) 2

  .RACC مج من الكولستيرول لكل 80الدهن المشبع، وأقل من 
21 CFR 101.62(e)(1)-(3) 

 
ج 5على منتجات لحوم ثمار البحر أو الطوارد التي تحتوي على أقل من  "هبر فائق"

مج من 95ج أو أقل من الدهن المشبع، وأقل من 2من مجموع الدهن، و
للوجبات واألطباق الرئيسية، (ج 100 ولكل RACCالكولستيرول لكل 
 ).ج ولكل حصة معلنة100يلبي المعايير لكل 

21 CFR 101.62(e)(4) & (5) 
 
يجوز إستعمالها على األغذية لوصف فيتامينات أو معادن فردية موجودة   "عالي القوة"

 أو على منتج RACC لكل RDIأو أآثر من مدخول % 100بنسبة 
 RDIأو أآثر من مدخول % 100غذائي متعدد المكونات يحتوي على 

 RDIتحمل مدخول  من الفيتامينات والمعادن التي 2/3لما ال يقل عن 
 RDIأو أآثر من مدخول % 2والتي تكون موجودة في المنتج بنسبة 

أقراص مضافات غذائية متعددة الفيتامينات والمعادن عالية "مثًال، (
 CFR 101.54(f) 21 ").القوة

 
آيك "مثًال، (يجوز إستعمالها في بيان التعريف بغذاء يحمل إدعاًء نسبيًا  "معدل"

 .")أقل دهن من آيك الجبن العادي% 35حتوي على جبن معدل الدهن ي
21 CFR 101.13(k) 

 
إذا تم تقديم إدعاء ألياف ولم يكن الغذاء قليل مجموع الدهن، فيجب أن  "األلياف"إدعاءات 

 . تكشف البطاقة عن مستوى مجموع الدهن لكل حصة معلنة
21 CFR 101.54(d)(1) 

 
 :ف مستوى المغذيات المضادة للتأآسد في غذاءلإلدعاءات التي تص اإلدعاءات المستعملة

  لكل من المغذيات موضوع اإلدعاء؛RDIيجب تحديد مدخول . 1 "مضاد للتأآسد"لعبارة 
 يجب أن تحمل آل مغذية أدلة علمية قائمة لمكافحة التأآسد؛. 2
مصدر "أو " عالي"يجب أن يكفي مستوى آل مغذية لتلبية تعريف . 3

 :"مزيد"أو " جيد
كل يشكل البيتا آاروتين موضوع إدعاء مضاد للتأآسد عندما قد يش

 الموجود آبيتا آاروتين في الغذاء للتأهل Aيكفي مستوى الفيتامين 
 .لإلدعاء

التي تشكل موضوع ) المغذيات(المغذية ) تسميات(تكون تسمية . 4
مثًال، مستوى عالي من الفيتامينين . (اإلدعاء مشمولة آجزء من اإلدعاء

 .E ( 21 CFR 101.54(g) وC للتأآسد نالمضادي
 

 



 93  دليل لبطاقات بيانات األغذية   

 اإلدعاءات الضمنية
 

21 CFR 101.65 
 
 اإلدعاءات الضمنية هي إدعاءات حول غذاء أو محتوى أو طريقة تحضير تقترح أن المغذية أو المكون •

ع موجود أو غير موجود في مقدار معين، أو إدعاءات حول غذاء تقترح أن غذاًء قد يكون مفيدًا في إتبا
 جرام من 3مفيد للصحة، يحتوي على "مثل (ممارسات غذائية معافية، وتكون مقدمة مع إدعاء صريح 

 ").الدهن
     

 يجوز تقديم إدعاءات بأن غذاًء يحتوي على أو مصموع من مكون من المعروف أنه يحتوي على مغذية •
مصدر "مثل (المرتبطة باإلدعاء من المغذية " مصدر جيد"أو " قليل"معينة، إذا آان المنتج يحتوي على 

 ").لنخالة الشوفانجيد 
 
إذا آان آل من ]" غذاء[متساوية لـ] مغذية[يحتوي على آمية "يجوز تقديم إدعاء : التساوي إدعاءات •

يحتوي على "مثل . (متساوي لمغذية على أساس آل حصة" مصدر جيد"الغذاء المرجعي والغذاء المعلن 
 CFR 101.65(c)(2) 21").  آونس من عصير البرتقال8ع آوب  متساوية مCآمية فيتامين 

 
) 1:  بيانات البطاقات التالية ال تعتبر بشكل عام إدعاءات ضمنية إال إذا تم تقديمها في إطار تغذية•

خالي من "مثل (اإلدعاءات التجنيبية ألسباب دينية أو عدم تحمل الغذاء أو أخرى متعلقة بغير التغذية 
بيانات ) 3؛ و")ال ألوان إصطناعية"مثل (البيانات حول المواد غير المغذية ) 2؛ و%)100الحليب بنسبة 

أو " زيت الذرة"مثل (بيانات التعريف ) 4؛ و")مصنوع من الزبدة الحقيقية"مثل (القيمة المضافة 
 .105البيانات الغذائية الخاصة المقدمة طبقًا لنص محدد من الجزء ) 5؛ و")مارجرين زيت الذرة"
 
آامل "و" بصحة"و" صحي"و" صحة("والعبارات المتعلقة بها " مفيد للصحة" يجوز إستعمال عبارة •

إذا آان الغذاء يستوفي ") الفائدة للصحة"و" بشكل مفيد للصحة"و" إفادة للصحةأآثر "و" الصحة
 CFR 101.65(d)(2) 21: اإلشتراطات التالية

 

 "مفيد للصحة"شروط إستعمال عبارة 
 

 الطبق الرئيسي/الوجبة الطوارد/ثمار البحر الفرديالغذاء 

 قليل الدهن
 مجموع الدهن

 RACC/  ج دهن5 <
 ج100/و

 قليل الدهن

 قليل الدهن المشبع

 الدهن المشبع
 RACC/  ج دهن مشبع2 <
  ج100/و
 

 قليل الدهن المشبع

؛ .l.s/ وRACC/ مج480 ≤
 RACC ج، إذا آان 50/أو 

 صغيرًا

 الصوديوم
؛ .l.s/ وRACC/ مج480 ≤

 RACC ج، إن آان 50/أو 
 صغيرًا

 .l.s/ مج600 ≤

 الكولستيرول  مستوى الكشف≤
  ج100 وRA/ مج 95 <

 .l.s/ مج90 ≤
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من القيمة % 10يحتوي على ما يقل عن 
 أو C أو A للفيتامين RACC/ اليومية 

الكالسيوم أو الحديد أو البروتين أو 
ه والخضروات الفواآ: األلياف باستثناء

النيئة؛ أو مكون فردي أو مزيج من 
المجمدة /الفواآه والخضروات المثلجة

يجوز أن يشمل المكونات التي ال تغير (
الفاآهة أو إضافتها خواص مغذيات 

؛ منتجات حبوب الفطور المغنية )الخضار
 المتقيدة بمعيار تعريف في 

21 CFR 136 139 أو137 أو. 
 

 المغذيات المفيدة
على ما يقل على يحتوي 

من القيمة % 10
 للفيتامين RACC/اليومية

A أو C أو الكالسيوم أو 
الحديد أو البروتين أو 

 األلياف

 
 

يحتوي على ما يقل عن 
من القيمة اليومية % 10

/l.s. لمنتج ( لمغذيتين
أو لثالثة ) طبق رئيسي

) لمنتج وجبة(مغذيات 
 أو C أو Aالفيتامين 

الكالسيوم أو الحديد أو 
 .لبروتين أو األليافا

 
 

 CFR 104.20 21 بموجب 
 التقوية
 CFR 21بموجب 
104.20 

 

 
 CFR 21بموجب 
104.20 

 
 RACCالمقدار المرجعي المستهلك عادًة لكل مناسبة أآل؛ مقدار  = RACCحصة معلنة؛  = .l.s: مالحظة
  ج أو أقل، أو ملعقتان آبيرتان أو أقل30= صغير 

 

 للرضع واألطفالاإلدعاءات حول األغذية 
 

 دون سن السنتين
 

 إدعاءات محتويات المغذيات مسموحة على األغذية التي تستهدف خصيصًا الرضع واألطفال ليست
 :دون سن السنتين باستثناء

 
اإلدعاءات التي تصف النسبة المئوية للفيتامينات والمعادن في غذاء بالنسبة لقيمة  .1

 CFR 101.13(q)(3)(i) 21. يومية
       . 107ءات على الحليب المرآب للرضع والمنصوصة في الجزء اإلدعا .2

21 CFR 101.13(b) 
 . آإدعاءات حول الطعم" غير محلى"و" غير محلى"عبارتي  .3

21 CFR 101.60(c)(3) 
 .على المضافات الغذائية فقط" ال سكر مضاف"و" خالي من السكر"إدعاءات  .4

21 CFR 101.60(c)(4) 
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  ):ج(ملحق ال. 11
 اإلدعاءات الصحية

 

 اإلشتراطات لإلدعاءات الصحية المقدمة في نص بطاقات البيانات
 
 بيانات اإلدعاءات النموذجية اإلشتراطات لإلدعاء اإلشتراطات للغذاء اإلدعاءات المعتمدة

 
الكالسيوم وتخلخل العظم، 

 Dوالكالسيوم والفيتامين 
 وتخلخل العظم

 
(21 CFR 101.72) 

 
عاء الكالسيوم وتخلخل إلد

 مستوى عالي من –العظم 
 الكالسيوم

 
 
 
 
 
 
 
 

إلدعاء الكالسيوم والفيتامين 
D وتخلخل العظم، مستوى 

عالي من الكالسيوم 
 Dوالفيتامين 

 
 
 

 )متوفر حيويًا(قابل للتمثل 
 

يجب أن تتفكك المضافات 
 وتنحل، و

 
ال يمكن أن يتجاوز محتوى 
الفوسفور محتوى الكالسيوم

 
الكالسيوم : لكالسيوم وتخلخل العظما

الكافي طوال الحياة آجزء من نظام 
غذائي متزن، قد يخفف من خطر 

 .تخلخل العظم
 
 
 
 
 
 
 

: وتخلخل العظمDالكالسيوم والفيتامين 
مقدار آافي من الكالسيوم والفيتامين 

D ،آجزء من نظام غذائي متزن ،
باإلضافة إلى النشاط البدني، قد يخفض

 .ل العظمخطر تخلخ

 
همية مدخول آاٍف من أأن يوضح اإلدعاء 

الكالسيوم، أو عندما يكون ذلك مالئمًا،  
، Dفمدخول آاٍف من الكالسيوم والفيتامين 

طوال الحياة، في نظام غذائي مفعم 
بالصحة، هي أساسية لتخفيض خطر تخلل 

وال يلمح اإلدعاء إلى أن المدخول . العظم
ما يكون ذلك الكافي من الكالسيوم، أو عند

مالئمًا،  فمدخول آاٍف من الكالسيوم 
، هو عامل الخطر المعترف Dوالفيتامين 

 . به الوحيد لنشوء تخلخل العظم
 

ال ينسب اإلدعاء أي درجة من 
التخفيف من خطر تخلخل العظم 

للحفاظ على مدخول غذائي آاٍف من 
 الكالسيوم، أو عندما يكون ذلك مالئمًا،

ن الكالسيوم فمدخول غذائي آاٍف م
  .، طوال الحياةDوالفيتامين 

 
 

الدهن الغذائي 
 والسرطان

 
(21 CFR 
101.73) 

 
 قليل الدهن

 
: لحوم األسماك والطرائد(

 ") فائقهبر

 
 :العبارات اإللزامية

 
 "الدهن"أو " مجموع الدهن"
 
أو " بعض أنواع أمراض السرطان"
 "بعض أمراض السرطان"
 

مض الدهونال يحدد أنواع الدهون أو حوا
 .التي قد تكون مرتبطة بخطر السرطان

 
يعتمد نشوء السرطان على 

قد يخفف نظام . عوامل عديدة
غذائي قليل مجموع الدهن من 
 .خطر بعض أمراض السرطان
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الصوديوم وفرط ضغط 
 مالد
 

(21 CFR 101.74) 

 :العبارات اإللزامية قليل الصوديوم
 
  "إرتفاع ضغط الدم"، "صوديوم"
 

على األفراد ذوي (تشمل بيان طبيب 
إذا ) ضغط دم مرتفع إستشارة أطبائهم

آانت اإلدعاءات تعرف بضغط الدم 
 المرتفع أو العادي

 

األنظمة الغذائية قليلة 
الصوديوم قد تخفف من خطر 

 الدم، وهو إرتفاع ضغط
 .مرض مرتبط بعوامل عديدة

 
الدهن المشبع الغذائي 
والكولستيرول وخطر 

 المرض التاجي
 

(21 CFR 101.75) 

 
 قليل الدهن المشبع

 
  قليل الكولستيرولو
  و

 
 قليل الدهن

 
 :العبارات اإللزامية

 
 الدهن المشبع والكولستيرول

 
 أو مرض القلب" مرض القلب التاجي"
 

على األفراد ذوي  (تشمل بيان طبيب
LDLمجموع مرتفع من الكولستيرول أو 

إذا آانت اإلدعاءات )  إستشارة أطبائهم-
تعرف بالمجموع المرتفع أو  العادي 

 . LDL  و-للكولستيرول 

 
على الرغم من أن عوامل 

عديدة تؤثر على مرض القلب، 
إال أن األنظمة الغذائية قليلة 

الدهن المشبع قد تخفف من هذا 
 .ضالمر

منتجات حبوب أو فواآه 
أو خضار محتوية على 

 ألياف والسرطان
 

(21 CFR 101.76) 

منتج حبوب أو فواآه أو 
خضار يحتوي على ألياف 

 غذائية؛
 

 قليل الدهن و
 

مصدر جيد لأللياف 
 )بدون تقوية(الغذائية

 :العبارات اإللزامية
 
أو " األلياف الغذائية"أو " األلياف"
 "ئيةمجموع األلياف الغذا"
 
بعض "أو " بعض أنواع السرطان"

 "أمراض السرطان
 

ال تحدد أنواع األلياف الغذائية التي قد 
 .تكون متعلقة بخطر السرطان

 

األنظمة الغذائية قليلة الدهن 
وغنية بمنتجات حبوب وفواآه 
وخضار محتوية على األلياف 

قد تخفف من خطر بعض 
أنواع السرطان، وهو مرض 

 .مرتبط بعوامل عديدة
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الفواآه والخضروات 
ومنتجات الحبوب التي 

تحتوي على األياف، 
 الذوابةخصوصًا األلياف

وخطر مرض الفلب 
 التاجي

 
(21 CFR 101.77) 

فاآهة أو خضار أو منتج 
لى ألياف؛حبوب يحتوي ع

 
 ،قليل الدهن المشبع

 
 

 قليل الكولستيرول،
 

 قليل الدهن،
 

 جرام من 0.6على األقل 
 الذوابة لكل األلياف

RACC 
 ، و)بدون تقوية(
 

محتوى األلياف الذوابة 
 المقدم على البطاقة

 

 :العبارات اإللزامية
 
بعض أنواع "أو " األلياف الغذائية"أو " األلياف"

أو " بعض األلياف الغذائية"و أ" األلياف الغذائية
 "بعض األلياف"
 
 "الكولستيرول"و" الدهن المشبع"
 
 "مرض القلب التاجي"أو " مرض القلب"
 

على األفراد ذوي مجموع (تشمل بيان طبيب 
 إستشارة - LDLمرتفع من الكولستيرول أو 

إذا آانت اإلدعاءات تعرف بالمجموع ) أطبائهم
 . LDL  و-ل المرتفع أو  العادي للكولستيرو

األنظمة الغذائية قليلة الدهن 
الكولستيرول والغنية المشبع و

بالفواآه والخضروات ومنتجات 
الحبوب التي تحتوي على بعض 

أنواع األلياف الغذائية، 
 الذوابة، قد وخصوصًا األلياف

تخفف من خطر مرض القلب، 
وهو مرض مرتبط بعوامل 

 .عديدة

الفواآه والخضروات 
 والسرطان

 
(21 CFR 101.78) 

 فاآهة أو خضار،
 

 قليل الدهن و
 

) بدون تقوية(مصدر جيد 
لما ال يقل عن واحد مما 

 :يلي
 ،Aفيتامين  •   
 ، أوC فيتامين •   
  ألياف غذائية•   

 :العبارات اإللزامية
مجموع "أو " األلياف الغذائية"أو " األلياف"

 ؛"األلياف الغذائية
 
 ،"الدهن"أو " مجموع الدهن"
 
بعض أمراض "أو " بعض أنواع السرطان"

 "السرطان
 

أغذية قليلة "تصف الفواآه والخضروات بأنها 
 C وفيتامين Aالدهن وقد تحتوي على فيتامين 

 ."وألياف غذائية
 

لواحد أو " مصدر جيد"تصف غذاء محددًا بأنه 
األلياف الغذائية أو الفيتامين : أآثر مما يلي

A ن ي م ا ت ي ف ل ا و  أ  C. 
 

نواع الدهون أو حوامض الدهون أو أنواع ال تحدد أ
األلياف الغذائية التي قد تكون متعلقة بخطر 

 .السرطان
 

األنظمة الغذائية قليلة الدهن 
والغنية بالفواآه والخضروات 

األغذية قليلة الدهن والتي قد (
تحتوي على األلياف الغذائية أو 

قد ) C أو الفيتامين A الفيتامين 
اع تخخف من خطر بعض أنو

السرطان، وهو مرض مرتبط 
البرآولي غني . بعوامل عديدة

، وهو مصدر C وAبالفيتامين 
  .جيد لأللياف الغذائية
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الفوالت وعيوب 
 األنبوب العصبي

 
(21 CFR 101.79) 

الت  للفو"مصدر جيد"
 40على األقل (

ميكروجرام من الفوالت 
 )لكل حصة

 
المضافات الغذائية أو 

األغذية على شكل تقليدي
والتي تكون مصادر جيدة

أي فقط ( للفوالت طبيعيًا
غذاء غير مقوى على 

 )شكل تقليدي
 

يجب وضع اإلدعاء على 
المنتجات التي تحتوي 

% 100على أآثر من 
 RDIمن مدخول 

ينول أو  آريتAللفيتامين 
 أو الفيتامين Aالفيتامين 

D 
 

يجب أن تستوفي 
المضافات الغذائية 

 للتفكك USPمعايير 
واالنحالل وإال المتوفرة 

 حيويًا
 

مقدار الفوالت اإللزامي 
 على بطاقة التغذية

 

 :العبارات اإللزامية
 

مثًال النساء (العبارات التي تحدد الصلة 
القادرات على إنجاب األطفال واللواتي 

) الفوالتيستهلكن مقادير آافية من 
أو " حمض الفوليك"أو " الفوالت"
حمض "أو " Bالفوالت "أو " الفوالسين"

الفوالسين، فيتامين "أو " Bالفوليك، فيتامين 
B " أو " عيوب األنبوب العصبي"أو
 السلسلة المشقوقة أو عيوب الوالدة أو"

عيوب الوالدة المتعلقة "أو " إنعدام الدماغ
 إنعدام الدماغ أو–غ أو الحبل النخاعي بالدما

السلسلة المشقوقة أو "أو " السلسلة المشقوقة
المتعلقة بالدماغإنعدام الدماغ، عيوب الوالدة 

 ".أو الحبل النخاعي
 

يجب أيضًا أن تشمل المعلومات حول 
لعيوب األنبوب الطبيعة المتعددة العوامل 

العصبي، والحد العلوي اآلمن للمدخول 
 .ياليوم

 الغذائية المفعمة ةاألنظم
 التي تحمل ما بالصحة

يكفي من الفوالت قد 
تخفف من خطر إنجاب 

المرأة لطفل مصاب بعيب 
في الدماغ أو الحبل 

 .النخاعي
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 بيانات اإلدعاءات النموذجية اإلشتراطات لإلدعاء اإلشتراطات للغذاء اإلدعاءات المعتمدة

محليات 
ت غير الكاربوهيدرا

المسوسة الغذائية 
 والتسوس السني 

 
(21 CFR 101.80) 

 خالي من السكر و
 

عندما يكون 
آاربوهيدرات قابل 

للتخمر موجودًا، يجب أال
 pHيخفض الغذاء لويحة 

 .5.7إلى أدنى من 
 

 المواد المؤهلة
 
آحول السكريات ) 1

 زايليتول أو :التالية
سوربيتول أو مانيتول أو 

مالت أو مالتيتول أو إيزو
الآتيتول أو الحالمات 
النشوية المهدرجة أو 

شراب سكر العنب 
سكر المهدرج أو 

الطحالب أو مزيج من 
 .هذه
 
 :السكريات التالية) 2
D-تاغاتوز 

 مهدرج التحلية
 
المحلي التالي غير ) 3

 : الغذائي
 سكرلوس

 :العبارات اإللزامية
 
أو " قد يخفف من خطر"أو " ال يزيد"
أو " زيادةفي عدم ] فيدأو هو م[مفيد "
"لعدم زيادة] أو هو صراحًة[صراحًة "

 تسوس األسنان؛
 
 ".نخر األسنان"أو " تسوس سنس"
 
" آحول السكريات"أو " آحول السكر"

 أو إسم أو أسماء آحول السكريات؛ أو 
D-تاغاتوز أو سكرلوس 
 

تاغاتوز-Dيجوز اإلشارة إلى : مالحظة
 "تاغاتوز"بـ
 

ضوع اإلدعاء من عندما تكون مادة مو
، )تاغاتوز-D أي(السكر غير المسوس 

يجب أن يعرف اإلدعاء المادة بأنها 
سكر، على خالف السكريات األخرى، 

 .ال يزيد من تسوس األسنان
 

بأن اإلستهالك المتكرر بين تشمل بيانًا 
الوجبات لألغذية الغنية بالسكريات 

 .والنشويات قد يزيد من التسوس
 

ر عليها فسحة متوفرةالعبوات التي تتوف
 إنش مربع قد 15للبطاقات تقل عن 

 تستعمل إدعاًء موجزًا
 

اإلستهالك  :اإلدعاء الكامل
المتكرر بين الوجبات لألغذية 
الغنية بالسكريات والنشويات 

 وال يزيد .يزيد من التسوس
إسم [آحول السكريات في 

 .من تسوس األسنان] الغذاء
 

على (اإلدعاء الموجز 
ال ): لصغيرة فقطالعبوات ا

 .يعزز تسوس األسنان
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بيانات  اإلشتراطات لإلدعاء اإلشتراطات للغذاء اإلدعاءات المعتمدة
اإلدعاءات 
 النموذجية

األلياف الذوابة من 
بعض األغذية وخطر
 مرض القلب التاجي

 
(21 CFR 101.81)

 قليل الدهن المشبع
 

 قليل الكولستيرول
 

  وقليل الدهن،
 

يجب أن يشمل منتج الغذاء واحدًا أو أآثر 
 مما يلي من أغذية الشوفان الكامل أو

الشوفان ) 2نخالة الشوفان، ) 1: الشعير
) 4دقيق الشوفان الكامل، ) 3المرقوق، 

الشعير المطحون شعير الحبوب الكاملة أو 
الجاف، ويجب أن تحتوي أغذية الشوفان 

0.75ن الكامل أو الشعير على ما ال يقل ع
 من منتجRACCج من األلياف الذوابة لكل 

 الغذاء؛ أو
 

شوفان أوتريم الذي يحتوي على ما ال يقل 
غلوآان الذوابة- ج من ألياف بيتا0.75عن 
  من منتج الغذاء؛ أو RACCلكل 

 
قشور بذور القطونا التي تحتوي على ما ال 

 ج من األلياف الذوابة لكل 1.7يقل عن 
RACCاء من منتج الغذ. 

 
 المصادر المؤهلة من األلياف الذوابة

 
غلوآان الذوابة من مصادر -ألياف بيتا

 :الشوفان الكامل والشعير التالية
 نخالة الشوفان) 1
 الشوفان المرقوق) 2
 دقيق الشوفان الكاملة) 3
 شوفان أوتريم) 4
شعير الحبوب الكاملة والشعير ) 5

 المطحون الجاف
 ألياف بيتا للشعير) 6
لياف الذوابة من قشور بذور القطونا األ) 7

 %95بنقاوة ال تقل عن 
 

اإلعالن عن مقدار األلياف الذوابة يجب 
 . في بطاقة التغذيةRACCلكل 

 :العبارات اإللزامية
 
مرض القلب "أو " مرض القلب"

 ."التاجي
 
 "الكولستيرول"و" الدهن المشبع"
 

في تحديد المادة، يستعمل اإلدعاء عبارة 
 الموصوفة بتسمية "لذوابةاأللياف ا"

المصدر المؤهل لأللياف الذوابة، والتي 
تكون من الشوفان الكامل أو الشعير أو 

 .قشور بذور القطونا
 

يحدد اإلدعاء المدخول الغذائي اليومي 
من مصدر األلياف الذوابة الالزم 

 للتخفيف من خطر مرض القلب التاجي
 

يحدد اإلدعاء مقدار األلياف الذوابة في 
 .صة واحدة من المنتجح
 

 بيان البطاقات اإللزامي اإلضافي
 

األغذية التي تحمل إدعاًء صحيًا بقشور 
بذور القطونا يجب أيضًا أن تحمل بيان 
بطاقة متعلقًا بالحاجة إلى إستهالآها مع 

المقادير الكافية من السوائل؛ مثًال، 
يجب أآل هذا الغذاء مع ما ال يقل : تنبيه"

فأآل . د من السوائلعن آوب آامل واح
هذا المنتج بدون ما يكفي من السوائل قد 

ال تأآل هذا المنتج إذا . يسبب االختناق
 ."آانت لديك صعوبة في االبتالع

 
(21 CFR 101.17(f)) 

األلياف الذوابة من
إسم [أغذية مثل 

مصدر األلياف 
الذوابة، وإن آان 

ذلك مرغوبًا، 
فتسمية منتج 

، آجزء من]الغذاء
غذائي قليل نظام 

الدهن المشبع 
والكولستيرول، قد 

تخفف من خطر 
 . مرض القلب
تسمية[وحصة من 
تزود ] منتج الغذاء

جرام من __ 
األلياف الذوابة من

المدخول الغذائي [
اليومي الالزم 

إسم [من ] للفائدة
مصدر األلياف 

الالزم ] الذوابة
يؤدي إلى يوميًا ل

 .هذا التأثير
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بيانات اإلدعاءات  اإلشتراطات لإلدعاء اإلشتراطات للغذاء ةاإلدعاءات المعتمد
 النموذجية

بروتين الصويا وخطر
 مرض القلب التاجي

 
(21 CFR 101.82) 

ج من 6.25على األقل 
 بروتين الصويا لكل 

RACC 
 

 قليل الدهن المشبع،
 

 قليل الكولستيرول، و
 

لكن تعفى (قليل الدهن 
" قليل الدهن"من شرط 
محضرة من األغذية ال

فول الصويا الكامل غير 
 أي دهن ىالمحتوي عل

 ذلكباإلضافة إلى 
األصلي في فول الصويا 

 )الكامل
 

 :العبارات اإللزامية
 
 "مرض القلب التاجي"أو " مرض القلب"
 
 "بورتين الصويا"
 
 "الكولستيرول"و" الدهن المشبع"
 

يحدد اإلدعاء مستويات المدخول الغذائي 
لصويا المرتبط بالتخفيفاليومي من بروتين ا

 من الخطر
 

يحدد اإلدعاء مقدار بروتين الصويا في 
 حصة من الغذاء

 جرام من 25) 1(
بروتين الصويا يوميًا، 

آجزء من نظام قليل 
الدهن المشبع 

والكولستيرول، قد 
تخفف من خطر مرض 

من واحدة حصة . القلب
__ تزود ] إسم الغذاء[

جرام من بروتين 
 .الصويا

 
نظمة الغذائية األ) 2(

قليلة الدهن المشبع 
والكولستيرول والتي 

 جرام من 25تشمل 
بروتين الصويا يوميًا، 

قد تخفف من خطر 
حصة . مرض القلب

] إسم الغذاء[واحدة من 
جرام من __ تزود 

 .بروتين الصويا
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بيانات اإلدعاءات  اإلشتراطات لإلدعاء اإلشتراطات للغذاء اإلدعاءات المعتمدة
 النموذجية

ستانول /إستر ستارول
النبات وخطر مرض 

 القلب التاجي
 

(21 CFR 101.83) 

 ج من 0.65على األقل 
إستر ستارول النبات لكل

RACC األغذية  من
الممدودة وصلصات 

 السلطات، أو
 

 م من 1.7عل األقل 
إستر ستانول النبات لكل 

RACC من األغذية 
الممدودة وصلصات 

لسلطة وألواح الوجبات ا
الخفيفة والمضافات 

 الغذائية
 

 قليل الدهن المشبع،
 

 قليل الكولستيرول، و
 

 األغذية يجب أن تحمل
الممدودة وصلصات 
 13السلطة التي تتجاوز 

 ج 50ج من الدهن لكل 
راجع معلومات "البيان 

التغذية لالطالع على 
  "محتوى الدهن

 
تكون صلصات السلطة 

 األدنى معفاة من الشرط
من القيمة % 10ة بلنس

راجع (اليومية للمغذيات 
 ) المعايير العامة أدناه

 :العبارات اإللزامية
 
يخفف من خطر " قد"أو " يجوز أن"

 مرض القلب التاجي
 
 "مرض القلب التاجي"أو " مرض القلب"
 
إستر ستانول "أو " إستر ستارول النبات"

قد " زيت نباتي"؛ إال أن عبارة "النبات
إذا آان الزيت " نبات"بدل عبارة تست

النباتي المصدر الوحيد إلستر 
 ستانول /ستارول

 
ستانول / أن إستر ستاروليحدد اإلدعاء

النبات يشكل جزءًا من نظام غذائي قليل 
 .الدهن المشبع والكولستيرول

 
ال ينسب اإلدعاء أي درجة من التخفيف من

 .خطر مرض القلب التاجي
 

  الغذائي اليومي من يحدد اإلدعاء المدخول
إستر ستارول أو ستانول النبات الالزم 

للتخفيف من خطر مرض القلب التاجي، 
ويحدد اإلدعاء. والمقدار المزود لكل حصة

أنه يجب إستهالك إستر ستارول أو ستانول
 . النبات مع وجبتين مختلفتين آل يوم

 

األغذية المحتوية ) 1(
 0.65على ما ال يقل عن 

ر ستارول  من إستجرام
الزيت النباتي، والمأآولة 
مرتين يوميًا مع وجبات 

لمجموع مدخول يومي ال 
 جران، 1.3يقل عن 

آجزء من نظام غذائي 
قليل الدهن المشبع 

والكولستيرول، قد تخفف 
. من خطر مرض القلب

إسم [حصة واحدة من 
جرام __ تزود ] الغذاء

من إستر ستارول الزيت 
 . النباتي

 
غذائية قليلة األنظمة ال) 2(

الدهن المشبع 
والكولستيرول والمحتوية 
على حصتين من األغذية 
التي تزود مجموعًا يوميًا 

 إستر  جرام من3.4أقله 
ستانول النبات في 

وجبتين، قد تخفف من 
 . خطر مرض القلب
إسم [حصة واحدة من 

جرام __ تزود ] الغذاء
من إستر ستانول الزيت 

 النباتي
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 ] FDA] "FDA Modernization Act (FDAMA)قانون التحديث إلدارة "لصحية بموجب اإلدعاءات ا
 

 )اإلدعاءات الصحية المعتمدة بناًء على بيان إعتمادي من هيئات علمية فدرالية(
 

بيانات  اإلشتراطات لإلدعاء اإلشتراطات للغذاء اإلدعاءات المعتمدة
اإلدعاءات 
 النموذجية

أغذية الحبوب الكاملة 
خطر مرض القلب و

وبعض أمراض 
 السرطان

 
 الحافظة رقم(

1999P-2209( 
 

 بالمئة أو أآثر من مكونات 51يحتوي على 
، وRACCالوزن لكل الحبوب الكاملة حسب 

 
 :محتوى األلياف الغذائية عل األقل

 
  ج55 بالغ RACC ج لكل 3.0 •
  ج50 بالغ RACC ج لكل 2.8 •
  ج45 بالغ RACC ج لكل 2.5 •
  ج35 بالغ RACC ج لكل 1.7 •
 

 قليل الدهن

 :النص اإللزامي لإلدعاء
 
األنظمة الغذائية الغنية بأغذية الحبوب"

الكاملة وأغذية النبات األخرى وقليلة 
مجموع الدهن والدهن المشبع 

والكولستيرول، قد تخفف من خطر 
مرض القلب وبعض أمراض 

 ."السرطان

 غير منطبقة

البوتاسيوم وخطر إرتفاع
 ط الدم والجلطةضغ

 
 الحافظة رقم(

2000Q-1582( 

 مصدر جيد للبوتاسيوم
 

 قليل الصوديوم
 

 قليل مجموع الدهن
 

 قليل الدهن المشبع
 

 قليل الكولستيرول

 :النص اإللزامي لإلدعاء
 
األنظمة الغذائية المحتوي على أغذية "

هي مصدر جيد للبوتاسيوم وقليلة 
الصوديوم قد تخفف من خطر إرتفاع 

 ."الدم والجلطةضغط 

 غير منطبقة

المياه المحتوية على 
الفلوريد والتخفيف من 
 خطر تسوس األسنان

 
 الحافظة رقم (

2006Q-0418( 

الماء المعبأ المستوفي لمعايير التعريف 
 CFR 165.110 21والجودة الواردة في  

 
يستوفي آافة اإلشتراطات العامة لإلدعاءات 

ناء باستث( CFR 101.14 21الصحية في 
 CFR 21)المساهمة األدنى للمغذيات 

101.14(e)(6)(، 
 

 ل/ مج1.0 إلى 0.6<: مجموع الفلوريد
 

تستثنى منتجات المياه المعبأة المسوقة 
 خصيصًا ليستعملها الرضع

 :النص اإللزامي لإلدعاء
 
شرب المياه المحتوية على الفلوريد قد"

التسوس السني أو [يخفف من خطر 
 ]".نخر األسنان

  منطبقةغير

الدهن المشبع 
والكولستيرول والدهن 

المفروق، والتخفيف من 
 خطر مرض القلب

 
 الحافظة رقم (

2006Q-0458( 

 قليل الدهن المشبع
 

 قليل الكولستيرول
 

 يحمل نص الدهن المفروق الكمي
 

 ج من الدهن 0.5يحتوي على أقل من 
 RACCالمفروق لكل 

  من مجموع الدهن6.5يحتوي على أقل من 

 :لنص اإللزامي لإلدعاءا
 
األنظمة الغذائية قليلة الدهن المشبع "

والكولستيرول، وبأقل مقدار ممكن من 
الدهن المفروق، قد تخفف من خطر 

 ."مرض القلب

 غير منطبقة
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  ):د(الملحق . 12
 المخففةاإلدعاءات الصحية 

 

 يحتوي على توصيات غير ملزمة
 

، 21CFR 101.14ءات الصحية المخففة عندما يستوفي اإلدعاء آافة اإلشراطات العامة لـ تقدير تنفيذ اإلدعاFDAستمارس إدارة 
والعوامل األخرى . باستثناء اإلشتراطات بأن يستوفي اإلدعاء معيار اإلتفاقية العلمية الكبرى وبأن يتم تقديم اإلدعاء طبقًا لنظام إعتمادي

 .ذ مدرجة في الجدول التالي لإلدعاءات الصحية المخففة في ممارسة تقدير التنفيFDAظر فيها إدارة التي ستن
 

اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 بيانات اإلدعاءات العوامل لممارسة تقدير التنفيذ األغذية المؤهلة

 مج من حمض 0.8
الفوليك وعيوب الوالدة 

 لألنبوب العصبي
 

 الحافظة رقم
1991N-100H 

 
10/10/2000 

 خطاب تقدير التنفيذ
 

03/04/2001 
 خطاب توضيح

 
هناك أيضًا : مالحظة

إدعاء صحي لحمض 
عيوب األنبوب /الفوليك

العصبي وهو معتمد 
 راجع(بموجب نظام 

21 CFR 101.79.( 

المضافات الغذائية 
المحتوية على حمض 

 الفوليك

أي أن إدارة (يوضع بيان إخالء المسؤولية 
FDAمباشرًة ...)  هذا اإلدعاءصادق على ال ت

 مج من 0.8أي (تحت اإلدعاء قرب ومباشرًة 
حجم ، بدون مواد متدخلة وب...)حمض الفوليك

 .وحروف وتضارب مطابق لإلدعاء
 

 مج من حمض الفوليك في مضافة 0.8
غذائية أآثر فعالية للتخفيف من خطر 

عيوب األنبوب العصبي من مقدار أقل 
ال . في األغذية على شكلها العادي

.  على هذا اإلدعاءFDAتصادق إدارة 
توصي هيئات الصحة العامة بأن 

 مج من حمض 0.4تستهلك النساء 
الفوليك يوميًا في األغذية المقوية أو 

المضافات الغذائية أو آالهما للتخفيف 
  .  من خطر عيوب األنبوب العصبي
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 ات اإلدعاءاتبيان العوامل لممارسة تقدير التنفيذ األغذية المؤهلة

 والمرض Bالفيتامينات 
 الوعائي

 
 الحافظة رقم

1999P-3029 
 

28/11/2000 
 خطاب تقدير التنفيذ

 
15/05/2001 

 خطاب توضيح
 

المضافات الغذائية 
المحتوية على الفيتامين

B6أو / وB12أو / و
 حمض الفوليك

أي أن إدارة (يوضع بيان إخالء المسؤولية 
FDAأعاله  ال تصادق على اإلدعاء  (...

  األولمباشرًة قرب ومباشرًة تحت اإلدعاء
، بدون ...)آجزء من نظام غذائي متزنأي (

تفصل بين اإلدعاء وبيان إخالء مواد متدخلة 
المسؤولية، ويجب أن تكون الجملة الثانية 

 للجملة بحجم وحروف وتضارب مطابق
 .األولى

  
 100المنتجات التي تحتوي على أآثر من 

لقيمة اليومية لحمض الفوليك بالمئة من ا
، وعند بيان أنها مستعملة ) ميكروجرام400(

 سنوات أو أآبر، 4للكبار واألطفال في سن الـ
يجب أن تعرف الحد العلوي اآلمن للمدخول 

ويجوز . اليومي في شأن القيمة اليومية
اإلشارة بين قوسين إلى الحد العلوي اآلمن 

 لحمض الفوليك لقيمة المدخول اليومي
 ). مج1( ميكروجرام 1.000لـ
 

 B6ال يقترح اإلدعاء أن مستوى للفيتامين 
أو حمض الفوليك مفيد لتحقيق / وB12أو /و

 .التأثير المزعوم
 

 حمض المضافات الغذائية المحتوية على
دستور "الفلوليك يجب أن تستوفي معايير 

 United States" [األدوية األمريكية
Pharmacopeia (USP) [ للتفكك

واالنحالل، لكن إذا لم تكن هناك أي معايير 
USP سارية، يجب أن يتم بيان أن الفوالت 

تحت في المضافة الغذائية متوفرة حيويًا 
 .شروط االستعمال المبينة على بطاقة المنتج

في إطار نظام غذائي متزن قليل الدهن 
المشبع والكولستيرول، قد يخفف 

 B6حمض الفوليك والفيتامين 
 من خطر المرض B12ين والفيتام
 FDAولقد قيمت إدارة . الوعائي

اإلدعاء أعاله ووجدت أن على الرغم 
أن من المعروف أن األنظمة الغذائية 

قليلة الدهن المشبع والكولستيرول 
تخفف من خطر مرض القلب وغيره 

من امراض الوعائية، إال أن األدلة 
 .المؤيدة لإلدعاء أعاله غير حاسمة
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 بيانات اإلدعاءات العوامل لممارسة تقدير التنفيذ األغذية المؤهلة

السيلينيوم 
 والسرطان

 
 الحافظة رقم

2002P-0457 
 

21/02/2003 
 خطاب تقدير التنفيذ

 
28/04/2003 

 خطاب توضيح

المضافات 
الغذائية المحتوية 

 السيلينيوم على

أي أن بعض األدلة (ة يوضع بيان إخالء المسؤولي
مباشرًة قرب وتحت اإلدعاء ...) العلمية تقترح أن

ون مواد ، بد)أي قد يخفف السوالنيوم من الخطر(
متدخلة، وبحجم وحروف وتضارب مطابق 

 .لإلدعاء بحد ذاته
 

، أو مضافة أو تقترح في نص بطاقاتهاتوصي الال 
في ظل ظروف إستعمال عادي، مدخوًال يوميًا  

" ستوى المدخول العلوي المحمولم"يتجاوز 
]Tolerable Upper Intake Level [ الذي

" معهد الطب/األآاديمية الوطنية للعلوم"حددته 
]National Academy of Sciences 

/Institute of Medicine [ 400(للسيلينيوم 
 ).ميكروجرام يوميًا

 
تستوفي  أن (vii)(2)(d)101.14تشترط الفقرة 

 الحاملة لإلدعاء تعريف إدعاء المضافة الغذائية
أو % 20أي (لمستوى المرتفع محتوى المغذيات ل

من % RACC .(20أآثر من القيمة اليومية لكل 
 . ميكروجرام14القيمة اليومية للسيلينيوم هي 

قد يخفف السيلينيوم من خطر ) 1(
وتقترح . بعض أمراض السرطان

بعض األدلة العلمية أن إستهالك 
خفف من خطر بعض السيلينيوم قد ي

 FDAأشكال السرطان، إال أن إدارة 
 األدلة محدودة وغير حددت أن هذه

 أو،. حاسمة
 
مضادة قد ينتج السيلينيوم تأثيرات ) 2(

 وتقترح بعض .للسرطان في الجسم
األدلة العلمية أن إستهالك السيلينيوم قد 

ينتج تأثيرات مضادة للسرطان في 
ن  حددت أFDAالجسم، إال أن إدارة 

  .هذه األدلة محدودة وغير حاسمة
 

الفيتامينتن المضادة 
 للتأآسد والسرطان

 
 الحافظة رقم

1991N-0101 
 

01/04/2003 
 خطاب تقدير التنفيذ

المضافات 
الغذائية المحتوية 

 E الفيتامينعلى
Cأو الفيتامين /و

 األدلة ...أي(يوضع بيان إخالء المسؤولية 
 وتحت مباشرًة قرب) محدودة وغير حاسمة

ون مواد متدخلة، وبحجم وحروف ، بداإلدعاء
 .وتضارب مطابق لإلدعاء بحد ذاته

 
توصي المضافة أو تقترح في نص بطاقاتها، أو ال 

في ظل ظروف إستعمال عادي، مدخوًال يوميًا  
" مستويات المدخول العلوي المحمول"يتجاوز 

معهد /األآاديمية الوطنية للعلوم"التي حددتها 
أو )  مج يوميًاC) 2000تامين للفي" الطب

 ). مج يوميًاE) 1000الفيتامين 
 

يستوفي  أن (vii)(2)(d)101.14تشترط الفقرة 
الغذاء الحامل لإلدعاء تعريف إدعاء محتوى 

أو أآثر % 20أي (المغذيات للمستوى المرتفع 
من القيمة% RACC .(20من القيمة اليومية لكل 

من % 20 مج؛ و12 هو Cاليومية للفيتامين 
 . وحدة دولية6 هي Eالقيمة اليومية للفيتامين 

تقترح بعض األدلة العلمية أن ) 1(
إستهالك الفيتامينات المضادة للتأآسد 

قد يخفف من خطر بعض أشكال 
 حددت FDAالسرطان، إال أن إدارة 

. أن هذه األدلة محدودة وغير حاسمة
 أو،
 
تقترح بعض األدلة العلمية أن ) 2(

تامينات المضادة للتأآسد إستهالك الفي
قد يخفف من خطر بعض أشكال 

 ال FDAالسرطان، إال أن إدارة 
تصادق على هذا اإلدعاء ألن هذه 

 أو،. األدلة محدودة وغير حاسمة
 
لقد حددت إدارة  ) 3(

FDA أن بعض  أن على الرغم من
األدلة العلمية تقترح أن إستهالك 

الفيتامينات المضادة للتأآسد قد يخفف 
 خطر بعض أشكال السرطان، إال من

 .أن هذه األدلة محدودة وغير حاسمة
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 بيانات اإلدعاءات العوامل لممارسة تقدير التنفيذ األغذية المؤهلة

الفسفاتيديل سيرين 
والخلل اإلدراآي 

 والخرف
 

 الحافظة رقم
2002P-0413 

 
24/02/2003 

 خطاب تقدير التنفيذ
 

13/05/2003 
 خطاب توضيح

 
24/11/2004 

 تحديث الخطاب
 

المضافات الغذائية 
 المحتوية على

الفسفاتيديل سيرين 
 المشتق من الصويا

بحوث علميةأي (يوضع بيان إخالء المسؤولية 
مباشرًة قرب وتحت ...) محدودة جدًا وتمهيدية

 من الفسفاتيديل سيرينأي قد يخفف (اإلدعاء 
تدخلة، وبحجم وحروف ون مواد م، بد)الخطر

 .وتضارب مطابق لإلدعاء بحد ذاته
  

الفسفاتيديل ال يقترح اإلدعاء أن مستوى 
 . مفيد لتحقيق التأثير المزعومسيرين

 
يكون الفسفاتيديل سيرين المشتق من 

 .بنقاوة عالية جدًا الصويا

إستهالك الفسفاتيديل سيرين ) 1(
قد يخفف من خطر خرف 

 العلمية البحوثوتقترح . المسنين
المحدودة جدًا والتمهيدية أن 

قد يخفف من  الفسفاتيديل سيرين
وتستنتج . خطر خرف المسنين

 أن هناك القليل من FDAإدارة 
األدلة العلمية المؤيدة لهذا 

 أو،. اإلدعاء
 
إستهالك الفسفاتيديل سيرين ) 2(

قد يخفف من خطر الخلل 
وتقترح . اإلدراآي للمسنين

دودة جدًا البحوث العلمية المح
 والتمهيدية أن الفسفاتيديل سيرين

قد يخفف من خطر الخلل 
وتستنتج . اإلدراآي للمسنين

 أن هناك القليل من FDAإدارة 
األدلة العلمية المؤيدة لهذا 

 . اإلدعاء
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 نات اإلدعاءاتبيا العوامل لممارسة تقدير التنفيذ األغذية المؤهلة

البذور ومرض 
 القلب

 
 الحافظة رقم

2002P-0505 
 

14/07/2003 
خطاب تقدير التنفيذ

البذور الكاملة أو ) 1(
المكسرات المدرجة 

أدناه والتي تكون نيئة 
أو /أو مبيضة و/و

أو مملحة /محمصة و
أو متبلة/أو مكسوة و/و

؛ وأي دهن أو قليًال
آربوهيدرات مضاف 

هة في الكساء أو النك
يجب أن يستوفي 

 CFR 21تعريف 
101.9(f)(1)  لكمية

 .ضئيلة
 

المنتجات ) 2(
المحتوية على بذور 

غير البذور الكاملة أو 
المكسرات والتي 

تحتوي على ما ال يقل 
 ج من واحد 11عن 

أو أآثر من البذور 
المدرجة أدناه لكل 

RACC. 
 

أنواع البذور ) 3(
المؤهلة لهذا اإلدعاء 
ز مقتصرة على اللو

الفستق والبندق و
) الفول السوداني(

والبقان وبعض حبوب 
الصنوبر والفستق 
. الحلبي والجوز

وأنواع البذور التي قد 
يكون اإلدعاء الصحي 

مبنيًا عليها مقتصرة 
على تلك البذور 

المشمولة بالتحديد 
عريضة اإلدعاء 
الصحي، لكنها ال 

 جرام من 4تتجاوز 
 50الدهن المشبع لكل 

 .ذورجرام من الب

 البذور الكاملة أو المكسرات
قيد ال تحتاج البذور الكاملة أو المكسرات للت

 ألهلية في بمستوى مجموع الدهن المسقط ل
21 CFR 101.14(a)(4). 

 

 فقط الجوز ال يحتاج إلى التقيد باإلشتراط في 
§ 101.14(e)(6)  الذي ينص على أن يحتوي

اليومية  بالمئة من القيمة 10الغذاء على حد أدناه 
 أو C أو الفيتامين A من الفيتامين RACCلكل 

الحديد أو الكالسيوم أو البروتين أو األلياف 
 .الغذائية

 

عند إستعمال اإلدعاء على البذور الكاملة أو 
راجع (يجب وضع بيان الكشف المكسرات، 

مباشرًة قرب وتحت اإلدعاء، ...) معلومات التغذية
ف وتضارب وبدون مواد متدخلة، وبحجم وحرو

 .مطابق لإلدعاء بحد ذاته
 

دعاء بمستوى يجب أن تتقيد البذور الحاملة لإل
  لألهلية بموجب الدهن المشبع المسقط

21 CFR 101.14(a)(4) )4 ج من الدهن المشبع 
 ). ج من البذور50لكل 

 

 منتجات المحتوية على بذورال
يجب أن تتقيد المنتجات المحتوية على بذور 

ألهليةيات المسقطة لاء بكافة المستودعإلوالحاملة ل
 ج مجموع 13 وهي CFR 101.14(a)(4) 21في 

 مج من 60 ج من الدهن المشبع، و4دهن، و
 مج من الصوديوم لكل 480الكولستيرول، و

RACC. 
 

 يسري اإلدعاء فقط على أنواع البذور التي ال
 ألهلية فيتتجاوز مستوى المغذيات المسقط ل

21 CFR 101.14(a)(4)  ج من 4(للدهن المشبع 
 ). ج من البذور50الدهن المشبع لكل 

 

يجب أن تتقيد المنتجات المحتوية على بذور 
والحاملة لإلدعاء بتعريف الغذاء قليل الدهن المشبع

 وتعريف الغذاء قليل CFR 101.62(c)(2) 21في 
 .CFR 101.62(d)(2) 21الكولستيرول في 

 

لى بذور يجب أن تتقيد المنتجات المحتوية ع
 CFR 21والحاملة لإلدعاء بإشتراط 

101.14(e)(6)  الذي ينص على أن يحتوي الغذاء
 بالمئة من القيمة اليومية لكل 10على حد أدناه 

RACC من الفيتامين A أو الفيتامين C أو الحديد 
أو الكالسيوم أو البروتين أو األلياف الغذائية قبل 

 .أي إضافة لمغذية

ية لكنها تقترح األدلة العلم
 آونس 1.5ال تثبت أن أآل 

يوميًا من معظم البذور 
] مثل إسم بذور محددة[

آجزء من نظام غذائي 
قليل الدهن المشبع 

والكولستيرول، قد يخفف 
. من خطر مرض القلب

راجع معلومات التغذية [
لالطالع على محتوى 

 .]الدهن
 

العبارة الواقعة : مالحظة
بين المعقفين والتي تذآر 

 بالتحديد هي البذور
ويسري بيان . خيارية

الكشف عن محتوى الدهن 
على إدعاء تم تقديمه في 

شأن بذور آاملة أو 
مكسرات، لكن على إدعاء 

مقدم في شأن منتجات 
 .محتوية على بذور
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 بيانات اإلدعاءات العوامل لممارسة تقدير التنفيذاألغذية المؤهلة

قلبالجوز ومرض ال
 

 الحافظة رقم
2002P-029 

 
09/03/2004 

 خطاب تقدير التنفيذ
 
 
 

الجوز الكامل أو 
 المكسر

 

قيد بمستوى مجموع ال يحتاج الجوز إلى الت
 CFR 21ألهلية في الدهن المسقط ل

101.14(a)(4). 
 

 ال يحتاج الجوز إلى التقيد باإلشتراط في 
§ 101.14(e)(6) الذي ينص على أن يحتوي 

 بالمئة من القيمة 10ى حد أدناه الغذاء عل
 أو A من الفيتامين RACCاليومية لكل 

 أو الحديد أو الكالسيوم أو البروتينCالفيتامين 
 .أو األلياف الغذائية

 
يوضع بيان الكشف حول مجموع محتوى 

أي راجع معلومات التغذية لالطالع (الدهن 
مباشرًة بعد اإلدعاء، ) على محتوى الدهن
تدخلة، وبحجم وحروف وبدون مواد م

  .وتضارب مطابق لإلدعاء بحد ذاته

تبين البحوث المؤيدة لكن غير الحاسمة أن 
 آونس يوميًا من الجوز، آجزء من 1.5أآل 

نظام غذائي قليل الدهن المشبع وقليل 
الكولستيرول وغير ؤدي إلى زيادة في 

مدخول السعيرات الحرارية، قد يخفف من 
اجع معلومات ر. خطر مرض القلب التاجي

التغذية لالطالع على محتوى الدهن 
 ].والسعيرات الحرارية[
 
 

العبارة الواقعة بين المعقفين : مالحظات
هي خيارية من حيث " والسعيرات الحرارية"

 ال تنوي أن يكون وجود أو FDAأن إدارة 
غياب هذه العبارة عامًال في ما إذا آانت 
 تنظر في تقدير تنفيذ إلستعمال اإلدعاء

 أن FDAوإعتبرت إدارة . الصحي المخفف
هذه المعلومات اإلضافية مفيدة للمستهلك 
لزيادة توعيتهم بالسعيرات الحرارية التي 

يساهم بها الجوز وهي تشجع الشرآات على 
  .شملها في نص بطاقات منتجها
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 بيانات اإلدعاءات العوامل لممارسة تقدير التنفيذاألغذية المؤهلة

حوامض دهون 
 ومرض 3-أوميغا

 القلب التاجي
 

 الحافظة رقم
2003Q-0401 

 
08/09/2004 
 ب تقدير التنفيذخطا

 العافية عريضة –
 

08/09/2004 
 خطاب تقدير التنفيذ

  عريضة مارتك–
 
 

األغذية التقليدية 
المضافات و

الغذائية المحتوية 
 حوامض على

  3-دهون أوميغا
EPAو DHA .

 

 

يجب أال توصي المضافات الغذائية أو تقترح 
 2في نص بطاقاتها مدخوًال يوميًا يتجاوز 

 DHA وEPA حمضي جرام من
 
 

 مجموع محتوى الدهن
 جرام أو أقل 5المضافات الغذائية التي تزن 

 للمضافات RACCمقدار  (RACCلكل 
ة منهي معفا) الغذائية هو حجم الحصة المعلنة
ألهلية، لكن إذامستوى مجموع الدهن المسقط ل

 جرام 5تجاوزت المضافات الغذائية التي تزن 
هن لد مستوى مجموع اRACCأو أقل لكل 
، يجب ) ج50 ج لكل 13.0(ألهلية المسقط ل

راجع معلومات "أي (وضع بيان الكشف 
") التغذية لالطالع على مجموع محتوى الدهن

والمضافات .  مباشرًة قرب اإلدعاء الصحي
 RACC ج لكل 5الغذائية التي تزن أآثر من 
مجموع الدهن  يجب أال تتجاوز مستوى

ولكل  RACC ج لكل 13.0(ألهلية سقط لالم
 2 ≤ ج أو RACC ≥ 30 ج إذا آان 50

اإلدعاءات الصحية  "راجع ). (ملعقة آبيرة
المخففة الخاضعة لتقدير التنفيذ، حوامض 

"  ومرض القلب التاجي3-دهون أوميغا
-وخطاب تقدير التنفيذ لحوامض دهون أوميغا

 ) ومرض القلب التاجي3
 

المنتجات "أي (ال يجوز أن تتجاوز األسماك 
") ن أساسًا وبكاملها من األسماكالتي تكو

. RACC ج من مجموع الدهن لكل 16.0
ويجب أن تشمل األسماك بمجموع محتوى 

راجع  "RACC ج لكل 13.0دهن أآثر من 
معلومات التغذية لالطالع على مجموع 

 وتشمل .مع اإلدعاء الصحي" محتوى الدهن
المنتجات التي تكون أساسًا وبكاملها من "

ك بدون أي مكونات إضافية األسما" األسماك
واألسماك التي تحتوي مقدار صغير من الدهن 

أو الكربوهيدرات المضاف يستوفي تعريف 
. CFR 101. 9(f)(1) 21المقدار الضئيل في 

واألمثلة عن هذه المنتجات هي السمك النيء 
 .والسمك المغلي والسمك المشوي

 
 )يتبع(

تظهر البحوث المؤيدة لكن غير الحاسمة أن 
 EPA 3-ستهالك حوامض دهون أوميغاإ
 قد يخفف من خطر مرض القلب DHAو

تزود ] إسم الغذاء[ حصة واحدة من  .التاجي
 EPA 3-جرام من حوامض دهون أوميغا[ ] 
راجع معلومات التغذية لالطالع على . [DHAو

محتوى مجموع الدهن والدهن المشبع 
 .]والكولستيرول

 
لغذائية يجوز أن تعلن المضافات ا: مالحظة

 لكل حصة في DHA وEPAمقدار حمضي 
بدًال من وضع اإلعالن في " وقائع المضافات،"

  .اإلدعاء
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 بيانات اإلدعاءات العوامل لممارسة تقدير التنفيذاألغذية المؤهلة

غير األسماك ال يجوز أن األغذية التقليدية   
 اوز مستويات مجموع الدهن المسقطةتتج
يكون مستوى  ولألغذية الفردية، .ألهليةل

 لكل 13.0ألهلية مجموع الدهن المسقطة ل
RACCج إذا آان 50  ولكل RACC  30 

يكون مستوى و.  ملعقة آبيرة 2ج أو 
 ج لكل 26.0ألهلية مجموع الدهن المسقط ل

حجم حصة على البطاقة لمنتجات اللحوم 
 لكل حجم حصة بطاقة لمنتجات 19.5و

 .األطباق الرئيسية
 

 محتوى الدهن المشبع
يجب أن تستوفي المضافات الغذائية المعيار 

بع في شأن محتوى الدهن لقلة الدهن المش
لكن ليس في ) RACC ج لكل  1(المشبع 

 بالمئة من 15شأن معيار ال يتجاوز أآثر من 
 .السعيرات من الدهن المشبع

 
ماك مستوى الدهن ال يجوز أن تتجاوز األس

 ج لكل 4.0ألهلية وهو المشبع المسقط ل
RACC)  ج إذا آان 50 لكل 4.0أو RACC

 30 ج أو  2يرة ملعقة آب(.  
 

لسمك يجب أن تستوفي األغذية التقليدية غير ا
 ج لكل  1 ( القليللدهن المشبعالمعايير ل
RACC بالمئة من 15 وليس أآثر من 

السعيرات من الدهن المشبع لألغذية الفردية، 
 بالمئة من 10 ج وأقل من 100 ج لكل  1و

السعيرات من الدهن المشبع لمنتجات اللحوم 
وهناك خطأ في ).  الرئيسيةومنتجات األطباق

 الدهن المشبع" في فقرة  تقدير التنفيذاتخطاب
وهو يفيد أن منتجات الوجبات " القليل

واألطباق الرئيسية تستوفي آافة المعايير 
 " الدهن المشبع القليل"المحددة لمعايير 

(21 CFR 101.62(c)(2)) .ويجب أن يكون
 .CFR (21 CFR 101.62(c)(3))رقم 

 
 لكولستيرولمحتوى ا

أقل لكل أو  ج 5المضافات الغذائية التي تزن 
RACC معفاة من مستوى الكولستيرول 

، لكن تلك) ج50 مج لكل 60(ألهلية ل مسقطال
التي تتجاوز مستوى الكولستيرول المشقط 

راجع معلومات التغذية"لألهلية يجب أن تشمل 
مع " لالطالع على محتوى الكولستيرول

أما المضافات . خففاإلدعاء الصحي الم
،RACC ج لكل 5الغذائية التي تزن أآثر من 

فيجب أن تستوفي معيار الكولستيرول القليل 
) 20 ج50 مج لكل.( 
 
 )يتبع(
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 بيانات اإلدعاءات العوامل لممارسة تقدير التنفيذاألغذية المؤهلة

يجب أن تستوفي األسماك معيار الهبر الفائق   
 مج لكل95 <(المتعلق بمحتوى الكولستيرول 

RACC لكن في ) ج، أيهما أآبر100 ولكل ،
ويجب أن . بمحتوى الدهن المشبعما يتعلق 

تشمل األسماك التي يتجاوز فيها محتوى 
راجع  "RACC مج لكل 60الكولستيرول 

معلومات التغذية لالطالع على محتوى 
 .مع اإلدعاء الصحي المخفف" الكولستيرول

 
غير األسماك يجب أن األغذية التقليدية 

 تستوفي معيار الكولستيرول القليل
(21 CFR 101.62(d)(2)) . راجع 

21 CFR 101.62(d)(2)  لالطالع على
معيار الكولستيرول القليل المحدد لألغذية 

الفردية ومنتجات الوجبات ومنتجات األطباق 
 .الرئيسية

 
 الصوديوم

يجب أن تستوفي آافة األغذية التقليدية 
والمضافات الغذائية مستوى الصوديوم المسقط

 50 ولكل RACC مج لكل  480(لألهلية 
 ملعقة  2 ج أو RACC   30ج إذا آان 

 مج لكل حجم 960آبيرة لألغذية الفردية، و
 720حصة على بطاقة لمنتجات الوجبات، و

مج لكل حجم على بطاقة لمنتجات األطباق 
 .).الرئيسية

 
  بالمئة األدنى للمغذيات10إشتراط 

يجب أن تستوفي آافة األغذية التقليديةإشتراط 
A 500الفيتامين(ألدنى للمغذيات بالمئة ا10الـ
 مج، 1.8 مج، الحديد C 6، الفيتامين .د.و

 ج، األلياف 5 مج، البروتين 100الكالسيوم 
. ، قبل أي إضافة لمغذية)RACC ج لكل 2.5

 بالمئة األدنى 10وال يسري إشتراط الـ
 للمغذيات على المضافات الغذائية 

(21 CFR 101.14(e)(6)). 
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 بيانات اإلدعاءات العوامل لممارسة تقدير التنفيذاألغذية المؤهلة

حوامض الدهون 
 األحادية رالمشبعغي

من زيت الزيتون 
ومرض القلب التاجي

 
 الحافظة رقم

2003Q-0559 
 

01/11/2004 
 خطاب تقدير التنفيذ

آافة المنتجات 
التى تكون أساسيًا
زيت زيتون نقي 

وتحمل بطاقة 
* راجع (بذلك 

 )للتعاريف
 

الصلصات 
أي  (للسلطة

صلصات 
التي ) السلطة

 ج6تحتوي على 
أو أآثر من زيت

زيتون لكل ال
RACC هي ،

قليلة الكولستيرول
(21 CFR 

101.62(d)(2)) 
وال تحتوي على 

 ج 4أآثر من 
من الدهن المشبع

 .ج50لكل 
 

زبدات الزيت 
النباتي التي 
 ج6تحتوي على 

 أآثر من زيتأو
الزيتون لكل 

RACC هي ،
قليلة الكولستيرول

(21 CFR 
101.62(d)(2))
 وال تحتوي على

 ج 4أآثر من 
لدهن المشبعمن ا
 .RACCلكل 

 
األغذية المحتوية

على زيت 
الزيتون والتي 

 ج6تحتوي على 
أو أآثرمن زيت 

الزيتون لكل 
RACC هي ،

قليلة الكولستيرول
(21 CFR 

101.62(d)(2))
وتحتوي على ما 

ال يقل عن 
من أي % 10

 Aمن الفيتامين 
 أوCأو الفيتامين 

الحديد أو 

يحتاج زيت الزيتون وزبدات الزيت ال 
النباتي وصلصات السلطة والسمنة 

واألغذية المحتوية على زيت الزيتون إلى 
التقيد بمستوى مجموع الدهن المسقط 

 .CFR 101.14(a)(4) 21لألهلية في 
 

ال يسري اإلشتراط الذي ينص على أن 
 جرام من مستوى 50يتقيد الغذاء بمعيار الـ
 ط لألهلية الدهن المشبع المسق

(21 CFR 101.14(e)(3))  على زيت
 .الزيتون وزبدات الزيت النباتي والسمنة

 
ال يسري اإلشتراط الذي ينص على أن 

 بالمئة من 10يحتوي الغذاء على حد أدناه 
 من واحد من RACCالقيمة اليومية لكل 

 أو C أو الفيتامين Aالفيتامين : مما يلي
ن أو األلياف الحديد أو الكالسيوم أو البروتي

  RACCالغذائية لكل 
 (21 CFR 101.14(e)(6)) على زيت

 .الزيتون وزبدات الزيت النباتي والسمنة
 

عند تجاوز مستوى مجموع الدهن المسقط 
لألهلية في زبدات الزيت النباتي أو 

األغذية صلصات السلطة أو السمنة أو 
المحتوية على زيت الزيتون، يجب وضع 

ع معلومات التغذية أي راج(بيان الكشف 
) لالطالع على محتوى الدهن المشبع

مباشرًة بعد اإلدعاء، وبدون مواد متدخلة، 
وبحجم وحروف وتضارب مطابق لإلدعاء 

 .بحد ذاته
 

عندما ال يستوفي الغذاء تعريف الدهن 
  (CFR 101.62(c)(2) 21)المشبع القليل

أي راجع (يجب وضع بيان الكشف 
 على محتوى معلومات التغذية لالطالع

مباشرًة بعد اإلدعاء، وبدون ) الدهن المشبع
مواد متدخلة، وبحجم وحروف وتضارب 

 .مطابق لإلدعاء بحد ذاته
 

إذا تمت تلبية آال الشرطين أعاله، يمكن 
الجمع بين بياني الكشف عن مجموع الدهن 

أي راجع معلومات التغذية (والدهن المشبع 
لالطالع على محتوى مجموع الدهن 

 ).دهن المشبعوال

ة متقترح األدلة العلمية المحدودة وغير الحاس
من )  جرام23( ملعقة آبيرة 2أن أآل نحو 

زيت الزيتون قد يخفف من خطر مرض القلب 
 المشبع األحادي في التاجي بسبب الدهن غير

ولتحقيق هذه الفائدة الممكنة، . زيت الزيتون
يجب أن يستبدل زيت الزيتون مقدارًا مماثًال 

ن الدهن المشبع وأال يزيد مجموع عدد م
وحصة . السعيرات الحرارية التي تتناولها يوميًا

جرام ] ×[واحدة من هذا المنتج تحتوي على 
 . من زيت الزيتون

 
حصة "الجملة األخيرة من اإلدعاء : مالحظة

جرام ] ×[واحدة من هذا المنتج تحتوي على 
هي خيارية عند إستعمال ." من زيت الزيتون

دعاء على البطاقة أو نص بطاقات بيانات اإل
 .زيت الزيتون

 
يعني زيت الزيتون زيت الزيتون البكر، ) 1*(

أو مزيجًا من زيت الزيتون البكر وزيت 
الزيتون المكرر؛ حيث يكون زيت الزيتون 

العصرة األولى البكر هو الزيت الناتج من 
للزيتون والمالئم لالستهالك البشري بدون 

، وزيت الزيتون المكرر هو الجةمزيد من المع
الزيت المستخلص من عمليات عصر الحقة 

وهو مالئم لالستهالك البشري من خالل 
عمليات التكرير التي تتخلص من الحموضة أو 

 . المواد الدقائقية
 
 تعني زبدة الزيت النباتي المارجرين ) 2(

(21 CFR 166.110)  والمنتجات الشبيهة
 .بالمارجرين

 
صلصات " صلصات السلطة"تعني ) 3(

 .السلطة المرآبة لتحتوي على زيت الزيتون
 
سمنة الزيت النباتي " السمنة"تعني ) 4(

 .المرآبة لتحتوي على زيت الزيتون
 
تعني األغذية المحتوية على زيت الزيتون ) 5(

األغذية مثل الصلصات أو المواد المخبوزة، 
باستثناء زيت الزيتون وزبدات الزيت النباتي 

 .لصات السلطة والسمنةوص
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 بيانات اإلدعاءات العوامل لممارسة تقدير التنفيذاألغذية المؤهلة

الكالسيوم أو 
.ةاأللياف الغذائي

وإذا آان 
RACC للغذاء 

المحتوي على 
زيت الزيتون 

 ج، 30أآثر من 
ال يمكن أن 

يحتوي الغذاء 
 4على أآثر من 
ج من الدهن 
المشبع لكل 

RACC وإذا ،
 RACCآان 

للغذاء المحتوي 
على زيت 

 ج 30الزيتون 
أو أقل، ال يمكن 
أن يحتوي الغذاء 

 4على أآثر من 
ج من الدهن 
 50المشبع لكل 

 . ج
 
سمنة التي ال

 ج6تحتوي على 
أو أآثر من زيت 

الزيتون لكل 
RACC وهي 

قليلة 
 الكولستيرول
(21 CFR 

101.62(d)(2))
وال تحتوي على 

 ج 4أآثر من 
من الدهن المشبع

 .RACCلكل 
 

منتجات الوجبات
(21 CFR 

101.13(l)) أو 
منتجات األطباق 

 الرئيسية

(21 CFR 
101.13(m)) 

غير مؤهلة 
  .لإلدعاء
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 بيانات اإلدعاءات العوامل لممارسة تقدير التنفيذاألغذية المؤهلة

الشاي األخضر 
 والسرطان

 
 الحافظة رقم

2004Q-0083 
 

30/06/2005 
 خطاب تقدير التنفيذ

الشاي األخضر 
واألغذية التقليدية

والمضافات 
الغذائية التي 
تحتوي على 

 الشاي األخضر
 
 
 

ال يتجاوز الشاي األخضر مستويات المغذيات 
 المشبعالمسقطة لألهلية لمجموع الدهن والدهن
 والكولستيرول والصوديوم المحدد في 

21 CFR 101.14(a)(4). 
 

 النظر في ممارسة تقدير FDAتنوي إدارة 
تنفيذها لإلدعاءات الصحية المخففة للشاي 
األخضر وسرطان الثدي وللشاي األخضر 

 إلستعمالها على البطاقة سرطان البروستاتو
أو في نص بطاقات بيانات األغذية المحتوية 

ى الشاي األخضر عندما ال يتجاوز الغذاء عل
أي من مستويات المغذيات المسقطة لألهلية 

لمجموع الدهن والدهن المشبع والكولستيرول 
 .والصوديوم

 
 النظر في ممارسة تقدير FDAتنوي إدارة 

 الذي ال يستوفي تنفيذها للشاي األخضر
األدنى لمحتويات المغذيات % 10إشتراط الـ

 .CFR 101.14(e)(6) 21في 
 

 النظر في ممارسة تقدير FDAال تنوي إدارة 
تنفيذها لألغذية المحتوية على الشاي األخضر 

 والتي ال تستوفي إشتراطات 
21 CFR 101.14(e)(6). 

ال تظهر دراستان أن شرب الشاي ) 1(
األخضر يخفف من خطر سرطان الثدي لدى 
النساء، لكن دراسة واحدة ضعيفة ومحدودة 

أن شرب الشاي األخضر قد يخفف أآثر تقترح 
وبناًء على هذه الدراسات، . من هذا الخطر
على  أن من غير المرجح FDAتستنتج إدارة 

 أن يخفف الشاي األخضر من خطر اإلطالق
 أو،. سرطان الثدي

 
ال تظهر دراسة واحدة ضعيفة ومحدودة ) 2(

شرب الشاي األخضر يخفف من خطر أن 
خرى ضعيفة سرطان البروستات لكن دراسة أ

ومحدودة تقترح أن شرب الشاي األخضر قد 
وبناًء على هذه . يخفف من هذا الخطر

 أن من غير FDAالدراسات، تستنتج إدارة 
 أن يخفف الشاي على اإلطالقالمرجح 

 .األخضر من خطر سرطان البروستات
 
 
 
 

بيكولينات الكروم 
 والسكري

 
 الحافظة رقم

2004Q-0144 
 

25/08/2005 
 ير التنفيذخطاب تقد

المضافات 
الغذائية المحتوية 

  الكرومعلى

المضافة الغذائية المحتوية على الكروم يجب 
أن تستوفي أو أن تتجاوز اإلشتراط لمستوى 

 من الكروم حسب التعريف في " عالي"
21 CFR 101.54(b) ) مج أو أآثر 24أي 

آي )  بموجب النظام الحاليRACCلكل 
 .فيذ تقدير التنFDAتمارس إدارة 

 بيكولينات تقترح دراسة صغيرة واحدة أن
اإلنسولين، الكروم قد يخفف من خطر مقاومة 

لذا من الممكن أن يخفف من خطر السكري من 
 تستنتج أن وجود FDA، إال أن إدارة 2النوع 

هذه الصلة بين بيكولينات الكروم ومقاومة 
 هو غير 2اإلنسولين أو السكري من النوع 

 .أآيد للغاية
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 بيانات اإلدعاءات العوامل لممارسة تقدير التنفيذاألغذية المؤهلة

سرطان السيوم والك
المستقيم، /القولون

سالئل والكالسيوم و
المستقيم /القولون
 المتكررة

 
 الحافظة رقم

2004Q-0097 
 

12/10/2005 
 خطاب تقدير التنفيذ

 

المضافات 
الغذائية المحتوية 

 على
 الكالسيوم

 

يجب أن تستوفي المضافة الغذائية أو تتجاوز 
من الكالسيوم حسب" عالي"اإلشتراط لمستوى 

أي  (CFR 101.54(b) 21لتعريف في ا
)RACC مج أو أآثر من الكالسيوم لكل 200

 
يجب أن يكون محتوى الكالسيوم قابًال 

 ) أي متوفرًا حيويًا(لإلستيعاب 
(21 CFR 101.72(c)(ii)(B))وأن يستوفي ،

معايير دستور األغذية األمريكية للتفكك 
واالنحالل والسارية على أمالح الكالسيوم 

أما المضافات الغذائية التي ال . نة لهاالمكو
يوجد لها أي معايير دستور األدوية األمريكية، 

يجب أن تظهر المضافة الغذائية القابلية 
اإلستعمال المالئمة لإلستيعاب تحت شروط 

 المبينة على بطاقة المنتج 
(21 CFR 101.72(c)(ii)(C)). 

 :المستقيم/سرطان القولون
ضافات الكالسيوم قد تقترح بعض األدلة أن م

المستقيم، /تخفف من خطر سرطان القولون
 حددت أن هذه األدلة FDAإال أن إدارة 

 .محدودة وغير حاسمة
 

 :سالئل القولون المتكررة
تقترح األدلة المحدودة جدًا والتمهيدية أن 

مضافات الكالسيوم قد تخفف من خطر 
وتستنتج إدارة . المستقيم/سالئل القولون

FDAك القليل من األدلة العلمية  أن هنا
 .المؤيدة لهذا اإلدعاء

 

الكالسيوم وفرط 
ضغط الدم وفرض 
ضغط الدم بسبب 

الحمل ومقدمة 
 االرتعاج

 
 الحافظة رقم

2004Q-0098 
 

12/10/2005 
 خطاب تقدير التنفيذ

المضافات 
الغذائية المحتوية 

 الكالسيوم على

يجب أن تستوفي المضافة الغذائية أو تتجاوز 
من الكالسيوم حسب" عالي"شتراط لمستوى اإل

أي  (CFR 101.54(b) 21التعريف في 
)RACC مج أو أآثر من الكالسيوم لكل 200

 
يجب أن يكون محتوى الكالسيوم قابًال 

 ) أي متوفرًا حيويًا(لإلستيعاب 
(21 CFR 101.72(c)(ii)(B))وأن يستوفي ،

معايير دستور األغذية األمريكية للتفكك 
الل والسارية على أمالح الكالسيوم واالنح

أما المضافات الغذائية التي ال . المكونة لها
يوجد لها أي معايير دستور األدوية األمريكية، 

يجب أن تظهر المضافة الغذائية القابلية 
المالئمة لإلستيعاب تحت شروط اإلستعمال 

 المبينة على بطاقة المنتج 
(21 CFR 101.72(c)(ii)(C)). 

 : الدمفرط ضغط
تقترح بعض األدلة العلمية أن مضافات 

الكالسيوم قد تخفف من خطر فرط ضغط 
 حددت أن هذه FDAالدم، إال أن إدارة 

 .األدلة متفاوتة وغير حاسمة
 

 :فرط ضغط الدم بسبب الحمل
 دراسة هاال تظهر أربع دراسات، بما في

عيادية آبيرة، أن مضافات الكالسيوم تخفف 
م بسبب الحمل، إال من خطر فرط ضغط الد

أن ثالث دراسات أخرى تقترح أن مضافات 
 وبناًء على .الكالسيوم قد تخفف من الخطر
 أن من FDAهذه الدراسات، تستنتج إدارة 

غير المرجح على اإلطالق أن تخفف 
مضافات الكالسيوم من خطر فرط ضغط 

 .الدم بسبب الحمل
 

 :مقدمة اإلرتعاج
 دراسة ال تظهر ثالث دراسات، بما فيها

عيادية آبيرة، أن مضافات الكالسيوم تخفف 
من خطر مقدمة اإلرتعاج أثناء الحمل، إال 
أن دراستين أخرتين تقترحان أن مضافات 

وبناًء على . الكالسيوم قد تخفف من الخطر
 أن من FDAهذه الدراسات، تستنتج إدارة 

غير المرجح على اإلطالق أن تخفف 
ة مضافات الكالسيوم من خطر مقدم

  .اإلرتعاج
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أو /الطماطم و
صلصة الطماطم 

وسرطانات 
البروستات والمبيض
والمعدة والبنكرياس

 
 الحافظة رقم

2004Q-0201 
 

08/11/2005 
 خطاب تقدير التنفيذ

 عريضة طول –
 العمر األمريكية

 
08/11/2005 

 خطاب تقدير التنفيذ
 عريضة إئتالف –

اإلدعاء الصحي 
 لليكوبين

الطماطم ) 1(
خة أو المطبو

النيئة أو المجففة 
 أو المعلبة

 
صلصات ) 2(

الطماطم 
المحتوية على ما 

ال يقل عن 
 بالمئة من 8.37

جوامد الطماطم 
الخالية من الملح

 
 

أو صلصة الطماطم وسرطان /الطماطم و 
  :البروستات

تقترح البحوث العلمية المحدودة جدًا والتمهيدية 
أن أآل نصف آوب إلى آوب من الطماطم 

أو صلصة الطماطم أسبوعيًا قد يخفف من /و
وتستنتج إدارة . خطر سرطان البروستات

FDA أن هناك القليل من األدلة العلمية المؤيدة 
 .لهذا اإلدعاء

 
 :صلصة الطماطم وسرطان المبيض

تقترح دراسة واحدة أن إستهالك صلصة 
الطماطم مرتين أسبوعيًا قد يخفف من خطر 

ذه الدراسة بحد سرطان المبيض؛ في حين أن ه
ذاتها تظهر أن إستهالك الطماطم أو عصير 
. الطماطم ال يؤثر على خطر سرطان المبيض

 أن من غير األآيد جدًا أن FDAوتستنتج إدارة 
تخفف صلصة الطماطم من خطر سرطان 

 .المبيض
 

 : الطماطم وسرطان المعدة
لم تظهر أربع دراسات أن تناول الطماطم 

عدة، لكن ثالث يخفف من خطر سرطان الم
دراسات تقترح أن تناول الطماطم قد يخفف من 

وبناًء على هذه الدراسات، تستنتج . الخطر
 أن من غير المرجح أن تخفف FDAإدارة 

 .الطماطم من خطر سرطان المعدة
 

 :الطماطم وسرطان البنكرياس
تقترح دراسة واحدة أن إستهالك الطماطم ال 

ن يخفف من خطر سرطان البنكرياس، لك
دراسة أخرى محدودة أآثر تقترح أن إستهالك 

وبناًء على  .الطماطم قد يخفف من هذا الخطر
 أن من غير FDAهذه الدراسات، تستنتج إدارة 

المرجح جدًا أن تخفف الطماطم من خطر 
 .سرطان البنكرياس
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حوامض الدهون 
غير المشبعة من 

زيت الكانوال 
والتخفيف من 

خطرمرض القلب 
 التاجي

 
 

 فظة رقمالحا
2006Q-0091 

 
 

06/10/2006 
 خطاب تقدير التنفيذ

 
 

زيت الكانوال 
* راجع (

 )للتعاريف
 

زبداتالزيت 
النباتي 

وصلصات 
السلطة والسمنة 

واألغذية 
المحتوية على 
زيت الكانوال، 

التي تحتوي على
 ج أو أآثر4.75

الكانوالمن زيت 
 ،RACCلكل 

هي قليلة الدهن 
 المشبع

(21 CFR 
101.62(c)(2))

قليلة ي وه
 الكولستيرول
(21 CFR 

101.62(d)(2)) 
وتستوفي 
الدهن مستويات 

المشبع 
الكولستيرول و

والصوديوم 
المسقطة لألهلية 

(21 CFR 
101.14(a)(4))

 
زبدات الزيت 

النباتي واألغذية 
المحتوية على 
زيت الكانوال 

يجب أيضًا أن 
تستوفي إشتراط 

األدنى % 10الـ
لمحتويات 
 األغذية

(21 CFR 
101.14(e)(6))

 وزبدات الزيت الكانوالال يحتاج زيت 
النباتي وصلصات السلطة والسمنة 

 إلى الكانوالواألغذية المحتوية على زيت 
التقيد بمستوى مجموع الدهن المسقط 

 .CFR 101.14(a)(4) 21لألهلية في 
 

ال يسري اإلشتراط الذي ينص على أن 
ة من  بالمئ10يحتوي الغذاء على حد أدناه 

 من واحد من RACCالقيمة اليومية لكل 
 أو C أو الفيتامين Aالفيتامين : مما يلي

الحديد أو الكالسيوم أو البروتين أو األلياف 
 وزبدات الزيت الكانوالالغذائية لى زيت 
 .النباتي والسمنة

 
عند تجاوز مستوى مجموع الدهن المسقط 

لألهلية في زبدات الزيت النباتي أو صلصات 
لطة أو السمنة أو األغذية المحتوية على الس

أي (، يجب وضع بيان الكشف الكانوال زيت 
راجع معلومات التغذية لالطالع على محتوى 

مباشرًة بعد اإلدعاء، وبدون ) الدهن المشبع
مواد متدخلة، وبحجم وحروف وتضارب 

 .مطابق لإلدعاء بحد ذاته
 
 
 

ة تقترح األدلة العلمية المحدودة وغير الحاسم
)  جرام19( ملعقة آبيرة 1/2 1أن أآل نحو 

من زيت الكانوال قد يخفف من خطر يوميًا 
مرض القلب التاجي بسبب محتوى الدهن غير 

ولتحقيق هذه الفائدة . المشبع في زيت الكانوال
 مقدارًا كانوالالممكنة، يجب أن يستبدل زيت ال

مماثًال من الدهن المشبع وأال يزيد مجموع عدد 
وحصة . ت الحرارية التي تتناولها يوميًاالسعيرا

جرام ] ×[واحدة من هذا المنتج تحتوي على 
 .كانوالمن زيت ال

 
 :ألغراض هذا اإلدعاء الصحي المخفف

 
المنتجات التي تكون " زيت الكانوال"يعني ) 1(

أساسيًا من زيت الكانوال النقي والتي تحمل 
 .بطاقة بأنها آذلك

 
 المارجرين " باتيزبدة الزيت الن"تعني ) 2(

(21 CFR 166.110)  والمنتجات الشبيهة
بالمارجرين والمرآبة لتحتوي على زيت 

 .الكانوال
 
صلصات " صلصات السلطة"تعني ) 3(

 .السلطة المرآبة لتحتوي على زيت الكانوال
 
سمنة الزيت النباتي " السمنة"تعني ) 4(

 .المرآبة لتحتوي على زيت الكانوال
 
ة المحتوية على زيت األغذي"تعني ) 5(

األغذية مثل الصلصات أو المواد " الكانوال
المخبوزة، والمرآبة لتحتوي على زيت 

الكانوال، باستثناء زيت الكانوال وزبدات الزيت 
 .النباتي وصلصات السلطة والسمنة
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زيت الذرة 
والمنتجات المحتوية 

على زيت الذرة 
والتخفيف من خطر 

 مرض القلب
 
 

 الحافظة رقم
2006P-0243 

 
 

26/3/2007 
 خطاب تقدير التنفيذ

راجع (زيت الذرة 
 )للتعاريف* 
 

خوالط وسمنة 
الزيت النباتي التي 

 ج 4تحتوي على 
أو أآثر من زيت 

الذرة لكل 
RACC هي ،

 قليلة الكولستيرول
(21 CFR 

101.62(d)(2)) 
وتستوفي مستويات

الكولستيرول 
والصوديوم 

المسقطة لألهلية 
(21 CFR 

101.14(a)(4))
وال تحتوي على 

 ج من 4أآثر من 
الدهن المشبع لكل 

RACC. 
 

الصلصات للسلطة 
أي صلصات (

التي ) السلطة
 ج 4تحتوي على 

أو أآثر من زيت 
الذرة لكل 
RACC هي ،

 قليلة الكولستيرول
(21 CFR 

101.62(d)(2)) 
وتستوفي مستويات

الكولستيرول 
والصوديوم 

المسقطة لألهلية 
(21 CFR 

101.14(a)(4))
وال تحتوي على 

 ج من 4أآثر من 
الدهن المشبع لكل 

 .ج50
 

زبدات الزيت 
النباتي التي تحتوي

 ج أو أآثر 4على 
 لكلالذرةمن زيت 
RACC هي ،

  قليلة الكولستيرول
(21 CFR 

101.62(d)(2))
وتستوفي مستويات

الكولستيرول 
والصوديوم 

المسقطة لألهلية 
(21 CFR 

ال يحتاج زيت الذرة وخوالط الزيت النباتي 
صات السلطة وزبدات الزيت النباتي وصل

والسمنة واألغذية المحتوية على زيت 
الذرة إلى التقيد بمستوى مجموع الدهن 

 CFR 21المسقط لألهلية في 
101.14(a)(4). 

 
ال يسري اإلشتراط الذي ينص على أن 

 جرام من مستوى 50يتقيد الغذاء بمعيار الـ
 الدهن المشبع المسقط لألهلية 
(21 CFR 101.14(e)(3))  على زيت

رة وخوالط الزيت النباتي وزبدات الذ
 .الزيت النباتي والسمنة

 
ال يسري اإلشتراط الذي ينص على أن 

 بالمئة من 10يحتوي الغذاء على حد أدناه 
 من واحد من RACCالقيمة اليومية لكل 

 أو C أو الفيتامين Aالفيتامين : مما يلي
الحديد أو الكالسيوم أو البروتين أو األلياف 

  RACC الغذائية لكل
 (21 CFR 101.14(e)(6)) على زيت

الذرة  وخوالط الزيت النباتي وزبدات 
 .الزيت النباتي والسمنة

 
عند تجاوز مستوى مجموع الدهن المسقط 
لألهلية في خوالط الزيت النباتي أو زبدات 

الزيت النباتي أو صلصات السلطة أو 
السمنة أو األغذية المحتوية على زيت 

أي راجع (ان الكشف ، يجب وضع بيالذرة
معلومات التغذية لالطالع على محتوى 

مباشرًة بعد اإلدعاء، وبدون ) الدهن المشبع
مواد متدخلة، وبحجم وحروف وتضارب 

 .مطابق لإلدعاء بحد ذاته
 

عندما ال يستوفي الغذاء تعريف الدهن 
  (CFR 101.62(c)(2) 21)المشبع القليل

أي راجع (يجب وضع بيان الكشف 
 التغذية لالطالع على محتوى معلومات

مباشرًة بعد اإلدعاء، وبدون ) الدهن المشبع
مواد متدخلة، وبحجم وحروف وتضارب 

 .مطابق لإلدعاء بحد ذاته
 

إذا تمت تلبية آال الشرطين أعاله، يمكن الجمع
بين بياني الكشف عن مجموع الدهن والدهن 

أي راجع معلومات التغذية لالطالع (المشبع 
 ). مجموع الدهن والدهن المشبععلى محتوى

 التمهيدية وجدًا تقترح األدلة العلمية المحدودة 
من )  جرام16(ملعقة آبيرة  1أن أآل نحو 

يوميًا قد يخفف من خطر مرض  الذرةزيت 
 بسبب محتوى الدهن غير المشبع في القلب
 أن هناك FDAوتستنتج إدارة . الذرةزيت 

.  لهذا اإلدعاءالقليل من األدلة العلمية المؤيدة
تحقيق هذه الفائدة الممكنة، يجب أن ول

 مقدارًا مماثًال من الدهن الذرةيستبدل زيت 
المشبع وأال يزيد مجموع عدد السعيرات 

وحصة واحدة . الحرارية التي تتناولها يوميًا
جرام من ] ×[من هذا المنتج تحتوي على 

 .الذرةزيت 
 
ون المنتجات التي تك" زيت الذرة"يعني ) 1(

أساسيًا من زيت الذرة النقي والتي تحمل 
  .بطاقة بأنها آذلك

 
خليطًا من " خوالط الزيت النباتي"تعني ) 2(

زيتين نباتيين أو أآثر يكون مرآبًا ليحتوي 
 .على زيت الذرة

 
 المارجرين " زبدة الزيت النباتي"تعني ) 3(

(21 CFR 166.110)  والمنتجات الشبيهة
 .تحتوي على زيت الذرةبالمارجرين والمرآبة ل

 
صلصات " صلصات السلطة"تعني ) 4(

 .السلطة المرآبة لتحتوي على زيت الكانوال
 
سمنة الزيت النباتي " السمنة"تعني ) 5(

 .المرآبة لتحتوي على زيت الذرة
 
األغذية المحتوية على زيت  "تعني ) 6(

األغذية مثل الصلصات أو المواد " الذرة 
حتوي على زيت المخبوزة، والمرآبة لت

الكانوال، باستثناء زيت الذرة وزبدات الزيت 
 .النباتي وصلصات السلطة والسمنة
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101.14(a)(4))
 ما الوتحتوي على

من% 10يقل عن 
Aأي من الفيتامين 

 أو Cأو الفيتامين 
الحديد أو الكالسيوم
أو األلياف الغذائية 
 وال تحتوي على

 ج من 4أآثر من 
الدهن المشبع لكل 

RACC. 
 

األغذية المحتوية 
 الذرةعلى زيت 

والتي تحتوي على 
من   ج أو أآثر4

 لكل الذرةزيت 
RACC هي ،

 قليلة الكولستيرول
(21 CFR 

101.62(d)(2))
تستوفي مستوياتو

الكولستيرول 
والصوديوم 

المسقطة لألهلية 
(21 CFR 

101.14(a)(4))
تحتوي على ما الو

من% 10يقل عن 
Aأي من الفيتامين 

 أو Cأو الفيتامين 
الحديد أو الكالسيوم
.أو األلياف الغذائية

 RACCوإذا آان 
للغذاء المحتوي 

 ذرةعلى زيت ال
 ج، ال30أآثر من 

يمكن أن يحتوي 
الغذاء على أآثر 

 ج من الدهن4من 
المشبع لكل 

RACC وإذا ،
 RACCآان 

للغذاء المحتوي 
 الذرةعلى زيت 

 ج أو أقل، ال 30
يمكن أن يحتوي 
الغذاء على أآثر 

 ج من الدهن4من 
 50المشبع لكل 

 .ج
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السلينيوم والسرطان
 
 

 الحافظة رقم
FDA-2008- 

Q-0323 
 
 

19/06/2009 

المضافات 
الغذائية المحتوية 

 على
 السلينيوم

يمكن إستعمال اإلدعاء الصحي المخفف حول 
ر سرطان المثانة السلينيوم والتخفيف من خط

فقط على البطاقة أو في نص بطاقات) المبولة(
بيانات المضافات الغذائية التي تحتوي على أي

 . سلفيد السلينيومنوع من السلينيوم غير
 

يمكن إستعمال اإلدعاءات الصحية المخففة 
حول السلينيوم والتخفيف من خطر سرطان 
 البروستات أو الغدة الدرقية فقط على البطاقة

أو في نص بطاقات بيانات المضافات الغذائية 
 .يثيونينومالسلينالتي تحتوي على 

 
أن تستوفي (vii)(2)(d)101.14تشترط الفقرة 

المضافة الغذائية الحاملة لإلدعاء تعريف 
أو% 20أي (محتوى المغذية للمستوى العالي 

%20و). RACCأآثر من القيمة اليومية لكل 
 14ينيوم هي من القيمة اليومية للسل

 .ميكروجرام
 
 
 

 سرطان المثانة
 
تقترح دراسة واحدة أن مدخول السلينيوم قد "

يخفف من خطر سرطان المثانة لدى النساء، 
إال أن دراسة أصغر لم تظهر أي تخفيف من 

وبناًء على هذه الدراسات، تستنتج . الخطر
 أن من غير المؤآد جدًا أن FDAإدارة 

 خطر سرطان تخفف مضافات السلينيوم من
 ."المثانة لدى النساء

 
 سرطان البروستات

 
تقترح دراستان ضعيفتان أن مدخول "

السلينيوم قد يخفف من خطر سرطان 
أربع دراسات أقوى البروستات، إال أن 

وثالث دراسات أضعف لم تظهر أي تخفيف 
وبناًء على هذه الدراسات، . في الخطر

  أن من غير المرجح جدًاFDAتستنتج إدارة 
أن تخفف مضافات السلينيوم من خطر 

 ." سرطان البروستات
 

 سرطان الغدة الدرقية
 
تقترح دراسة صغيرة ضعيفة أن مدخول "

السلينيوم قد يخفف من خطر سرطان الغدة 
 على هذه الدراسة، تستنتج بناًءو. الدرقية
 أن من غير المؤآد جدًا أن FDAإدارة 

تخفف مضافات السلينيوم من خطر سرطان 
 ."لغدة الدرقيةا
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اإلدعاءات الصحية 
 المخففة

 بيانات اإلدعاءات العوامل لممارسة تقدير التنفيذاألغذية المؤهلة

الفيتامينات المضادة 
 للتأآسد والسرطان

 
 

 الحافظة رقم
FDA-2008- 

Q-0299 
 
 

19/06/2009 

المضافات 
الغذائية المحتوية 

 E الفيتامين على
Cأو الفيتامين /و

ال توصي المضافة أو تقترح في نص 
بطاقاتها، أو تحت ظروف اإلستعمال العادية، 

 1000 يتجاوز C مدخوًال يوميًا من الفيتامين
  مج من670مج يوميًا أو أآثر من 

 .Eألفا يوميًا للفيتامين -التوآوفيرول
 

أن يستوفي (vii)(2)(d)101.14تشترط الفقرة 
الغذاء الحامل لإلدعاء تعريف محتوى المغذية 

أو أآثر من القيمة % 20أي (للمستوى العالي 
من القيمة % 20و). RACCاليومية لكل 
من % 20 مج؛ و12 هي Cمين اليومية للفيتا

 .*د. و6 هي Eالقيمة اليومية للفيتامين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بناًء على عوامل تحويل معرفة في تقرير* 

2000 IOM Report، 1500 هذا يعادل نحو 
. د. و2200 الطبيعي أو نحو Eمن الفيتامين . د.و

). الراسيمي بكامله( االصطناعي Eمن الفيتامين 
مج من توآوفيرول: (امل التحويل هي آما يليوعو

ى أو الفيتامينات وألفا في الغذاء أو الغذاء المق
 توآوفيرول ألفا من. د.و × 0.67= المتعددة 
من التوآوفيرول ألفا . د.و × 0.45= الطبيعي 

، الفصل IOM ،2000تقرير ) (الراسيمي بكامله
6.( 

 Cالفيتامين 
 

 سرطان المعدة
 
ضعيفة واحدة ودراسة تقترح دراسة "

تحتمل نتائج متفاوتة أن مضافات الفيتامين 
Cقد تخفف من خطر سرطان المعدة  .

وبناًء على هذه الدراسات، تستنتج إدارة 
FDA أنه من غير المؤآد جدًا أن تخفف 

 من خطر سرطان Cمضافات الفيتامين 
 ."المعدة

 
 Eالفيتامين 

 
 سرطان المثانة

 
ة أن مضافات تقترح دراسة صغيرة واحد"

 قد تخفف من خطر سرطان Eالفيتامين 
المثانة، إال أن دراستين صغيرتين لم 

وبناًء على هذه . تظهرا أي تخفيف للخطر
 أن من FDAالدراسات، تسنتنج إدارة 

 Eغير المرجح جدًا أن يخفف الفيتامين 
 ."من خطر سرطان المثانة

 
 المستقيم/سرطان القولون

 
 ودراسة تحمل تقترح دراستان ضعيفتان"

 قد Eنتائج متفوتة أن مضافات الفيتامين 
تخفف من خطر سرطان 

المستقيم، إال أن دراسة محدودة /القولون
. أخرى لم تظهر أي تخفيف في الخطر

وبناًء على هذه الدراسات، تستنتج إدارة 
FDA ن مغير المرجح جدًا أن تخفف 

 من خطر سرطان Eمضفات الفيتامين 
 ".المستقيم/القولون

 
 سرطان الخاليا الكلوية

 
تقترح دراسة ضعيفة ومحدودة أن "

 قد تخفف من خطر Eمضافات الفيتامين 
وتستنتج إدارة . سرطان الخاليا الكلوية

FDA أن من غير المؤآد جدًا أن تخفف 
 من خطر سرطان Eمضافات الفيتامين 

 .الخاليا الكلوية
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 FDA الموارد اإلضافية إلدارة

 
 .FDAالعناوين التالية متوفرة على موقع إنترنت إدارة 

 
•  A Labeling Guide for Restaurants and Other Retail Establishments Selling Away From-Home Foods 
 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/ucm053455.htm 
 
• FDA Nutrition Labeling Manual: A Guide for Developing and Using Databases د قاعدة  تعليمات شاملة إلنشاء وإعدا

 .الواجب وضع بطاقة عليه) المنتجات الفردية أو المخلوطة(بيانات مقبولة عندما ال تكون التقديرات الصالحة لمحتوى ونوع مغذية متوفرة للغذاء 
 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/ucm063113.htm 
 
•  Small Business Nutrition Labeling Exemption عينة إستمارة طلب إعفاء والمعلومات المتعلقة بها. 
 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/ucm053857.htm 
 

" مكتب النشر الحكومي"ويمكن الحصول عليها من . لومات عن القوانين واألنظمة الفدرالية المتعلقة باألغذيةتحتوي العناوين التالية مزيدًا من المع
]Government Printing Office.[ 
 
• Food and Drug Administration Modernization Act of 1997, Public Law 105-115 GPO (Stock #869-033-00116-9) 

قانون خدمات "و] Federal Food, Drug, and Cosmetic Act" [الفدرالي لألغذية واألدوية ومستحضرات التجميلالقانون  "قانون يعدل
 Public Health Service Act to Improve the" [الصحة العامة لتحسين تنظيم األغذية واألدوية واألجهزة والمنتجات البيولوجية

Regulation of Food, Drugs, Devices, and Biological Products.[ 
 

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/SignificantAmendmentstothe 
FDCAct/FDAMA/FullTextofFDAMAlaw/default.htm 

 
•  Compilation of Laws Enforced by the United States Food and Drug Administration and Related Statutes, V. 1 (1996) 

GPO (Stock #017-012-00378-8) القانون الفدرالي "يضم مجموعات من ، وهو 1996 تم نشر هذا المجلد المحتوي على أوراق منفصلة عام
 "  العامةقانون خدمات الصحة"؛ و]Federal Food, Drug, and Cosmetic Act" [لألغذية واألدوية ومستحضرات التجميل

]Public Health Service Act[قانون التعبئة والتغليف المنصف"؛ و] "Fair Packaging and Labeling Act[ ؛ وأحكام متفرقة متعلقة
 Federal" [قانون اللجان الفدرالية"؛ و]Administrative Procedures Act" [قانون اإلجراءات اإلدارية"؛ و"باألدوية اليتيمة

Committee Act[قانون منع التسمم من الطالء المحتوي على الرصاص"؛ و] "Lead-Based Paint Poisoning Prevention Act.[ 
 

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/default.htm 
 http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm153119.htmو

 
•  Title 21, Code of Federal Regulations GPO) دارة يحتوي على األنظمة التي تحرص إ) الطلب حسب العنوان والجزءFDA على 

 :رية على صناعة األغذية هياوتلك الس. تنفيذها
". قانون التعبئة والتغليف المنصف"و" القانون الفدرالي لألغذية واألدوية ومستحضرات التجميل"األنظمة العامة لتنفيذ : 99 حتى 1 الجزء __

 .مضافات األلوان
لقليلة الحمض، بطاقات بيانات األغذية، ومعايير األغذية، وممارسات التصنيع الجيدة، لألغذية واألغذية المعلبة ا: 169 حتى 100الجزء __ 

 .واألغذية المحمضة
 .مضافات األغذية: 199 حتى 170الجزء __ 
القانون الفدرالي "، و]Federal Import Milk Act" [القانون الفدرالي للحليب المستورد"األنظمة الخاضعة لـ: 1299 حتى 800الجزء __ 

، واألنظمة ]Federal Caustic Poison Act" [ للسموم الكاويةيالقانون الفدرال"، و]Federal Tea Importation Act" [إلستيراد الشاي
 .للحد من األمراض المعدية والنظافة المنقولة بين الواليات

 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm 

 
 لمعلومات األسعار والطلب

 

Superintendent of Documents 
Government Printing Office 

Washington, DC. 20402 
 )202 (512-1800: الهاتف

 )استعن بدليل الهاتف لإلطالع على فروع مكتب النشر الحكومي في مدينتك(
 
  في المقاطعاتFDA  مكاتب إدارة •

 يحتوي على توصيات
 غير ملزمة

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/ucm053455.htm�
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm153119.htm�
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm�
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 حساب النسبة المئوية للقيمة اليومية

 للمغذيات المالئمة
 

: هناك مجموعتان من القيم المرجعية لإلبالغ عن المغذيات في بطاقات بيانات التغذية
المداخيل ) "2و] Daily Reference Values (DRVs)"[القيم المرجعية اليومية) "1

وتساعد هذه القيم ]. Reference Daily Intakes (RDIs)" [اليومية المرجعية
المستهلكين على تفسير المعلمات حول مقدار مغذية موجودة في غذاء وعلى مقارنة قيم 

 محددة للكبار واألطفال في سن األربع DRVsتكون قيم و. التغذية للمنتجات الغذائية
 DRVsوتكون قيم . ، باستثناء البروتينRDIsسنوات أو أآبر، شأنها شأن مداخيل 

لمجموع الدهن والدهن المشبع والكولستيرول ومجموع الكربوهيدرات واأللياف مزودة 
 مزودة للفيتامينات RDIsآما تكون مداخيل . الغذائية والصوديوم والبوتاسيوم والبروتين

لكن من . والمعادن وللبروتين لألطفال دون سن األربع سنوات وللحوامل والمرضعات
لتحديد ) أي القيمة اليومية(البطاقة عبارة واحدة أجل الحد من تشوش المستهلك، تشمل 

وبالتحديد، تشمل البطاقة النسبة المئوية للقيمة اليومية، إال أن .  ومداخيلDRVsآال قيم 
 في النسبة المئوية للقيمة اليومية للبروتين غير إلزامية إال في حال تقديم إدعاء للبروتين

. لرضع أو األطفال دون سن األربع سنواتمنتج أو إذا آان المزمع إستعمال المنتج ل
 سعيرة حرارية، للكبار 2.000ويدرج الجدول التالي القيم اليومية بناًء على مدخول 

 .واألطفال في سن األربع السنوات أو أآبر
 

 القيمة اليومية مرآب الغذاء  القيمة اليومية مرآب الغذاء
  مج20 النياسين  )ج( جرام 65 مجموع الدهن

  مجB6 2الفيتامين    ج20  المشبعالدهن
  مكج400 الفوالت  )مج( مليجرام 300 الكولستيرول
  مكجB12 6الفيتامين    مج2.400 الصوديوم
  مكج300 البيوتين   مج3.500 البوتاسيوم

  مج10 حمض البانتوثينيك   ج300 مجموع الكربوهيدرات
  مج1.000 الفوسفور   ج25 األلياف الغذائية

  مكج150 اليود   ج5 تينالبرو
  مج400 المغنيزيوم .)د.و( وحدة دولية A 5.000 الفيتامين 
  مج15 الزنك   مجC 60الفيتامين 
  مكج70 السلينيوم   مج1.000 الكالسيوم
  مج2 النحاس   مج18 الحديد

  مج2 المنغنيز  .د. وD 400الفيتامين 
  مكج120 الكروم  .د. وE 30الفيتامين 

  مكج75 المولبدينوم  )مكج( ميكروجرام K 80تامين الفي
  مج3.400 الكلوريد   مج1.5 الثيامين

     مج1.7 الريبوفالفين
 

 
من أجل حساب النسبة المئوية للقيمة اليومية، تحدد النسبة بين مقدار المغذية في حصة من 

) المدور(الفعلي أو المقدار ) مدورغير ال(ما المقدار لمغذية، أي يتم قسم إالغذاء والقيمة اليومية ل
سواء يجب إستعمال قرار وعند . على القيمة اليومية المالئمة) راجع الفصل التالي(المعلن 

يجب إعتبار المقدار الذي سيوفر أآثر قدر من التماسك على القيمة المدورة أو غير المدورة، 
مغذيات في الجدول أعاله وال. بطاقة الغذاء ومنع حدوث تشوش غير ضروري لدى المستهلك

وتشمل . CFR 101.9(c) 21مدرجة حسب الترتيب الذي يجب أن تظهر به على بطاقة طبقًا لـ
أو  CFR 101.9(c)(9) 21 في DRVهذه القائمة فقط تلك المغذيات التي تم تحديد لها قيمة 

 .CFR 101.9(c)(8)(iv) 21 في RDIمدخول 

 يحتوي على توصيات
 غير ملزمة
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  واألطفال،رضعالقيم اليومية لل
  سنوات،4دون سن الـ

  والحوامل والمرضعات
 

لم يتم تنظيم هذه القيم في قوانين إنما تم نشرها في السجل الفدرالي لتقديم توجيه لشرآات 
). 1993آانون الثاني / يناير6؛ FR 2206 at 2213 58(الصنع حول المغذيات المدرجة 

. لميكروجرام" مكج"لمليجرام، و" جم"مستعمل للوحدات الدولية، و." د.و"ومختصر 
 والفسفور وقيمتا الكالسيوم. وباإلضافة إلى ذلك، لقد عّدلت اإلدارة وحدات قياس أربع مغذيات

 معبر عنهما بالميكروجرام معبر عنهما بالمليجرام وقيمتا البيوتين والفوالت 
(60 FR 67164 to 67174). 

 
 الفيتامين
 أو المعدن

دون سنالرضع
وات سن4الـ

الحوامل 
والمرضعات

وحدات 
القياس

.د.وA 1.5002.5008.000الفيتامين 

مجC 354060الفيتامين 

مج6008001.300 الكالسيوم

مج151018 الحديد

.د.وD 400400400الفيتامين 

.د.وE 51030الفيتامين 

مج0.50.71.7 ثيامين

مج0.60.82.0 ريبوفالفين

مج8920 ننياسي

مجB6 0.40.72.5الفيتامين 

مكج100200800 الفوالت

مكجB12 238الفيتامين 

مكج50150300 بيوتين

مج3510 حمض البانتوثينيك

مج5008001.300 الفسفور

مكج4570150 اليود

مج70200450 موالمغنيزي

مج5815 الزنك

مج0.61.02.0 النحاس

 
 
 
 
 
 
 
 

 يحتوي على توصيات
 غير ملزمة
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 تدوير القيم طبقًا لقواعد

 FDAالتدوير إلدارة 
 

 يحتوي على توصيات غير ملزمة
 

 :يقدم الجدول التالي قواعد التدوير لإلعالن عن المغذية على بطاقة النغذية أو في نص بطاقات البيانات
 

 
 المغذية

 تدوير
 المقدار

 المقدار
  الضئيل

 (1)السعيرات الحرارية 
 (ii)(1)السعيرات الحرارية من الدهن 

 (iii)(1)السعيرات الحرارية من الدهن المشبع 

  التعبير بصفر– سعيرة 5 <
  سعيرة5أقرب مقدار إلى  التعبير – سعيرة 50 ≤
  سعيرة10أقرب مقدار إلى  التعبير – سعيرة 50 >

  سعيرة5 <

 (2)مجموع الدهن 
 (i)(2)الدهن المشبع 

 (ii)(2)الدهن المفروق 
 (iii)(2)الدهن غير المشبع المتعدد 

 (iv)(2)الدهن غير المشبع األحادي 

  التعبير بصفر– ج 0.5 <
  ج0.5أقرب مقدار إلى  التعبير – ج 5 <
  ج1أقرب مقدار إلى  التعبير – ج 5 ≥

  ج0.5 <

  التعبير بصفر- مج 2 < (3)الكولستيرول 
 " مج5أقل من " التعبير بـ– مج 5 – 2
  مج5 التعبير إلى أقرب مقدار –مج  5 >

  مج2 <

 (4)الصوديوم 
 (5)البوتاسيوم 

  التعبير بصفر- مج 5 <
  مج5  التعبير إلى أقرب مقدار–  مج140 – 5
  مج10 التعبير إلى أقرب مقدار –  مج140 >

  مج5 <

 (6)مجموع الكربوهيدرات 
 (i)(6)األلياف الغذائية 

 (ii)(6)السكريات 

 تعبير بصفر ال-  ج0.5 <
 1أقل من "أو "  ج1يحتوي على أقل من " التعبير بـ– ج 1 <
 "ج
  ج1  التعبير إلى أقرب مقدار–  ج1 ≥

  ج1 <

 الذوابة وغير الذوابة
(ii)(6)&(B)&(A)(i)(6)   األلياف؛ السكريات 

 (iii)(6)آحول السكر 
 (iv)(6)آربوهيدرات آخر 

 
  التعبير بصفر-  ج0.5 <
 1أقل من "أو "  ج1يحتوي على أقل من " بـ التعبير– ج 1 <
 "ج
  ج1 التعبير إلى أقرب مقدار –  ج1 ≥

 
  ج0.5 <

  التعبير بصفر-  ج0.5 < (7)البروتين 
 1أقل من "أو "  ج1يحتوي على أقل من " التعبير بـ– ج 1 <
  ج1 <  ج إلى 0.5 ج إذا 1أو إلى " ج
  ج1 التعبير إلى أقرب مقدار –  ج1 ≥

  ج1 <

د اإلعالن عن مغذيات غير الفيتامينات عن
 RDIsوالمعادل التي تحمل مداخيل 

 (iii)(8)آالنسبة المئوية من القيمة اليومية 

 من  % 1 < من القيمة اليومية% 1التعبير إلى أقرب مقدار 
 القيمة اليومية

   )يتبع(
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 المغذية

 تدوير
 المقدار

 المقدار
  الضئيل

المعبر عنها بالنسبة  (ادنيتامينات والمعالف
 )المئوية للقيمة اليومية

 : يجوز التعبير عنها بـRDIمن مدخول % 2 <
 أو أآثر% 1من القيمة اليومية إذا آان المقدار الفعلي % 2) 1(
 صفر) 2(
 رمز نجم يشير إلى بيان) 3(

 من القيمة اليومية% 2يحتوي على أقل من "
 )"المغذيات(لهذه المغذية 

 البيان:  والكالسيوم والحديدC وA مين للفيتا) 4(
 _________________ليس مصدرًا آبيرًا لـ"
 )"لفيتامينات والمعادن غير مدرجة( 

 
من مقدار القيمة % 2 التعبير إلى أقرب – RDIمن مدخول % 10 ≤

 اليومية
من مقدار % 5 التعبير إلى أقرب – RDI  من مدخول% 50 -% 10 >

 القيمة اليومية
من مقدار القيمة % 10 التعبير إلى أقرب – RDI مدخول من% 50 >

 اليومية

من % 2 <
 RDIمدخول 

 آاروتين-بيتا
 )المعبر عنه بالنسبة المئوية للقيمة اليومية(

 من مقدار القيمة اليومية% 2 التعبير إلى أقرب – A للفيتامين RDIمن مدخول % 10 ≤
من مقدار القيمة % 5ير إلى أقرب  التعب– A للفيتامين RDIمن مدخول  % 50 -% 10 >

 اليومية
  من مقدار القيمة اليومية% 10 التعبير إلى أقرب – A للفيتامين RDIمن مدخول % 50 >

 2.99 حتى 2.5مثًال، ( ج، وللمقادير الواقعة في النصف بالضبط ما بين عددين آاملين أو أعلى 1للتعبير عن قيم المغذيات إلى أقرب مقدار 
يجب ف، ) ج2.49 ج حتى 2.01مثًال، (أما المقادير التي تكون أقل من النصف بين عددين آاملين ).  ج3مثًال، (ويرها صعودًا ، يجب تد)ج

 ). ج2مثًال، (تدويرها نزوًال 

اليومية واقعة في النصف عند تدوير النسبة المئوية للقيمة اليومية للمغذيات غير الفيتامينات والمعادن، وعندما تكون قيم النسبة المئوية للقيمة 
 التي تكون أقل من قيمأما ال). % 3مثًال، (، يجب تدوير القيم صعودًا )% 2.99 حتى 2.5مثًال، (بالضبط ما بين عددين آاملين أو أعلى 

 %). 2مثًال، ( نزوًال وير القيميجب تدف، )2.49 ج حتى 2.01مثًال، (النصف بين عددين آاملين 
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