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المعلومات والبيانات الواجب توفرها على الملصق للمنتجات
الغذائية المعبأة

الوزن الصافي 

أو بيان 

المحتويات

المنتجهوية 
بيان يوضح اسم 

ومكان عمل 

الشركة المصنعة 

للمنتج أو المعبئ

أو الموزع

المكوناتبيان 
ملصق حقائق

التغذية
بلد المنشأ 

مدة الصالحية 
تعليمات التخزين 

ل طريقة االستعما

اوالتقديم



اسم المنتج



المكونات



الوزن الصافي أو بيان المحتويات



بيان يوضح اسم ومكان عمل 
الشركة المصنعة للمنتج أو المعبئ

أو الموزع



بلد المنشأ 



مدة الصالحية 

حدد التاريخ الذي يصبح فيه الغذاء على شكل المنتج الذي  ت: تاريخ االنتاج 
.    البيانات صفاته 

سيباع فيها التاريخ الذي وضع فيه الغذاء في العبوة المباشرة التي: تاريخ التعبئة 
.       في للمستهلك 

يحتفظ التاريخ الذي يدل على انتهاء الفترة التقديرية التي قد ال: تاريخ انتهاء  
الك وينبغي أال يعتبر المنتج قابال لالسته, بخصائص الجودةالمنتج بعدها 

.والتسويق بعد هذا التاريخ 

( المناسبة للمنتجظروف التخزين في )مالحظة



القيمة الغذائية
Nutrition fact per 100ml

% DV*

طاقة 55kcal

دهون 0g 0%

دهون مشبعة 0g 0%

0gالياف 0%

كلسترول 0mg 0%

صوديوم 30mg 1%

نشويات 12g 1%

11.5gسكر

C  8mgفيتامين 11%

Ingredients: Water, Strawberry Juice, Sugar, 

Sucralose, Citric Acid, Ascorbic Acid, 

Strawberry Flavor, Color (E129, E150d).

,نكهه فراولة,حامض ,لون,لوزسكر,فراولة,ماء: المكونات

Strawberry juice
عصير الفراولة

لون طبيعي,سكر,فراولة,ماء: المكونات



طريقة التخزين

ع على تعتمد صالحية الغذاء بطريقة التخزين فيجب ان توض

.بطاقة البيان الشروط الخاصة بتخزين المنتج



طريقة األستعمال اوالتقديم
(  عند الضرورة)االستخدام الصحيح للغذاء، تضاف الى بطاقة البيان 

ا كان التعليمات الخاصة باالستخدام السليم بما في ذلك أعادة التجهيز اذ

.الغذاء يتطلب ذلك عدة مرات



مالحظة

اي غذاء او احد مكوناته معامل باالشعاع 
لى او من مواد معدلة جينيا  يجب كتابتهاع
تجبطاقة البيان وعلى مقربه من اسم المن

اللغة العربية هي اللغة الرئيسية

الكلمات يجب ان تكون واضحة وبارزة 
وغير قابلة للمسح ومن السهل على 

المستهلك قرائتها



لماذا بطاقة البيان 

القيمة الغذائية 

التعرف على محتويات العبوة 

التعرف على المادة الغذائية 

لضمان الصحة والسالمة للمستهلك 

الحماية من الغش للمستهلك 

المقارنة بين المنتجات واختيار االنسب

تاريخ الصالحية

طريقة الحفظ

اسم المنتج

طريقة االستخدام

المكونات

بلد المنشأ

الجهه الصانعة او المعبئة

تحتوي على مواد تسبب الحساسية


