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السلعةبيانات أو تعريف الغذاء بطاقة            
Food Label 

http://www.healthline.com/ 

هي وسيلة أساسية لتعريف المستهلك 
 بماهية المنتج الغذائى ومكوناته

 أحد أهم طرق تسويق المنتج وجذب المشتري



 تطور بطاقة تعريف الغذاء أو بيانات السلعة

http://thewakeupcallradioshow.com/ 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components 

Ingredients 

Nutrition Facts 

shelf life Date 

Country of origin 

Composition claims 

Production claims 

Nutrition claims 
 

 المكونات

 القيمة الغذائية/الحقائق التغذوية

 تاريخ الصالحية

 بلد المنشأ

المكوناتعلى حقيقة فى تأكيد   

على حقيقة فى التصنيعتأكيد   

التغذيةعلى حقيقة فى تأكيد    

 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components 

Commercial Name 

Product name/ type 

Company information 

Product weight 

Others 

 
 

 االسم التجاري

نوع/ اسم المنتج   

 معلومات الشركة

 وزن المنتج

 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 1 

Ingredients 
 

 المكونات

www.healthcanada.ca 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     

Ingredients 
 

 المكونات

المستهلك عنه ويبحث يطلب ماذا  

75-90% of consumers read ingredient labels  
(http://www.canadianmanufacturing.com/food/news/clean-as-a-whistle-68470 )  

 



 العالقة بين مكونات الغذاء و سالمة الغذاء
Link between food label & food safety 

 مكونات طبيعية

 خالى من المواد الحافظة
 خالى من األضافات الصناعية

www.befoodsmart.com 



 العالقة بين مكونات الغذاء و سالمة الغذاء
Link between food label & food safety 

الغذائيةالتحقق من وجود المواد المسببة للحساسية   
check for food allergens  

www.howmanyarethere.net 



 العالقة بين مكونات الغذاء و سالمة الغذاء
Link between food label & food safety 

peanuts, egg, soy, sesame seeds, milk, seafood, tree 

nuts, wheat and mustard. 

الفول السوداني، والبيض، وفول الصويا، وبذور السمسم 
.والخردلوالقمح واللبن، والمأكوالت البحرية والمكسرات   

www.gfs.com 



 العالقة بين مكونات الغذاء و سالمة الغذاء
Link between food label & food safety 

www.fdf.org.uk/styling/gda/images/                             www-webmd.com 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 2 
 
Nutrition Facts    التغذويةالحقائق  
 

 جدول حقائق التغذية إلزامي على المنتجات الغذائية المصنعة المعبأة 
 

الغذائيةالحصة عن حجم معلومات يوفر الجدول          
،13الحرارية والعناصر الغذائية األساسية والسعرات   

.والحديدمثل البروتين والدهون والسكرو األلياف والصوديوم   
 

Serving size 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 3 

Shelf life dates 
 

 تاريخ الصالحية

الصالحيةتاريخ إنتهاء   
Expiration date 

إستهالكه قبليفضل   
“Best before” date 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 3 

الصالحيةتاريخ إنتهاء   
Expiration date   “EXP” 

 له عالقة بجودة وسالمة الغذاء

 يفضل إستهالكه قبل
“Best before” date 

األولىعالقة بجودة الغذاء بالدرجة له   
 ال يضمن سالمة الغذاء

 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 3 

www.inspection.gc.ca 

3  Months 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 4 

المنشأبلد         Country of origin 

 إلزامي على المنتجات الغذائية 

http://www.productsofcanada.com/ 

http://www.boswellindustry.com.au/ 

فى حالة المكونات المستوردةوبخاصة   



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 4 

المنشأبلد         Country of origin 

"Product of England."   
“Made with 100% Belgium chocolate” 

 بسكويت مصنع فى إنجلترا 
أساسا على قطع شيكوالته من بلجيكاويحتوي   

"Product of England."  ? 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 5 

Composition Claims       على حقيقة فى المكوناتتأكيد  

 

http://stephanieorefice.net/ 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 5 

Composition Claims       على حقيقة فى المكوناتتأكيد  

 

https://public-bn1306.files.1drv.com/ 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 5 

Composition Claims       على حقيقة فى المكوناتتأكيد  

 

http://i-store.walmart.ca/images/ 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 5 

Composition Claims       على حقيقة فى المكوناتتأكيد  

 

https://repurposedlife.files.wordpress.com 

? 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 5 

Composition Claims       على حقيقة فى المكوناتتأكيد  

 

http://ecx.images-amazon.com                                     http://ubcfood.com 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 5 

Composition Claims       على حقيقة فى المكوناتتأكيد  

 

http://media.npr.org 



http://www.wcvb.com/money/ 

www.glutenfreescociety.org 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 6 

Production Claims       على حقيقة فى التصنيعتأكيد  

 

https://www.shophealthy.in                                                                                   http://www.gatewayfda.com 

https://www.sanreorganic.com 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 6 

Production Claims       على حقيقة فى التصنيعتأكيد  

 

https://hmacanada.org                                                    



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 6 

Production Claims       على حقيقة فى التصنيعتأكيد  

 

https://www.nongmoproject.com                                                     https://https-d3n8a8pro7vhmx-cloudfront-net                                             



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 6 

Production Claims       على حقيقة فى التصنيعتأكيد  

 

https://upload.Wikimedia.org                                                     

Food treated with radiation 
  غذاء تم معاملة باإلشعاع



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 7 

Nutrition Claims       على حقيقة فى التغذيةتأكيد  

https:// assets.bwbx.io                                                     



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     
Food label components - 7 

Nutrition Claims       على حقيقة فى التغذيةتأكيد  

https:// www.smartbalance.com 



بيانات السلعةالغذاء أو تعريف بطاقة  أهم ما تشتمل عليه     

http://www.foodproductiondaily.com 



 Clean Label النظيفة بيانات الغذاء بطاقة   

https:// www.engredea.com 



Clean Label   بيانات الغذاء النظيفة بطاقة  

Clean 
Label 

Simple and 
short 

ingredients 
list 

No chemicals 
or artificial 
additives 

No or 
minimal 
process 

Natural 
ingredients 



http://www.cspinet.org                                                     https://agriculturalwithdrlindsay.files.wordpress.com 

Clean Label   بيانات الغذاء النظيفة بطاقة  
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