
 

8.19 Arabic 

 
 ما یحتاج إلى معرفتھ مشغلو الخدمات الغذائیة: األغذیة المغشوشة

 
. تكون ضارة بالصحة قد بموجب قانون الصحة بمدینة نیویورك، ال یُسمح لمشغلي الخدمات الغذائیة بإضافة مواد إلى الطعام والتي 

 . ویسمى ھذا بغش األغذیة وتعرف ھذه المواد بمواد الغش الغذائي
 

 من یقرر المواد التي تُعتبر مواد غش غذائي؟
تعتبر مادة ما من مواد الغش الغذائي إذا حددت إدارة الصحة بمدینة نیویورك أو إدارة الصحة بوالیة نیویورك أو إدارة الزراعة 

 . تكون ضارة بالصحة الطعام قدغذاء والدواء األمریكیة أن إضافتھا إلى واألسواق بوالیة نیویورك أو إدارة ال
 

 الجزء من قانون الصحة؟ ھذا الصحة بتنفیذإدارة  كیف تقوم 
وإذا حدد المفتش وجود . خالل إجراء التفتیش الروتیني، ستفحص إدارة الصحة المكونات والملصقات التعریفیة وقوائم األطعمة

 . وسیلزم التخلص منھا أو إعادتھا إلى المورد —أغذیة مغشوشة، فسیتم حظر ھذه األغذیة 
 

 ھل سأتلقى مخالفة إذا قمت بغش األغذیة؟
 نعم، قد تتلقى استدعاًء ما یعرضك لغرامات، باإلضافة إلى احتساب نقاط مخالفات تؤثر في الدرجة الحرفیة التي تستخدم لتقییم

 . المنشأة
 

 المواد التي تُعتبر مواد غش غذائي؟ھي ما 
التابعة إلدارة  قائمة وضع المواد المضافة لألغذیةانظر . توجد العدید من المواد التي ال یُسمح بإضافتھا إلى األغذیة أو المشروبات

حددت إدارة الصحة مؤخًرا ھذه المواد المحظورة خالل إجراءات . الغذاء والدواء األمریكیة للحصول على المزید من المعلومات
 : التفتیش
  یُسمح باستخدام الفحم النشط كجھاز ترشیح: مالحظة[الفحم النشط[ 
  الكانابیدیول)CBD ( ورباعي ھیدرو كانابینول)THC( 
 أو الحیواناتت الغذائیة للبشر المكمال 
 النیتروجین السائل*

F 
 الثلج الجاف* 
 كافا-كافا 
  القرطوم 

 
 الغش الغذائي؟ما الذي ینبغي أن أفعلھ إذا لم أكن متأكًدا من أن مادة ما من مواد 

إذا لم تكن متأكًدا ما إذا كان یُسمح لك بإضافة مادة ما إلى األغذیة، یرجى االتصال بمكتب السالمة الغذائیة والمرافق الصحیة 
العنوان التالي  إلكتروني إلىأو إرسال برید  60016-632-46المجتمعیة التابع إلدارة الصحة بمدینة نیویورك على الرقم 

infobfscs@heath.nyc.gov. 

                                                           
 .یمكن إضافة النیتروجین السائل أو الثلج الجاف إلى األغذیة في حالة السماح بتبخره أو تبخیره كلیة قبل تقدیمھ للعمالء *
 .ال یُسمح بوجود ضباب أو دخان عند تقدیمھا أو تناولھا 

https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list
https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list
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