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االشتراطات الصحية للمقاصف املدرسية:
تم إعداد االشتراطات الصحية في تقديم خدمات التغذية املدرسية باملقاف املدرسية وفق:
 .1الئح ةةة االش ةةتراطات الص ةةحية ليةقاف ة املدرس ةةية وامل ةةد م ةةة اودار ال ام ةةة ليص ةةحة املدرس ةةية ب ة ار التربي ةةة
والت ييم 1434هة.
 .2امل اف ة ة القياسةةية اجييي"يةةة ااالشةةتراطات الصةةحية ال ا ة ت اففهةةا فةةي املقاف ة املدرسةةية وتةةداو ا ذيةةة
بها GSO 1971/2015ا
 .3االشةةتراطات الصةةحية ال ا ة ت اففهةةا فةةي املقافة املدرسةةية وتةةداو ا أ ذيةةة بهةةا وامل ةةد مةةة اللجنةةة الفباعيةةة
(و ار الصحة ،و ار الت ييم ،تط يف الت ييم القابضة).
 SFDA.FD 2233 .4ااشتراطات البينات التغذوية على البطاقة.
“ SFDA.FD/GSO 9 .5متطيبات بطاقة املنت"ات الغذائية امل بأ .
SFDA.FD 2362 .6ااالشتراطات ال نية ونتاج اجيبز.
“FDA.FD.56 .7االفصاح عة مسببات اجحساسية في قائةةة و بةات املنشةتت الغذائيةة ال ةق تقةدط الط ةاط ليةسة هي
خارج املنز .
FDA.FD 20 .8اوضةةا السة فات اجحفاريةةة فةةي قائةةةة و بةةات املنشةةتت الغذائيةةة ال ةةق تقةةدط الط ةةاط ليةسة هي خةةارج
املنز .
ً
أوال :املصطلحات الواردة:
االشتراطات الصحية:
م"ة عة مة الض ابط واملتطيبات الصحية ال ا ت اففها في ا ذية املقدمة داخل املدرسة ،ونظم تحضيرها
وح ظها وتداولها وال اميين بها داخل املدرسة أو في املؤسسات ال ق تق ط بتحضيرها أو ت ريدها.
التغذية املدرسية:
وف ضمن االحتيا ات الغذائية ا ساسية ل ئة السة املدرس ق مة ا ط ا واملفاهقين مة ال ئة ال ةفية ()18-6
سنة ،ال ق تضةة حص لهم على تغذية صحية ومت ا نة وأ ساط سييةة وخالية مة املشاكل الصحية.
املقصف املدرس ي:
املكان املجهز لت يا أوبيا ا ذية املسة ح بها داخل املدرسة وأماكة تحضيرها.
متداول األغذية:
ةيا ال اميين املشاركين في :إنتاج ،نقل ،ت بئة ،ت يا ،تخزية ،ت"هيز ،وبيا امل اد الغذائية  ..اجخ
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مكائن البيع الذاتي:
ثال ات مبرد ل فض وتخزية وبيا ا ذية (املعجنات وال طائف واملشفوبات البارد والساخنة...و يرها)
ثانيا :املوقع واملبنى:
 .1ي" ة أن يك ة ن امل ق ةةا امليص ة

لتق ةةديم خ ةةدمات التغذي ةةة املدرس ةةية ض ةةةة س ة ر املدرس ةةة ،ف ةةي مك ةةان م ةةة س ةةهل

ال ف إليه بحيث يك ن قفيبا مة فناء املدرسةة ،وب يةدا عةة (دورات امليةا -ميةا املجةار -فةف فةيي – مختبةرات
املدرسةةة) وفةةي منطقةةة يةةر م فضةةة ليتي ة  ،علةةى أن يك ة ن فةةي فةةالة كبيةةر  ،أو مظيةةة فةةي فنةةاء ،أو مي ة املدرسةةة أو
قفيبا منها ،وأن وتت فف في تصةيةه وت"هيزاته ةيا وسائل ا مان.
 .2أن تكة ن مسةةاحة امل قةةا امليصة
أعداد الطالب ،ويخص

لتقةةديم خةةدمات التغذيةةة املدرسةةية وعةةدد الن افةةذ الت ي يةة متالئةةةة مةةا ك افةةة

بائا لكل مائة طال على ا قل ما مفاعا مناسبة ارت اع ن افةذ البيةا ليةفحيةة الدراسةية

وأعةار الطيبة.
 .3يصةم السق بطفيقة تةنا تفاكم القاذورات واخت اء اجحشفات الضار  ،وأن تك ن سهية التنظي .
 .4تك ة ن اجح ة ائط مده ن ةةة بط ةةالء ي ةةق وي ض ةةل الي ة ن ا ب ةةي  ،وأن تك ة ن ميس ةةاء س ةةهية التنظي ة

أم ةةا ف ةةي أم ةةاكة

التحضير والغسيل وا ماكة ال ةق يتصةاعد منهةا أبخةف أو ية ت متطةايف ومغاسةل ا يةد فتبالة ا بةالبال القيشةا
(ل ن فاتح) وبارت اع مناس .
 .5ينبغةةي أن تك ة ن ا رضةةيات مةةة م ة اد يةةر من ةةذ ليةةةاء ،و يةةر مافةةة سةةهية التنظي ة  ،و يةةر لقةةة ومةةة م ة اد ال تتةةأثف
باملنظ ةةات الصةةناعية أو ا حةةةاض املسةةتخدمة فةةي النظافةةة وتك ة ن ذات سةةطح مسةةت خةةا مةةة ال شةةققات واجح ةةف
ما مفاعا و د مصار ليةيا .
 .6ي"ة أن يكة ن املقصة ذا ته يةةة وإضةةاء ةكةافيتين ،وي"ة تة فير مةفاوح لي ه يةةة ولاةةح ا بخةةف والهة اء اجحةةار ،مةةا
و ة د مبي ةةات لت ةةديل اجج ة  ،بحي ةةث ال تزي ةةد در ةةة اجح ةفار ع ةةة ( )25در ةةة مئ ي ةةة عل ةةى أن ي ب ةةش مؤش ةةف ح ةفار
البترو لقياس در ة حفار املكان في منطقة عفض وبيا ال بات الغذائية.
 .7ا ب اب والن افذ تك ن محبةة او الق ومغطا بسي يةنا دخ اجحشفات والق ارض.
 .8و ة د حاويةةات لين ايةةات وتك ة ن اجحاويةةات ن سةةها افةةة ونظي ةةة مةةة الةةداخل واجيةةارج و طافهةةا ومحيطهةةا نظي ة
وت ةةفي ي ميةةا ،وت ضةةا فةةي أمةةاكة مت ةةدد  ،مةةا ضةةفور اسةةتخداط أكيةةاس قةامةةة كبيةةر (بالس ة ي ) لت"ةيةةا الن ايةةات
وذل لسه لة ة ها.
 .9ت فف ميا كافية مة مصدر مة وفاجح ليشفب وو د مغسية وم اد تنظي كافية لي اميين لغسل ا يد .
 .10سةةالمة الت فةةيالت البهفبائيةةة وك اي هةةا لك هةةز البهفبائيةةة فةةي امل قةةا امليصة

لتقةةديم خةةدمات التغذيةةة املدرسةةية

وأن تك ن من ذ طبقا للمواصفات ال نية.
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 .11تأمين مراوح دفع للهواء تركب أعلى البواب ملنع دخول الحشرات والتربة.
ثالثا  :لتجهيزات والتأثيث:
 .1ت فف طاوالت لتحضير الط اط مصن عة مة استانيس س يل سهية التنظي .
 .2و ة د ثال ةةات فةةاجحة لالسةةت ةا ت ة باجحا ةةة ،بشرررأ أا تزيةةد در ةةة اجحةفار داخيهةةا علةةى ( )4در ةةة مئ يةةة وتكة ن
مزود بةقياس لدر ة اجحفار جح ظ امل اد املبرد م ل املاء واجحيي والزباد وال صير.
 .3ت ة فف دوالي ة وأرف ة اسةةتانيس س ة يل جح ةةظ ا ط ةةةة ال ةةق ال تحتةةاج إفةةى تبريةةد وتك ة ن مفت ةةة عةةة ا رض بةسةةافة
مناسبة 30سم أو أكثر وتب د عة اججدران  10سم.
 .4ي" ت فير مستيزمات ا مة والسالمة م ل ط ايات اجحفيق وخالفه.
 .5ت فير أ هز تايين الط اط م ل أ هز امليبفووي  ،والغاليات البهفبائية.
 .6ت فف مستيزمات التغيي م ل البالس ي اجي ي  ،والفقائق امل دنية امليصصة لذل .
 .7ي"ة ة أن تكة ة ن ةي ةةا ا وا ة ة م ةةة (اس ةةتانيس سة ة يل) ي ةةر القاب ةةل ليص ةةدأ م ةةا و ة ة ب اس ةةتخداط املالع ةةق والشة ة
والسكاكين البالس يبية السةيبة ذات االست ةا ملرة واحدة.
 .8ي" أن تح ظ املبيدات اجحشفية ،واملطهفات واملنظ ات ،وأدوات النظافة ب يدا عة أماكة تخزية ا ذية.
 .9ت فف مصيد حشفات.
 .10ت فير طاوالت ط اط وكفاس ق لتناو الط اط ب" د عالية وسهية التنظي ت ناس ما عدد الطيبة.
 .11فةةي حالةةة و ة د فةةالة لتنةةاو الط ةةاط ي"ة أن تكة ن مبي ةةة ،مررع تزويةةدها بال ةةدد الكررافي مةةة مغاسةةل ا يةةد علةةى أن
تك ة ن م"ه ةةز بص ةةاب ن مطه ةةف لكي ةةد  ،ومة ة ع مح ةةارط ورقي ةةة ذات االس ةةت ةا مل رررة واح رردة عل ررى أن يت ة فف فحه ةةا حاوي ةةات
القةامةةة وتكة ن ذات مجةةم مناسة  ،مةةزود بغطةةاء محبةةم ،ت ةةتح بالضةةغط بالقةةدط وم ة د ب يةةدا عةةة أسةةطح ال ةةفض
وطاوالت تناو الط اط ،ما االلتزاط باملحافظة على نظاف ها والتخي

مة الن ايات أوال بأو .

 .12تك ن ةيا ا هز وا دوات في عهدة املقاو مة حيث الصيانة والت ي

في حالة ال قد.

رابعا :النظافة:
 .1ي" ة تنظي ة املقص ة ب"ةيةةا محت ياتةةه ي ميةةا ،وكيةةةا دعةةش اجحا ةةة لةةذل  ،مةةا مفاعةةا اسةةت ةا م ة اد التنظي ة
املالئةة ليةنشتت الغذائية ،وي" استخداط املناديل ال رقية ذات االستخداط ملف واحد .
 .2ي" ة ة اسة ةةت ةا املطه ة ةفات املالئةة ةةة ليةنشة ةةتت الغذائية ةةة ليقضة ةةاء علة ةةى اجج ة ةفاثيم علر ررى أن تح ة ةةظ ب ية ةةدا عة ةةة امل ة ة اد
الغذائية.
 .3ال ي" استخداط ميا الايان اججدار في تحضير املشفوبات الساخنة والط اط.
 .4سل ال اكه قبل استخدامها بةاء نظي .
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 .5سل اجيضار ونقعها قبل استخدامها في ماء نظي .
.6النظافة الي مية لية قا وا هز والتخي

مة الن ايات أوال بأو .

خامسا :االشتراطات الصحية في األغذية:
 .1اشتراطات األغذية واملشروبات املقدمة في املدارس:
 1.1االشتراطات الخاصة باستالم املواد الغذائية:
 .1تسيم امل اد الغذائية اججاهز لككل في مقف املدرسة.
 .2ي" ة أن تسةةيم الساندوي شةةات املغي ةةة ليةةا ببالس ة ي داخةةل عب ة ات بالس ة يبية محبةةةة ا ةةالق ويطبةةا عيحهةةا
اسم املنتج واسم امل رد وتاريخ االنتاج.
 .3ي"ة أن تك ة ن امل ة اد الغذائيةةة امل يبةةة واملغلفررة تلمررب الة الررة الغوا ررة وخاليةةة مةةة عالمةةات ال سةةاد وضررمن
تاريخ الصالح ة.
 .4يك ن ال سييم في ال قش املحدد مة قبل اججهات اجحك مية املشففة على سالمة الغذاء.
 .5يق ة ط مس ةةئ املقص ة الت ةةابا ودار املدرس ةةة باوش ةفا الي ة م عل ةةى اس ةةتالط امل ة اد الغذائي ةةة اجج ةةاهز لكك ةةل
والتأكةةد مةةة مةةدى مطابق هةةا لالشةةتراطات الصةةحية :تك ة ن در ةةة ح ةفار امل ة اد الغذائيةةة البةةارد ْ 5
س علةةى أقى ة ا
تقديف ودر ة حفار امل اد السةاخنة ْ 65
س فةةا فة ق ،وتة اريخ ان هةاء فةالحية املة اد الغذائيةة ا وليةة املسةتيةة،
ونظافة ودر ة حفار وسيية النقل.
 .6ي"ة أن تكة ن ا ذيةةة املة رد مةةة بةةين ا ذيةةة املسةةة ح بت ريةةدها واملنصة

عيحهةةا فةةي ال قةةد املبةةرط ،ومطابقةةة

لية اف ات ال ارد أدنا تحش ال ن ان (القيةة الغذائية ليةشفوبات وا ذية املقدمة في املدارس).
 .7تنقل امل اد الغذائية ب اسطة وسيية نقل مبرد ومغيقة وآمنة ونظي ة ،مخصصة لنقل املة اد الغذائيةة فقةط،
وال تحت ة

عل ةةى أي ةةة آث ةةار أو بقاي ةةا مل ة اد ذات ت ةةأثير ض ةةار عل ةةى س ةةالمة أو مك ن ةةات ا ذي ةةة ،عل ةةى أن تك ة ن كابين ةةة

القياد فحها م ص لة بشكل كلي عة الصندوق اجيي .
 .8ي"ة علةةى كةةل مةةة يق ة ط بتحةيةةل وبقيةةاد وسةةيية نقةةل امل ة اد الغذائيةةة أن يك ة ن مةةة ال ةةاميين التةةاب ين ليةت هةةد
وبالتافي تطبق عييه ةيا االشتراطات الصحية اجيافة بةتداوفي ا ذية.
 .9تنقل امل اد الغذائية ال ق تقدط ساخنة في حافظةات حفاريةة خافةة بةامل اد الغذائيةة السةاخنة ()Isotherm box
فية ةةا تنق ةةل امل ة اد الغذائي ةةة الب ةةارد ( )Iceboxesعل ةةى أن ي ةةتم تزوي ةةدها بق ال ة ال ة لل عن ةةد نق ةةل امل ة اد الغذائي ةةة
البارد .

الصفحة  5من 20

 .10تسيم امل اد الغذائية اججاهز لالس هال ملسئ /مسئ لة املقص باملدرسة وتكة ن فري حاويةات نظي ةة سةييةة
لةةم سةةبق اسةةت ةالها ملنت"ةةات يةةر ذائيةةة واسةةم امل ة رد وتةةاريخ االسةةتالط وحال هةةا عنةةد االسةةتالط وتةةاريخ فةةالحية
ا ذية املح ظة وأية مالحظات إن و دت.
 1.2االشتراطات الخاصة بحفظ املواد الغذائية:
الحفظ الجاف:
 .1ي"ة ح ةةظ ةيةةا ا ذيةةة وفةةق شةفو اجح ةةظ امل بة ا بهةةا مةةة قبةل الشةةفكات الصةةا ة واملدونةةة علةةى البطاقةةة
الغذائية.
 .2ي" عدط تخزية امل اد الغذائية في مخزن امل اد اججافة على ا رض.
 .3ي"ة تة فير خةزائة محبةةة الغيةق و يةر قابيةة ليصةدأ (سةتانيس سة يل) أو االمتصةا  ،لتخةزية املة اد الغذائيةةة
اججافة م ل البسك يش واملغي ةات ا خةفى علةى أن تةتم املحافظةة علةى نظاف هةا مةة الةداخل واجيةارج وفةق بفنةامج
دوري ليتنظي .
 .4ي" ت فير منطقة مخصصة جح ظ امليا وال صائف ،على أن تك ن مطابقة لالشةتراطات الصةحية ال امةة ،مةا
مفاعا ت اد ح ظ كةيات مة امل اد الغذائية ت ق قدر اس ي اب امليزن امليص

لذل .

 .5ي" استخداط نظاط ف ا لتدويف امليزون ليتأكد أن مة يخزن أوال ستخدط أوال.
الحفظ البارد:
 .1ي" ة مفاقب ةةة در ةةة ح ةفار املب ةةرد ومخ ةةزن امل ة اد اججاف ةةة وفةةق دوري ةةات ي مي ةةة وتا ةةجل در ةةة اجح ةفار فرري س ةةجل
خا .
 .2ي" ة ت ة فير ال ةةدد الكةةافي م ةةة ال ال ةةات بحي ةةث ال تزيةةد در ةةة الب ةةرود ع ةةة(  ) 4در ةةات مئ ي ةةة (م ةةزود بةؤش ةةف
حة ةفار إلبترو ة ة ) جح ةةظ املة ة اد الغذائي ةةة الب ةةارد م ةةل :امل ررا  ،الساندوي ش ةةات الب ةةارد  ،اجيض ةةار وال اك ةةه،
واجحيية ة ومش ةةتقاته ،وال ص ةةائف ،عل ةةى أن ت ةةتم املحافظ ةةة عل ةةى نظاف ه ةةا م ةةة ال ةةداخل واجي ةةارج وف ةةيانة ةي ةةا
أ زاءها :الباب ،الفف

 ،املفوحة ،اجحزاط املطاط بشكل دور .

 .3تغ ى ا ط ةة املح ظة في املبرد باججيالتين الفقيق الش ا .
 .4ت ضا ا ذية عند تخزينها في املبرد بأوعية منخ ضة اجح ا بحيث ال يزيد ارت اع محت ياتها عة ( ) 5سم.
الحفظ الساخن:
 .1ي" ة ت ة فير حافظةةات حفاريةةة يةةر قابيةةة ليصةةدأ ،مةةزود بةؤشةةف ح ةفار البترو ة جح ةةظ امل ة اد الغذائيةةة ال ةةق
س ة ة ةةتقدط س ة ة ةةاخنة م ة ة ةةل السندوي ش ة ة ةةات وال ط ة ة ةةائف عل ة ة ةةى أن تح ة ة ةةافظ عل ة ة ةةى در ة ة ةةة حة ة ة ةفار امل ة ة ةةاد الغذائي ة ة ةةة
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( )TEMPRERATURE THE COREفي حةدود ( ْ ) 65
س كحةد أد ة  ،مةا مفاعةا املحافظةة علةى نظافةة اجحافظةات
اجحفارية مة الداخل واجيارج.
 .2تح ةظ أ سةةجالت تخة

اجح ةةظ ،أو تنظية املبةةردات ،أو املسةت دعات أو عةييةةات الت تةيى علةةى امليةةزون أو

أ شا ييزط الت ثيق ليف ع إليه عند اجحا ة.
 1.3اشتراطات تحضيراألطعمة لدى موردي املدارس:
 .1شتر أ ن تتم عةييات تحضير ا ط ةة في ن س ي ط تقديةها (باستثناء االستالط والتخزية فقد تتم في ي ط
سابق) .
 .2تفاعى أثناء االعداد ا وفي قبل الطبخ كافة االشتراطات الصحية الشيصية لي اميين ،ومةارسات االعداد
السييةة ال ق تح دون التي

التبادفي ،أو تي

امل اد الغذائية بأية طفيقة أخفى.

 .3تفاعى عند الطبخ كافة االشتراطات الصحية الشيصية لي اميين ،وطفق الطبخ ال ق تضةة الطبخ التاط (عدا
القلي) وتةنا التي

التبادفي ،أو تي

ا ط ةة بأية طفيقة أخفى.

 .4ي" أن يفاعى ن عية الزي ت املستخدمة في إعداد ا ط ةة (ما عدط االعتةاد على املقييات) واعتةاد ي ت
نباتية صحية م ب ا بها مة قبل اججهات امل نية حيث ال تحت

على أن اع الزي ت املشب ة واملهدر ة.

 .5ستخدط أن اع الزي ت النباتية ( يش دوار الشةس ،يش الذر ) كةا يةنا استخداط الزي ت الغنية بالده ن
املشب ة م ل يش النخيل و يش

الهند.

 .6ي" عدط وضا كةيات إضافية مة ملح الط اط وتقل ب الكم ات املستخدمة لدر املست اع ،على أن
يكون من النواع املدعمة بال ود.
 .7أن تك ن وحد إعداد وتحضير الساندوي شات ،وال طائف مت افقة ما االشتراطات الصحية وبن س الي ط
الذ تباع فيه.
 .8يقصد ب ةيية القلي املةن ع احدى طفق الطبخ ال ق ستخدط فحها وسط سائل ( يش او دهة) عة طفيق
الغةف.
 .9أن تك ن شفو نقل امل اد الغذائية وتخزينها وت ي ها وفق امل اف ات واالشتراطات الصحية.
 .10تغي

الساندوي شات وال طائف بالبالس ي ويدون عيحها (اسم املنتج -تاريخ االنتاج -تاريخ الصالحية -

املك نات).
 .11ح ظ امل اد ا ولية في ال ال ة.
 .12أن تك ن امل اد الغذائية مة هة م فوفة املصدر ،وآمنة صحيا ومفخصة وتحش الفقابة مة اججهات
اجحك مية امليتصة.
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 .13ي" أن تك ن ا ذية واملشفوبات مغي ة وم يبة في عب ات ير ا ية.
 .14يةنا بيا ا ط ةة البائتة م ل (الساندوي شات وال طائف الطا ة وال صائف الطا ة الطبي ية  )%100ويتم
التخي

منها ي ميا.

 .15ي" ت في ا فنا املسببة للحساسية في كل ا فنا امل فف (ا لبان ،اجحيي  ....،اجخ).
 .16التقيد بت ييةات اجح ظ واالس هال ليةنت"ات الغذائية املبت بة عيحها.
 .2شروط ومواصفات األغذية واملشروبات املسموح بتقديمها في املدارس:
 2.1املشروبات:
الحليب:
 .1يقةةدط اجحيية الطةةا ج أو امل ةةاد تك ينةةه (اجحيية املج ة ) ب بة ات ط يةةل ا ةةل كامةةل أو قييةةل الدسةةم واملةةدعم
ب يتامين ( د) والكالسي ط.
 .2سةح با ن اع ال ق أضي إلحها النبهات الطبي ية أو املطابقة ليطبي ة.
 .3ال يقل مجم ال ب عة  200-150مل.
الزبادي:
 .1سةح بالزباد اجيال  ،والزباد بال اكه الطبي ية.
 .2ال يقل مجم عب الزباد عة  100م.
املاء:
 .1شتر أن تطابق امليا امل بأ لالئحة ال نيةا “SFDA.FD/GSO9متطيبات بطاقة املنت"ات الغذائية امل بأ .
 .2مجم ال ب ات مال م لل الب.
 .3أن تحت

على عالمة اجج د الس دية.

العصائر:
 .1سةح بال صائف الطبي ية ( )%100في عب ات ير ا ية ،واجيالية مة امل اد املي نة واجحافظة.
 .2سةح بال صائف امل يبة ال ق ال تقل سبة عصير ال اكهة فحها عة (.)%30
 .3مجم عب ال صير ال تقل عة  150مل
املشروبات الساخنة:
 .1اجحيي الساخة بشف مطابقته مل اف ة اجحيي  GSO 10/2006وي ضل استخداط اجحيي قييل الدسم.
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 .2الشا باجحيي .
 .3القه والشا ليةفحية ال ان ية فقط.
 2.2األغذية:
الساندويتشات والفطائر:
 .1ال يقل وزن القط ة املقدمة عة  50م ،و سبة اجحش  %50-25مة و ن ال طير .
 .2أن اع اجيبز املستخدط خبز عفب أو فام في أو خبز ت سش ،ي ضل اجيبز ا سةف.
 .3ت فيرالساندوتشةةات وال طةةائف مةةة اجيبةةز اجيةةافي مةةة اججي ة تين ملفس ة ا حساسةةية القةةةح (السةةييا ) علةةى أن يةةتم
إعداد بيان بأسةاء املصابين بهذا املفض ،ويف

شفائها مة املقص ي ميا.

 .4ن ع اججبن واليبنة املستخدمان :قييل الدسم وقييل امللح.
 .5سةح بإضافة اجيضفوات وال اكه ما الساندوي شات.
 .6عدط إضافة املاي نيز أو الزبد ليساندوي شات واس بدالها ب"بن قييل الدسم أو فيصة الطحينية أو خفد .
 .7الساندوي شات وال طائف التي تحتة
البق أو ال
 .8بد ال

علةى اججةبن ،أو اليبنةة ،أو الزعتةر ،أو املفبة ،،أو ال سةل ، ،أو اجحةة  ،أو

(باستثناء حاالت الة .)G6PD

الس دا (ليةفحية املت سطة وال ان ية).

 .9مناقيى وبيتزا وفطائف اججبن والزعتر واليبنة والسبانخ والزيت ن.
 .10الة ض (ساندوي ى).
 .11الب املحلى واملحش باجحش ات املسة حة ويتضةة (البان كي – فطائف ال افل).
 .12فطائف البطاطس املش ية او املهفوسة او املسي قة.
 .13فطائف ال الفل املش ية.
 .14ال يةبة إضافة حش ات أخفى لم يتم ذكفهةا فةي ال قةفات السةابقة ،إال ب ةد م افقةة اججهةات امليتصةة فةي و ار
الت ييم كتابيا.
 .15ت فير البيانات الغذائية (البطاقة الغذائية) على مغي املنتج.
األطباق الرئيسة:
 .1أطباق الال انيا ما فيصة طةاطم على أن يك ن مجةها  250م.
 .2أطباق امل بفونة والباستا والسبا ي ق ما فيصة الطةاطم أو اججبن.
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 .3ا طباق الش بية ال ق مك نها الفئيس اجحب ب بأن اعها (م ل القةح والبر وا ر والةذر واججةفيى والةدخة )...مةا
اشترا خي ا مك ناتها مة ا فنا املحدد في قائةة املةن عات.
 .4محاش ق اجيضفوات الطا ة.
 .5اجيضفوات (الطا ة ،املش ية ،املهفوسة ،املتبية ،املسي قة).
 .6البق ليات مة أ ن ع (البا الء ،ال  ،ال دس ،ف الص يا).
 .7أطباق البي بأن اعه.
 .8أطباق اججةبن و اليبنةة ،و الزعتةر ،و اجحةة  ،والزيتة ن ،وال سةل الطبيعةي واملفبة ،الطةا ج يةر مضةا لةه سةبف
أو منبهات فناعية (بحد أقى ا  20فاط.
 .9أطباق البطاطس املش ية او املهفوسة او املسي قة.
 .10طبق ال الفل املش ية.
الخضروات والفواكه:
 .1السيطات (على أن تك ن الصيصات من صية > لية ن ة ة خل)
 .2وزن ال اكه واجيضفوات :قط ة مت سطة (ال تقل عة 100م).
 .3ال اكه واجيضفوات الطا ة وامل سةية م ل (م  ،ت اح ،بفتقا  ،خيار ،زر ،تةف...اجخ).
 .4ال اكه املج ة ،عدا ا ن اع ال ق يتم ةسها وتحيي ها بالسبف ،أو بة اد التحيية ا خفى.
 .5التة ة ر ،ب ب ة ات مغي ةةة آليةةا ب ة ن  50ةم سةةهية ال ةةتح بأحةةد واياهةةا مكةةان ال ةةتح كتابةةة (افةةتح هنةةا) ،وم ضةةح
عيحها اسم املصنا ،اسةم الصةن  ،وتةاريخ اونتةاج ،ونهايةة الصةالحية ،وأن تكة ن التةة ر كاميةة وي ضةل أن تكة ن
منزوعة القةا والن ا  ،وال تحت

على قش ر ومغسة لة ومنظ ةة وفةق الشةفو الصةحية ،وال تحتة

علةى مة اد

حافظ ةةة أو م دل ةةة وراثي ةةا وم ةةة املنت" ةةات ال طني ةةة خالي ةةة م ةةة الشة ة ائ  ،وعية ة ب التص ةةنيا ،واوف ةةابة بي ح ةةة
الش ةةةس (تغي ةةر الي ة ن) وتش ة هات الش ةةكل واج ج ةةم وأن ال تك ة ن التة ة ر محةض ةةة أو مت ن ةةة ،وض ةةةة ا ن ة اع
التالية:
أ .خال مبب س ال تزيد ال ب عة (  5حبات) ب ن  50م فافي.
ب .سبف مبب س ال تزيد ال ب عة ( 4حبات) ب ن  50م فافي.
ج .سبف م ب ال تزيد ال ب عة (  5حبات) ب ن  50م فافي.
د .ف ف مبب س ال تزيد ال ب عة (  5حبات) ب ن  50م فافي.
ه .نبتة علي م ب ال تزيد ال ب عة (  4حبات) ب ن  50م فافي.
و .مبرومة املدينة املن ر ب ب ال تزيد عة (  5حبات) ب ن  50م فافي.
 .فقعي م ب ب ب ال تزيد عة ( 4حبات) ب ن  50م فافي.
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املنتجات الغذائية األخرى:
 .1ا ر وحب ب اوفطار الكامية والش فان واججفان ال ال ق يضا الحها اجحيي .
 .2ألة ة اح اجحب ة ة ب م ةةل ال ة ة اح ا ر املقفمشة ةةة ،الة ة اح ال اكهة ةةة ،الة ة اح اججفان ة ة ال مة ةةا م ةةزيج ال اكهة ةةة املج ة ةةة أو
املبسفات.
 .3ال شار (الب ب ك رن  25فاط) (عاد )
 .4البسةك يش وامل ةة املصةةن ع مةةة الطحةةين الكامةةل أو ال ةةاد ( يةةر املةلةةح) أو املحشة أو املضةةا إليةةه التةةةف أو
السةسةةم أو التةةين علةةى أن تكة ن مغي ةةة ليةةا ،وي ضةةل ا نة اع املدعةةةة باجحديةةد وال يتامينةةات وا مةةالح امل دنيةةة
وتس ب د ا فنا املحت ية على سبفيات فناعية أو مي نات.
 .5البسك يش وامل ة املصن ع مة الدقيق اجيافي مة اججي تين ملفس ا حساسية القةح (السيريال ).
 .6سةح با ن اع ال ق أضي إلحها النبهات الطبي ية أو املطابقة ليطبي ة.
 .7املبسفات ير املةلحة ب ب ات فغير  ،ومغي ة ليا وبدون مي نات فناعية وم اد حافظة.
 .8و ن البسك يش والبي ال يزيد عة  100م.
 .9شفاب القيق الطبيعي (بحد أقى ا  20فاط).
 .10امل ايير الغذائية كةا ه م ضح على ال يبة أو املغي .
األفضلية لألصناف املطابقة للمواصفات التالية:
 .1أقل مة  200س ف حفارية.
 .2أقل مة  % 35مة الس فات تأت مة الده ن  ، calories from fat: 70 kcalأو أقل مة  8فاط.
 .3أقل مة  %10مة الس فات اجحفارية تأت مة الده ن املشب ة ( ،)Saturated Fatأو أقل مة  2.5فاط.
 .4ال يحت

على ده ن مهدر ة Hydrogenated or trans-fats

 .5أقل مة  % 35مة الس فات اجحفارية مة السبف ) ،)Total sugarsأو أقل مة  17.5فاط.
 .6ألب مة  200ميغم مة امللح /الص دي ط.
شروط أخرى:
 .1يةنا من ا باتا بيا أ منتج مغي ال يحت

على البطاقة الغذائية املطابقة الشتراطات البيانةات التغذويةة علةى

البطاقةة  ،GSO 2233/2012باوضةافة ملنةا بيةةا منت"ةات ذات م ي مةات ذائيةة ناقصةة (حيةث ال تحتة

علةةى

امل ي مات الغذائية عة امللح أو الص دي ط أو الده ن أو ير  ،س نا اجحيي وال صير مة هذ القاعد ).

الصفحة  11من 20

 .2ي" ت في ا فنا املسببة للحساسية في كل ا فنا امل فف ( ا لبان ،اجحيية  ،املبسةفات ،القةةح و يةر
مةا يحت

على ي تين ،ال

الس دا يةنا في املفحية االبتدائية  ،حب ب الص يا ،البي ).

 .3أن تكة ن املة اد الغذائيةةة ذات الصةةالحية كثةةر مةةة ية ط ضةةةة النصة ا و مةةة فتةةر فةةالحية االسة هال عنةةد
ت ريدها ليةدرسة.
 .4ت ريد ا ذية الصحية املناسبة للحاالت املفضية باملقص م ل مفس ا (السبف وحساسية القةح ..اجةخ) علةى
أن يةةتم إعةةداد نة ة ذج سةةيم ليطةةالب والطالبةةات ال ةةق تف ة ش ةفاء هةةذ املنت"ةةات مةةة املقص ة لك ة تةةؤمة مةةة
املقاو  ،والتأكد مة قبل إدار املدرسة قبل بي ها باملدرسة.
 2.3املشروبات واملواد الغذائية املمنوع توريدها في املدارس:
 .1املشفوبات الغا ية.
 .2مشفوبات الطاقة.
 .3ميا الشفب املنبهه.
 .4املشفوبات الفياضية.
 .5الشا البارد .
 .6ال صائف ال ق تقل سبة عصير ال اكهة فحها عة  ،%30أو املحت ية على امل اد املي نة.
 .7شفاب ال اكهة.
 .8اجحيي ة ة والزب ة ةةاد بالنبه ة ةةات أو ا ل ة ة ان الص ة ةةناعية ،أو ال ة ةةق تزي ة ةةد س ة ةةبة الس ة ةةبف فحه ة ةةا ع ة ةةة  22ة ةةم ف ة ةةي ك ة ةةل
 240مل.
.9

ةيا أن اع اللح ط م ل اللح ط اجحةفاء و واللح ط البيضاء الدوا ة وا سةا .

 .10النقانق أو اله ت دوي و ير مة اللح ط امل اججة م ل املفتديال او الال ش ن.
 .11الببد .
 .12الط ةية (ال الفل) املقيية.
 .13الساندوتشات أو ال طائف املحت ية على الكاسترد أوالش ك الته أو الت في أو ال انيال.
 .14ةيا أن اع الشيبس وا ذية املقيية بحفار عالية.
 .15املبسفات املةلحة.
 .16اآل س كفيم.
 .17اجحي ى املك نة مة السبف واملي نات :يلي ،ل ليز ،سنا بار ،مصا  ،ش ك بار.
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 .18ال ي  ،والسبفيات الالفقة واملك نة مة ا فباي.
وكفات وأفابا اجحب ب املن خة.

 .19الب

 .20الش ك التة ب"ةيا أن اعها الساد وأن اع ال ي ف املغطا بالش ك التة.
 .21املييالت.
 .22املاي نيز.
 .23ا فنا الغذائية املةلحة.
 .24الدونات ب"ةيا أن اعها الساد واملغطا بالش ك التة.
 .25املنتج الذ يك ن املك ن الفئيال ق به ه السبف أو الده ن.
 .26امل اد الغذائية ال ق أضي إليها مفك

ي ت مات أحاد الص دي ط.

 .27البفوسان بكافة ان اعه.
 .28ال الس دا ليةفحية االبتدائية.
 2.4األغذية املسببة للحساسية:
ي"ة ة الت فية ة ب ةةامل اد الغذائي ةةة املحت ي ةةة عل ةةى أح ةةد مس ةةببات اجحساس ةةية سة ة اء املحض ةةف  ،أو املغي ةةة كة ةةا هة ة
م ضح في القائةة التالية:
 .1ا لبان
 .2حيي البقف.
 .3املبسفات (اجج والي والبندق و يرها).
 .4القةح و ير مةا يحت
 .5ال

على اججي تين (الش فان ،الش ير ،البر ل ،السةيد ،الزعتر امليي

الس دا ومنت"اته م ل بد ال

باججي تين).

الس دا .

 .6ف الص يا ومنت"اته م ل يش الص يا ،أو حيي الص يا.
 .7البي .
حيث ي" وضا الفتة ت في ية با فنا الغذائية امل فوضة ،ون ع املاد املسةببة للحساسةية بشةكل واضةح عنةد
ال فض والبيا في نقا البيا داخل املدرسة.
على سبيل امل ا :
الصن الغذائ  :فطير عتر.
يحت

هذا املنتج على السةسم ،حيي البقف ،القةح.
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تح ة ةةذيف :م ي م ة ةةات ليةص ة ةةابين باجحساس ة ةةية (نة ة ة ع اجحساس ة ةةية ،ا عة ة ةفاض املترتب ة ةةة علة ة ةى تن ة ةةاو امل ة ةةاد املس ة ةةببة
للحساسية... ،اجخ).
خامسا :استخراج الشهادات الصحية للعاملين والعامالت في املقاصف املدرسية:
 .1ي"ة ة حصة ة ال ةةاميين عل ةةى ش ةةهادات ص ةةحية م ةةة اججه ةةات الص ةةحية امليتص ةةة ،ت ي ةةد خية ة هم م ةةة ا مة ةفاض
امل دية ال ق تنتقل عة طفيق الغذاء ،ووض ها في مكان ظاهف في املقص .
 .2يحةةق ودار املدرسةةة طي ة كش ة طعةةق حةةد ال ةالةةة ف ةي حالةةة االش ة با  ،أو تك ة ن بشةةكل دوري كررب ثالثةةة أشةةهف
ليتأكد مة سالمة ال ةالة صحيا.
أ .الفحوصات الطبية:
 .1البش السفيف على ال امل ((فدر – بطة – أمفاض يدية)).
 .2ال ح فات امليبرية املطي بة وتشةل:
أ -فح البرا ليط يييات.
ب -فح الدط لكل مة التي تبد والباراتي ئيد.
ت -مزرعة بفا ليسامل نيال والشي"ال ّ
وضةات الك ليرا.
 ماحة مة ا ن واجحيق (ليدفتيريا).ج -أش ة على الصدر.
ويت ة ةةين إ ة ةفاء هة ةةذ ال ح فة ةةات والتحالية ةةل ملشة ةةغلي املقص ة ة فة ةةي ال ية ةةادات واملست ف ة ة ات واملس ش ة ة يات اجيافة ةةة
املصفحة بذل مة و ار الصحة.
ب .التحصينات:
-1التحصين ضد اجحما الش كية مف كل سنتين.
-2التحصين ضد التي ئيد ( فعتان بينهةا أسب ع على ا قل كل سنتين).
-3التحصين ضد ال هاب الببد ال يروس ق ( أ ).
-4أ تحصينات أخفى تفاها اججهات الصحية امليتصة.
ج .صالحية الشهادة الصحية:
مةةد فةةالحية الشةةهاد الصةةحية سةةنة واحةةد وت"ةةدد ف ة ر ان هائهةةا ،ويةةتم إتبةةاع ن ةةس اجيط ة ات السةةابقة للحص ة علةةى
شهاد أخفى على أن يتم إعاد البش السفيف ب د سةتة أشةهف مةة بةدء سةفيان الشةهاد وذلة الك شةا أيةة أمةفاض
يدية أو سارية أخفى.
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سادسا  :األمراض املعدية واإلصابات:
ةي
 .1ا مفاض امل دية :عدط السةاح بال ةل في تداو ا ذيةة أو القيةاط بةأ عةةل لةه فةية مباشةف بالغةذاء
شة به فةةي أنةةه ةةا مةةة أو يحةةةل أ مةةفض م ةةد أو يكة ن مصةةابا ب"ةةفوح مي هبةةة ،أو بال هابةةات يديةةة أو تقفحةةات أو
مصابا بإسها .
 .2اوفابات :إذا فح ال امل أثناء ال ةل باملقص في" اسة ب اد فة را عةة ال ةةل ح ةا تةتم حةايةة م ضةا اججةفح
بشةةكل تةةاط ،أو ب اسةةطة شةةفيط طعةةق الفةةق مقةةاوط ليةةةاء ذ ل ة ن مةيةةز وم بةةش بشةةكل محبةةم مةةا ت ة فير اوس ة افات
ا ولية لهذا الغفض ،وال سةح له بال د لي ةل إال ب د الش اء مة اوفابة.
 .3قياط امل رد ليةقص ببتابة ت هد في حالةة إصرابة أحةد ال ةالةة بةأ مةفض م ةد أو إفةابة ناقيةة مةفاض الغةذاء،
بإيقافه عة ال ةل وم اججته وإبالي املدرسة ما إحضار بديل عنه.
سابعا  :املظهر والسلوك الشخص ي:
ي" التزاط ةيا ال اميين بةا يلي:
 .1أن يك ن ا حسنق املظهف ما ال ناية التامة بنظافة أبدانهم.
 .2ارتةداء

م حةةد نظية وقةةش ال ةةةل (وي ضةةل أن يكة ن الةز أبةةي

الية ن) مةةا اسةةتخداط أ طيةةة الةفأس والبةامةةات

والق ا ات ذات االستخداط ملف واحد أثناء تحضير امل اد الغذائية.
 .3االمتناع تةاما عة البصق أو التةخط في مكان ال ةل وملس الش ف أو ا ن أو ال م أو ا ذن.
 .4ال ناية بتقييم ونظافة ا ظافف.
 .5يةنا ارتداء املت يقات الشيصية م ل اجحلي واجي اتم والساعات خال إعداد الط اط أو تداوله.
 .6سةةل اليةةدية مباشةةف بطفيقةةة سةةييةة عنةةد بدايةةة ال ةةةل وب ةةد كةةل عةييةةة مةةة عةييةةات إعةةداد أو ت"هيةةز الغةةذاء وب ةةد
كل ت ق وب د ا كل أو ب د ملس أ

زء مة أ زاء اججسم م ةل الشة ف أو ال ةم أو ا نة وب ةد ال طةس والةتةخط

وب د ال د إفى املحل إذا اضطف ال امل لليفوج

سب مة ا سباب.

 .7عدط تناو املأك الت واملشفوبات داخل املقص .
 .8عدط ت" ي أيديهم ب د سيها بةالبسهم أو ب

قةاش.

 .9كتابةةة ت هةةد خط ة مةةة ال امةةل بةةإبالي مةةديف املباشةةف إذا حةةد لةةه أ مةةة ا ع ةفاض التاليةةة :م ةةل اف ة فار ال ينةةين ،
اوسها  ،الق ء ،ظه ر دمامل ،فوح ،حفوق ،ال هاب اجحيق ،أفح يد  ،أ مفض م د .
ثامنا  :املواصفات الخاصة بمكائن البيع الذاتي:
 .1أن يتم ت فير مكائة بيا ذات بةقدار مبينة لكل  100-80طال
 .2أن تك ن املكائة مة عالمات ت"ارية م فوفة ،و ديد لم تستخدط مة قبل.
الصفحة  15من 20

 .3مجةها مناس لطالب بحس املفحية الدراسية وآمنة لالست ةا .
 .4مناسبة لذو االحتيا ات اجيافة.
 .5وض ح املنت"ات امل

د داخل املكائة وم ي مات املنتج (ن عه ،الس ف.....،اجخ).

 .6أن تك ن مقاومة لي امل اجيار ية والظفو اجج ية م ل الغبار واملطف وارت اع در ة اجحفار .
علةةى در ةةات ح ةفار مختي ةةة ت ناس ة مةةا أن ة اع ا ط ةةةة امل ة د داخييةةا ،املةةأك الت ،أو املشةةفوبات ()8-0

 .7تحت ة

در ة مئ ية  ،ال بة اجي ي ة ( )25-9در ة مئ ية.
 .8تأمين ا ذية واملشفوبات املسة ح بي ها فقط.
 .9قابية ليت ديل مة الداخل عة طفيق تغيير ا دوات الداخيية.
 .10وا هة ا ية ذابة ل فض املنت"ات على أن تك ن مة اج مقاوط ليبسف.
 .11أن تكة ن املكةةائة مفب طةةة بشةةفيحة  GPRSملفاقبةةة ا عطةةا ومجةةم االسة هال واجحا ةةة ليت بئةةة وت طةة ،فةةاح
الصالحية بال ار حق الدخ على النظاط واستخدامه.
 .12تحت

على نظاط إش ارات ب

د عطل أو ن اذ املنتج.

 .13تة فير أكثةةر مةةة خيةةار سة اء عةةةالت نقديةةة  ،بطاقةةات مةغنطةةة و يرهةةا علةةى أن يتب ةةل املقةةاو بتكي ةةة البطاقةةات
املةغنطة.
 .14أن تك ن املبينة سهية االستخداط وكذل ت بئة البطاقات املةغنطة.
 .15نظاط  Sure Vendأو أ نظاط يضةة عدط سح املبيغ دون اجحص على املنتج.
 .16إمكانية تحديد ن ع ا ذية املسة ح بها ليطال بناء على حالته الصحية.
 .17إمكانية تحديد مبيغ الصف الي م ليطال .
 .18استخداط اليغة ال فبية.
 .19تك ن ا رار مصن ة مة ماد تتحةل الصدمات.
.20

الت املشفوبات الساخنة ملدارس املفحية ال ان ية فقط.

 .21سهية الصيانة والتنظي .
 .22سه لة وسفعة االستخداط والت بئة.
 .23عل ةةى املة ة رد أن يتأك ةةد م ةةة س ةةالمة التةدي ةةدات البهفبائي ةةة بش ةةكل دوري وأن تكة ة ن متطيب ةةات التةدي ةةدات وف ةةق
م اف ات الهيئة الس دية لية اف ات واملقاييس.
 .24ي"ة أن تتة فف ف ةي كةةل مبينةةة م لةةد كهفبةةائ احتيةةاط لضةةةان سةةالمة محت يةةات املبينةةة فةي حةةا انقطةةاع التيةةار
البهفبائ  ،يب  ،ل شغيل املبينة ملد ال تقل عة ثال ساعات.
 .25وضا حاويات لين ايات ب"ان كل مبين
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وزارة الصحة
وكالة الصحة العامة
الوكالة المساعدة للرعاية الصحية األولية
اإلدارة العامة للصحة المدرسية

نموذج إحالة للعاملين والعامالت في تقديم خدمات التغذية املدرسية
إلجراء الفحص والتحاليل الطبية

سعادة مديرمست شفى /مركز...........................................................................................................املحترم
وبعد
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نحيل لكم العامل  /العاملة في تقديم خدمات التغذية املدرسية .......................................... :لعمل الفحوص
والتحاليل الالزمة و إفادتنا بالنتيجة.
مديراملركزالصحي
االسم/
التوقيع/
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وزارة الصحة
وكالة الصحة العامة
الوكالة المساعدة للرعاية الصحية األولية
اإلدارة العامة للصحة المدرسية

شهادة خلو من األمراض املعدية للعاملين والعامالت في تقديم خدمات التغذية املدرسية
صادرمن .............
البش السفيف  ) ( /سييم

) ير سييم

(

التحاليل املطي بة /
نتيجة الفحص
نوع الفحص

سليم

إيجابي

غيرسليم

تحييل البرا (الط يييات)
فح

الدط لكل مة التي ئيد والبارا تي ئيد

مزرعة بفا ليسامل نيال والشي"يال ّ
وضةات الك ليرا
ماحة مة اجحيق وا ن (ليدفتيريا)
أش ة الصدر
الن ي"ة والت فيات /
) الئق صحيا
(

(

) ير الئق صحيا

مديف املس ش ،
االسم .......................................... /
الت قيا ........................................./
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وزارة الصحة
وكالة الصحة العامة
الوكالة المساعدة للرعاية الصحية األولية
اإلدارة العامة للصحة المدرسية

نموذج تعهد عامل/عاملة في تقديم خدمات التغذية املدرسية

أت هد أنا ال امل /ال امية في تقديم خدمات التغذية املدرسية:
..................................................................................................
االسم ................................................ :
بأن أبيغ إدار املدرسة با مفض افاب به وان اق ط بالبش الطعق واخذ ال الج الال ط وات ق عة ال ةل ف را عند
االفابة جحين الش اء التاط واتحةل ا مسئ لية نظامية فى حالة االخال بهذا الت هد .

االسم :

مديف املؤسسة  /الشفكة
االسم:

الت قيا :

الت قيا

التاريخ :

اجيتم
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املفا ا:
.1
.2
.3
.4

االشتراطات الصحية ال ا ت اففها في املقاف املدرسية وتداو ا ذية بها GSO 1971/2009
االشتراطات الصحية ال ا ت اففها في املقاف املدرسية وتداو ا ذية بها . GSO 1971/2015
الئحة املقاف املدرسية ب ار التربية والت ييم.
امل اف ات التبةييية:

 االشتراطات الصحية ال ا

ت اففها في املقاف املدرسية وتداو اال ذية بها .GSO1971/2009

 االشتراطات الصحية ال ا

ت اففها في املقاف املدرسية وتداو ا ذية بها . GSO 1971/2015

 GSO9 بطاقة امل اد الغذائية امل بأ .
 GSO 150 فترات فالحية املنت"ات الغذائية.
 GSO149 ميا الشفب ير امل بأ .
 GSO 1025 ميا الشفب امل بأ .
 GSO 323 اشتراطات عامة لنقل وتخزية ا ذية املبرد واملجةد .
 GSO 168 اشتراطات مخا ن ح ظ امل اد الغذائية اججافة وامل بأ .
 GSO/CAC1 االرشادات ال امة لالدعاءات الغذائية.
GSO 839 عب ات امل اد الغذائية اججزء ا و االشتراطات ال امة- .
 GSO 1863 عب ات امل اد الغذائية اججزء ال ا  :ال ب ات البالس يبية اشتراطات عامة.
 GSO 10/2006 اجحيي املج

.

 GSO 2233/2012 اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة.
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