*أجزاء إعالن بطاقات بيانات
للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل VIRGINIA WHEATLEYبرنامج سالمة الغذاء

المطلوب في جميع
اللحوم والدواجن النيئة
والمطبوخة جزئي

والدواء 609-826-4935

المطلوب في جميع
العبوات الغذية
 -٠اسم الغذاء.
 -٢اسم/عنوان الشركة المنتجة
 -٣المكونات

 - ٧إرشادات المناولة اآلمنة

 -٠اسم الغذاء.

اسماء المواد الغذائية التى تسبب
الحساسية
البيض واألسماك ،والحليب والفول (
الصويا والمحار و شجرة المكسرات
والقمح )

 -٢اسم/عنوان الشركة

 -٤الوزن الصافي .

 -٣المكونات

يجب أن تكون جميع
أجزاء
الملصق علي األغذية
المعلبة مكتوبة

 -٤الوزن الصافي .

المطلوب في معظم العبوات
الغذية
 – ٥بلد المنشأ
 -٦لوحة حقائق التغذية

لمزيد من المعلومات حول بطاقات
بيانات األغذية  ،انظر األجزاء
المرفقة بدليل بطاقات بيانات
األغذية .البحث عن اإلعالن
ودليل في:
http://www.nj.gov/
health/
foodanddrugsafety

أكتوبر ٢١٠٢

 – ٥بلد المنشأ

 -٦لوحة حقائق التغذية
* هذا اإلعالن ودليل بطاقات البيانات
األغذية يوجد بهما البيانات األساسية
فقط .وهي ال تشمل كل شرط أو
اإلعفاء لجميع أنواع المنتجات الغذائية
 .انظر اللوائح الفِدرالي المشار إليها
للحصول على مزيد من المعلومات

*دليل ألجزاء بطاقات بيانات األغذية
مالحظة :أجزاء بطاقات بيانات األغذي َة  /اإلعالن و دليل العبوات الغذائية يوجد بهما البيانات األساسية فقط .وهي ال تشمل كل مطلب أو كل
إعفاء لجميع المنتجات الغذائية .للحصول على مزيد من المعلومات ،راجع اللوائح الفِدرالية المشار إليها
للحوم والدواجن والبيض:
www.fsis.usda.gov/PDF/Labeling_Requirements_Guide.pdf

جميع األطعمة األخرى والمشروبات الغير كحولية:
www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/
FoodLabelingGuide/default.htm
اسم الغذاء ـ٠
االسم الشائع أو عبارة وصفية في مجموعة يجب أن تكون سهلة الفهم من قبل المستهلك الذي يشتري المنتج الغذائي.
يجب أن يكون االسم أو العبارة على جانب العبواة التي من األكثر احتماالً للمستهلك رؤيتها أوالً (عادتا ً فى الجهة االمامية من العبواة) .يجب أن يتم سرد أنواع األسماك
(مثال :الرنجة المجففة) أو أنواع الجوز (مثال :الجوز)
على سبيل المثال:
Crab Meat

اسم وعنوان الشركة المنتجة المسؤولة ٢-
يجب أن يكون اسم وعنوان الشركة المصنعة (أو اسم الشركة التي قامت بتعبئة او استيراد ،أو توزيع المنتج) مكتوب على
تصنع المنتج) ،يجب أن يكون اسم الشارع والمدينة و الوالية و الرقم البريدي مكتوبين على اإلعالن .إذا

اإلعالن .إذا كنت الشركة المصنعة (التى

كانت الشركة الخاصة بك له هاتف محلي فعنوان الشارع غير مطلوب(.ال يمكن استخدام موقع على االنترنت بدال من عنوان الشركة)

أو
إذا كنت ليست من الصُانع ،يجب أن تذكر عالقتك لهذا المنتج .على سبيل المثال ،المعبئ  ،المصنع  ،أو المستورد  ،أو توزيعها بواسطة (اسم شركتك) والشارع والمدينة
والوالية ،الرقم البريدي .عنوان الشارع غير مطلوب إذا دليل الهاتف شركتك محلية .ال يمكن استخدام موقع على االنترنت بدال من عنوان الشركة.
على سبيل المثال:
Packed for: Eastern Seafood, Inc.,112 Broad Street, Newark, NJ 07104
المكونات . ٣-
يجب أن يتم سرد جميع المكونات المنتجات الغذائية في نظام حسب الترتيب النزولي لوزنها .المكون األثقل يكتب أوالً ،والمكون األخف في األخر
على سبيل المثال:
Ingredients: crabmeat, water, salt, citric acid, and sodium metabisulfite as a preservative

أسماء المواد الغذائية الثمانية المسببة للحساسية
البيض واألسماك ،والحليب والفول الصويا والمحار و شجرة المكسرات والقمح(
إذا كان المنتج الغذائي يحتوي على المواد الغذائية المسببة للحساسية  ،يجب أن تكون مكتوبة على اإلعالن.
بالنسبة إلى شجرة الجوز ،يجب ذكر النوع (أمثلة :اللوز ،البقان ،الجوز) .بالنسبة إلى األسماك والمحار ،يجب ذكر النوع
سرطان البحر والسمك المفلطح ،الجمبري)( .أمثلة:
يجب كتابة اسم المواد الغذائية المسببة للحساسية على األقل بطرق واحدة من ثالثة الطرق التالية :
كتابة األسم في قائمة المكونات (مثال :لحم سرطان البحر ) ٠-
اسم المواد الغذائية المسببة للحساسية بجانب المكون (على سبيل المثال :الطحين (القمح) كتابة ٢-
الصويا ،و القمح) جميع األسماء بعد كلمة "يحتوي على" (على سبيل المثال :يحتوي على :البيض ،وفول كتابة ٣-
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*دليل ألجزاء بطاقات بيانات األغذية
الوزن الصافي . ٤-
يجب أن يكون الوزن الكلي للمنتج غذائي على الجزء السفلي  ٪03من لوحة العرض الرئيسية ( فى الجهة االمامية من العبواة) .راجع
مثال لحم سرطان البحر للموقع الصحيح من الوزن الصافي .بالنسبة لمعظم المنتجات الغذائية ،يجب أن يكون وزنه صافي في كل من األونس  ،و الباوند  ،أو الوزن الصافي
للسائل باألونس و الجرام  ،و كجم ،و ملليلتر ،أو لترا( .جرام  ،كجم ،ملليلتر ،أو لتر ليست مطلوبة لمنتجات اللحوم والدواجن) .في والية نيو جيرسي ،يتم فرض الوزن
الصافي من مكتب لألوزان والمقاييس والية نيو جيرسي .االتصال بهم على الهاتف التالي:
207-404-0513

على سبيل المثال:
)Net Wt. 6 oz. (170g
لوحة حقائق التغذية.٥ -
يتطلب لوحة حقائق التغذية على بطاقات بيانات األغذية  ،ولكن ليس كل المنتجات الغذائية تحتاج لوحة حقائق التغذية .بعض المنتجات معفاة ال تحتاج أن يكون لها لوحة
حقائق التغذية .على سبيل المثال ،تقديم الطعام في مطعم معفى .األغذية المصنعة من قبل شركة األغذية من قبل شركة صغيرة يمكن أن تكون معفاة،
ولكن األعمال التجارية الصغيرة يجب أن تتقدم للحصول على إعفاء سنويا . FDA
اآلن مطلوب لوحة حقائق التغذية على جميع منتجات اللحوم والدواجن النيئة
خال من الكوليسترول)،
مالحظة :إذا كان المنتج الغذائي معفى ،ولكن المنتج يتطلب لوحة حقائق التغذية (أمثلة :منخفض الدهون و ٍ
في هذه الحالة نحتاج إلى لوحة حقائق التغذية!

بلد المنشأ ٦-
المنتجات الغذائية وغير الغذائية التي تأتي من خارج الواليات المتحدة يجب أن يكون مكتوب عليها البيان " ،المنتج من (اسم البلد المصنعة

للمنتج مكتوب باللغة اإلنجليزية)" على بطاقات بيانات

األغذية  ،لكل مشتري في الواليات المتحدة االمريكية ،حسب متطلبات الجمارك األمريكية .يتم إعفاء اللحوم

والدواجن التي تباع في محالت الجزارة واألسماك التي تباع في أسواق األسماك التجزئة من هذا الشرط .
في والية نيو جيرسي ،يتم فرض كتابت بلد المنشأ من قبل نيو جيرسي وزارة الزراعة .االتصال بهم على الهاتف931-104-5401 :
على سبيل المثال:
Product of Thailand

إرشادات المناولة اآلمنة

ـ٧

يجب أن يكتب تعليمات المناولة اآلمنة للحوم و للدواجن النيئة والمطبوخة جزئيا لكي تساعد الناس على
معرفة كيفية التعامل معها وطهي المنتج بأمان .على الجهه اليمين شكل اإلعالن  ،يجب أن تكون
تعليمات المناولة اآلمنة للحوم و للدواجن تبدو تماما مثل هذا اإلعالن.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة لعمل بطاقات بيانات األغذية  ،قد تحتاج إلى تعيين مستشار فى بطاقات
بيانات األغذية .ويمكن االطالع على خبير استشاري من خالل البحث على اإلنترنت ،االتحادات
التجارية ،والجامعات  /الكليات ،أو في منشورات صناعة.
يجب أن تكون جميع بطاقات بيانات األغذية مكتوب باللغة االنجليزية!.
بطاقات بيانات األغذية قد يكون مكتوب بلغة أخرى ،ولكن يتطلب على جميع بطاقات بيانات األغذية أن تكون مكتوب باللغة اإلنجليزية بجانب اللغة األخر
اذ كان اإلعالن مكتوب بدون لغة االنجليزية ،قد تؤدي إلى مشاكل أثناء عملية التفتيش.
برنامج سالمة الغذاء و الدواء
نيو جيرسي وزارة الصحة
)931(079-4101
http://www.nj.gov/health/foodanddrugsafety
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