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Merkblatt zur Kennzeichnung von Zusatzstoffen 
 

كیفیة توسیم (تعریف) المواد المضافة الغذائیةمنشور حول   
 

  كیفیة التعریف للمواد الغذائیة غیر المغلفة: -1

حول المواد المضافة الغذائیة  2008.12.16یخ رتابالبرلمان والمجلس األوروبي عن  الصادر 2008\1333قواعد التعریف للمنتج حسب القانون األوربي رقم 
    المخصصة لالستخدامات التكنولوجیة من قانون ترخیص المواد المضافة في المواد الغذائیة 9والمادة رقم 

الغذائیة التي قد تحتوي على أمثلة عن المواد 
 ھذه المواد المضافة

 نوع المواد المضافة (اسم الفئة) كیفیة التعریف
 E-Nummer (رمز المادة المضافة) 

المشروبات الخالیة من الكحول (فانتا, كوال), 
المشروب الكحولي (كامباري), المثلجات, 

الحلوى, الصلصات, بدائل سمك السلمون, سلطة 
 بالكرز, معجنات محشیةفواكھ 

 
المشروبات, الحلویات, الحلوى, الوجبات الخفیفة 

األسیویة ,الوجبات الجاھزة, المعجنات, 
المشروب الكحولي (لیكور) , مربى الفاكھة, 

 العلكة, الجبنة 

 “یحتوي على مادة ملونة“ 
 “mit Farbstoff„ 

 
 
 
 

تسمیة المادة باإلضافة إلى:  (یحتوي على مادة ملونة)
  E-Nummerالملونة أو 

 
 
 

 “ قد یسبب إخالل النشاط واالنتباه عند األطفال“تحذیر: 
 

 المواد الملونة 
 (مادة ملونة)

E 100 – E180  تشمل أیضا بیتا كاروتین)
 والرایبوفالفین)

 
 

 المواد الملونة األزوتیة أو النتروجینیة
 (مادة ملونة)
 )E 102تارترازین (

 ) E 104األصفر (الكینولین 
  (E 110)    البرتقالي األصفر

 )E 122أزوروبین (
 )E 124أحمر الكونشینیل (

  (E 129)أحمر ألورا
بدائل سمك السلمون, السلطات الجاھزة (سلطة 

 اللحوم, سلطة البطاطس)،
المایونیز, المخلالت (الخیار المخلل, الشوندر 

 األحمر), الجبنة, منتجات اللحوم

 “محفوظ“أو “ مادة حافظةیحتوي على “
„mit Konservierungsstoff“   
oder „konserviert“  

 
 

 أو بدالً من ذلك, یحتوي على:
 )mit Nitritpökelsalz“      (ملح التخلیل“
  Nitrat (mit“ (النترات“
 “ملح التخلیل و النترات“

 (mit Nitritpökelsalz und Nitrat) 

 المواد الحافظة
 مادة حافظة)(

E 200 – E 219; E 230 – E235; 
E 239; E 249 – E 252; E 280 
– E 285, E 1105 

 
 عند االستخدام بشكل حصري ل

E 249 – E 250 
E 251 – E 252 

 أو مزیج من ھذه المواد

الشوربات المجففة, المرق, التوابل, لحم فخذ 
 الخنزیر, المشروبات الخالیة من الكحول

 “یحتوي على مضاد األكسدة“
 „mit Antioxidationsmittel“ 

 مضادات األكسدة
 (مضاد األكسدة)

E 300 – E 304, E 310 – E 312 
خلیط التوابل, مستحضرات عطریة, الشوربات 

 المجففة, منتجات اللحوم, الصلصات, التوابل
 “یحتوي على محسن النكھة“

„mit Geschmacksverstärker“ 
 محسنات النكھة 
 (محسن النكھة)

E 620 – E 635 
الخل, الفواكھ المجففة (مثل الزبیب), منتجات 
 البطاطس, الفجل الحار (فجل الحصان الریفي)

 “معالج بالكبریت“
“geschwefelt„ 

  ثاني أكسید الكبریت /السلفیت
 (ال یوجد اسم للفئة)

E 220 – E 228 
 مغ/ لتر أو كغ في المنتج النھائي  10بداً من 

 “مسود“ الزیتون األسود
 “geschwärzt„ 

 أمالح الحدید 
 (ال یوجد اسم للفئة)

E 579 , E 585 
 “مشمع“ الحمضیات, البطیخ والشمام, التفاح, األجاص

 “gewachst„ 
 (مواد طالء) مواد للمعالجة السطحیة
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المعلبات الحلوة والحامضة, الصلصات, الخردل, 
السلطات الجاھزة, المواد الغذائیة قلیلة الطاقة 

 والكوال)(مثل اللبن 

 “یحتوي على مادة محلیة“
 „mit Süßungsmittel(n)“ 

 
 ):E951وباإلضافة إلى ذلك لدى استخدام األسبرتام (

 “ یحتوي على الفینیل أالنین“ 
„enthält eine Phenylalaninquelle“ 

 
 عند وجود محتوى من 

E420, E421, E953, E965 –E967 
 غ/كغ أو غ/ل 100یتعدى 

 “عند االستھالك المفرطقد تسبب اإلسھال 
„Kann bei übermäßigem Verzehr 
abführend wirken“ 

 المواد المحلیة
  
 
 مواد محلیة  -

E 950 – E 952, E 954, E 957, 
E 959 

 
 
 السكر الكحولي / بدائل السكر -

E 420, E 421, E 953, E 965 – E 968 

 النقانق المطبوخة, لحم الخنزیر المطبوخ
التعریف مفروض فقط على منتجات مالحظة: 

 اللحوم

 ”یحتوي على فوسفات„
 “mit Phosphat„ 

 الفوسفات
 (مواد مثبتة) 

E 338 – E 341, E 450 – E452 

 
 كیفیة التعریف لمكونات أخرى:

 
 المكون التعریف للمنتج وفقاً ل: التعریف

 “یحتوي على الكافیین“
“coffeinhaltig„ 

 الكافیین المشروبات المحتویة على الكافیینالالئحة القانونیة حول 

 “یحتوي على الكینین“
“chininhaltig„ 

 الكینین, أمالح الكینین الالئحة القانونیة حول النكھات

مصنوع من مواد معدلة “أو “ معدل وراثیا“
 “وراثیا مثل الذرة؛ فول الصویا

“gentechnisch verändert„ 
 
مصنوع من فول یحتوي على زیت فول الصویا, “

 ”الصویا المعدل وراثیا
"aus Sojaöl, aus gentech-nisch 
veränderter Soja hergestellt" 

القانون األوربي حول كیفیة التعریف والتتبع للمواد المعدلة 
 2003\1830ورقم   2003\1829وراثیاً رقم 

(مثل فول  المكونات الناتجة عن عناصر معدلة وراثیا
 الصویا والذرة)

 
ثل: زیوت السلطات أو القلي المصنوعة من  فول الصویا م

 المعدل وراثیا

 
 طریقة وكیفیة التعریف للمواد الغذائیة غیر المغلفة 

 
 یجب أن تكون المعلومات واضحة بشكل جید ومكتوبة بخط سھل القراءة وغیر قابلة للمسح •
 عند عرض المواد الغذائیة من دون تغلیف یجب أن تكون المعلومات مدونة على لوحة بجانب أو على المادة الغذائیة  •
 عند عرض المواد الغذائیة من دون تغلیف أو مغطاة بغالف أو غطاء یجب أن تكون المعلومات مدونة في لوحة اإلعالنات أو على ورقة مكتوبة •
منشآت الرعایة الجماعیة یجب أن تكون المعلومات مدونة على قائمة الطعام أو في الئحة األسعار أو في حالة عدم وجود عند عرض المواد الغذائیة في  •

 مثل ھذه القوائم, في لوحة اإلعالنات أو على ورقة مكتوبة
 متناول المستھلك على الفوریجب اإلشارة إلى المدونات المكتوبة عند المادة الغذائیة أو في لوحة اإلعالنات ویجب أن تكون في  •
 عند عرض المواد الغذائیة في المطاعم یجب أن تكون المعلومات مدونة في قائمة الطعام والشراب •
 د اسم المنتجعند عرض المواد الغذائیة في المطاعم أو في منشآت الرعایة الجماعیة یسمح بتدوین المعلومات على الھامش بشرط أن یتم اإلشارة إلیھا عن •
إلى المواد المحلیة عند اسم المنتج (الفتة على أو بجانب المادة الغذائیة). یستثنى من ذلك في منشآت الرعایة الجماعیة والمطاعم  دائماً ن یتم التعریف یجب أ •

 حیث یمكن تدوین التعریف على الھامش
 

 الحاالت االستثنائیة:
 
لمواد الملونة األزوتیة إذا ما كانت المواد المضافة قد أضیفت فقط لمكونات المادة الغذائیة ولم یمكن إلغاء التعریف بالمعلومات باستثناء المواد المحلیة و ا •

 یبق لھا تأثیر تقني على المنتج النھائي
  

 2- كیفیة التعریف للمواد الغذائیة المغلفة مسبقاً 
 

 طریقة وكیفیة التعریف للمواد الغذائیة المغلفة مسبقاً 
 
 2008\1333ورقم  2011\1169وفقاً ألحكام القانون األوربي رقم یتم التوسیم والتعریف  •
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 یجب اإلشارة إلى المواد المضافة في قائمة المكونات بالنسبة للمواد الغذائیة المغلفة مسبقا •
 یجب تقدیمھا بلغة سھلة الفھم وواضحة بشكل جید ومكتوبة بخط سھل القراءة •
  (E-Nummer)یجب ذكر المواد المضافة مع اسم المجموعة المنتمیة لھا متبوعة باسمھا المحدد أو رمز المادة المضافة  •
 غذائیةإذا كانت المادة المضافة تنتمي لعدة مجموعات فیجب ذكر المجموعة التي تنتمي لھا المادة المضافة بسبب تأثیرھا الرئیسي على المواد ال •
 في المواد الغذائیة المدرجة وتحت الشروط المحددة 1333/2008اد المضافة المرخصة وفقاً للقانون األوربي رقم یجوز استخدام المو •
 

 الحاالت االستثنائیة:
 
المادة الغذائیة ولم ت یمكن إلغاء التعریف بالمعلومات باستثناء المواد المحلیة والمواد الملونة األزوتیة إذا ما كانت المواد المضافة قد أضیفت فقط لمكونا •

 یبق لھا تأثیر تقني على المنتج النھائي
 إذا استخدمت المواد المضافة كمواد مساعدة بالتصنیع •

 
 
 
 

 


