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 البيانات  ةالمتطلبات األساسية ببطاق
 

 رشادية فقط للمطلوب شريطة أن تكون البيانات األساسية في أماكن واضحة.ميع البيانات وأماكنها هي ج •

 عبوة كرتونية (  .  –عبوة بالستيكية  –تسري احكام هذة المتطلبات علي جميع انواع العبوات )عبوة زجاجية  •

كتابة اسم المنتج باللغة العربية واللغة االنجليزية بخط واضح وعريض علي ان يكون حجم الخط اكبر بالنسبة السم المنتج يجب   •

 من حجم الخط لباقي الجمل ببطاقة البيانات. 

علي االقل بحرفين وال  نطقا وكتابة  يجب ان يختلف اسم المنتج عن اسم اي منتج اخر سواء كان بالسوق المحلي او السوق الدولي   •

تهلك اي ايحاء عالجي وكذلك اليشمل هذا االسم اي نوع من انواع المبالغة واليكون هذا االسم مضلل أو يسبب للمستهلك يعطي للمس

 تضارب بينة وبين اي اسم لمنتج اخر .

 . ........(   يساهم في   -يساعد علي  -لتعزيز  –لتدعيم–يشمل االدعاء الصحي للمنتج علي سبيل المثال وليس الحصر مايلي )مصدر ل •

في حالة استخدام محلي صناعي يتم التنوية الي ذلك علي الواجهة الرئيسية لبطاقة البيانات ) الواجهة الخاصة باسم المنتج ( مثال   •

 ....(–محلي بالسكرالوز  –علي ذلك ) مكمل غذائي بمحلي صناعي 

( ات ) الواجهة الخاصة باسم المنتجالرئيسية لبطاقة البيانفي حالة اضافة نكهة او طعم للمنتج يتم التنوية الي ذلك علي الواجهة   •

 ..........(  -مثال علي ذلك )بنكهة البرتقال  

 في حالة وجود المنتج علي شكل بودرة برجاء التكرم بكتابة الوزن الصافي ....... جم   •

 (   زن الصافيالو -وزن الكيس  -أكياس بها بودرة يجب كتابة )عدد األكياسفي حال احتواء المنتج علي  •

 مٍل.في حالة وجود المنتج علي شكل سائل يتم كتابة حجم الشراب .......  •

 كتابة عبارة مكمل غذائي بخط وحجم كتابة واضح علي الواجهة الرئيسية للمنتج .  •

ل لنظام غذائي كتابة العبارة الخاصة بالمكمالت الغذائية )ال يعتبر هذا المنتج لتشخيص أو عالج أو مانع للمرض وال يعتبر بدي •

 متوازن وأسلوب حياة صحي( بخط واضح وعريض علي ان تكتب بلون مختلف وتوضع داخل اطار. 

 . ات وظروف التخزين بخط واضح وعريضكتابة التحذير •

القمح    –الصويا    –السمك ومشتقاته    –اللبن ومشتقاته    –)البيض    في حال احتواء المنتج علي اي مسبب من مسببات الحساسية •

كتابتها مسببات الحساسية: يحتوي هذا المنتج يجب ان يتم االشارة الي ذلك ببطاقة البيانات علي ان يتم    المكسرات(  -والبقوليات  

 .علي .........

الفاكس (ان وجد  –البريد االللكتروني  –كتابة التفاصيل الخاصة بالتصنيع ويتضمن ذلك عنوان المصنع اضافة الي ذلك) التليفون  •

نها وفي حالة التصنيع لدي الغير يتم كتابة التفاصيل الخاصة بالشركة طالبة التسجيل بالهيئة القومية لسالمة الغذاء ايضا  اي م

 الفاكس (ان وجد اي منها .  –البريد االللكتروني  –ويتضمن ذلك عنوان الشركة اضافة الي ذلك) التليفون 

بطاقات    –أيا من التالي ذكرة علي سبيل المثال وليس الحصر  )الشريط األلومنيوم  ارسال بطاقة البيانات الداخلية ويتضمن ذلك   •

 – األكياس األلومنيوم ...........( متضمنة البيانات االتية ) أسم المنتج    –األكياس البالستيكية    –البيانات الملصقة علي العبوات  

تاريخ االنتاج   –رقم التشغيلة  –بالهيئة القومية لسالمة الغذاء رقم التسجيل  –الوزن / الحجم  –النكهة إن وجدت  –مكمل غذائي 

 تاريخ االنتهاء (  –

كتفاء بكتابة جميع البيانات ببطاقة البيانات باللغة العربية فقط  في حالة المنتج المحلي كما يمكن للشركة  يمكن اإل  هيرجي العلم ان •

 .  ترجمة بطاقة البيانات للغة االنجليزية اذا رغبت في ذلك

العلم أن   • الزامي  في  يرجي  العربية( غير  التغذوية )باللغة  الحقائق  المحلي  جدول  المنتج  في و في حالة رغبة الشركة  في حالة 

 ضافتة يرجي اتباع النموذج اإلرشادي. إ

 : في حالة المنتج المستورد •

المنتج بدون هذة البيانات األساسية )أسم المنتج  يجب ان يتم ترجمة كل من التالي ذكرة واليتم السير في عملية المراجعة وتسجيل   •

التفاصيل الخاصة بالُمصنع   –الجملة األلزامية للمكمالت الغذائية    –طريقة األستخدام والجرعة  –مكمل غذائي    –األدعاء الصحي    –

بالهيئة القومية  رقم التسجيل –بلد المنشأ  –الفاكس ان وجد(  –البريد األلكتروني  –التليفون  –والمستورد ويشمل ذلك )العنوان 

الغذاء   والتحذيرات    –لسالمة  والتخزين    –األحتياطات  أن وجدت    –الحفظ  الحساسية  االنتاج واالنتهاء ورقم  تاريخ    – مسببات 

 ( ومن الممكن ترجمة المزيد من البيانات علي بطاقة البيانات للغة العربية . التشغيلة
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