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  المجال  - 1
يد مدد الصالحية لمجموعة من المواد الغذائية المعدة لالستهالك البشري. وفي حال وجود تناقض بين تختص هذه المواصفة القياسية بتحد

  المواصفة هي الملزمة. هذهمتطلبات هذه المواصفة والمواصفة الخاصة بالمنتوج تعتبر متطلبات 
  

  التعاريف  -2
صالحية المادة الغذائية المعدة لالستهالك البشري والمحفوظة ضمن وتاريخ انتهاء  إنتاجمدة الصالحية: هي الفترة الواقعة بين تاريخ   2-1

  .المالئمةظروف التخزين 
وتاريخ  إنتاجهاالصالحية لالستهالك البشري: هي صالحية المادة الغذائية لالستهالك البشري خالل الفترة الواقعة ما بين تاريخ   2-2

ولم يطرأ عليها أي فساد يحول دون استهالكها بشريا وثبت ذلك حسيا  المالئمةحفظت ضمن ظروف التخزين  إذاانتهاء صالحيتها 
  ومخبريا.

غيرها والتي تتناسب مع طبيعة المادة  أوثالجات... أومستودعات  أوظروف التخزين: هي ظروف حفظ المواد الغذائية في مخازن   2-3
  المحددة على بطاقتها. صالحيةمدة الالغذائية المحفوظة، وتحافظ على صالحيتها لالستهالك البشري خالل 

  درجات مئوية. أربعالمنتجات المبردة: المنتجات التي تحفظ في درجة حرارة من صفر حتى    2-4
  درجة مئوية تحت الصفر فما دون. 18المنتجات المجمدة: المنتجات التي تحفظ في درجة حرارة   2-5
  

  مدد الصالحية واشتراطاتها  -3
  الطرق التالية: بأحدوتاريخ انتهاء الصالحية على جميع المواد الغذائية، ويجوز الداللة عليها  جاإلنتايجب كتابة تاريخ   3-1

  وتاريخ االنتهاء   اإلنتاج أو التعبئةعبارة تاريخ   3-1-1
  ) المدون على العبوة او بطاقتها".اإلنتاج( التعبئة) من تاريخ ---- يسمح بوضع العبارة التالية: "صالحة لمدة (  2- 3-1
، (يفضل استهالكها قبل) وما "Best before”أو  ”Use before"عبارة تدل على تاريخ االنتهاء مثل  أيةيسمح بوضع   3-1-3

  ).اإلنتاج( التعبئةلوجود تاريخ  إضافةشابهها 
ت) مقابل الشهر واالنتهاء وذلك باستعمال فرزات (شرطا التعبئة (االنتاج)يسمح باستعمال جدول بالشهر والسنة يبين تاريخ   3-1-4

  بحيث تكون مطبوعة على كراتين التعبئة. والسنة للتاريخين
التواريخ محفورة أو نافرة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل لالزالة على جميع العبوات مباشرة او على  يجب أن تكون  3-1-5

  بطاقة بيانها االصلية ومن قبل الجهة المنتجة فقط.
وأال يكون هناك أكثر مصنعة محليا  أومستوردة  أكانتسواء  لصقات اضافية بتاريخ االنتاج وتاريخ االنتهاء وال يسمح بوضع م        

  من تاريخ لالنتاج أو االنتهاء على العبوة الواحدة ، كما يجب عدم شطب أو تغيير أو التالعب بأي من التاريخين.
  اء حسب مدة الصالحية كالتالي:واالنته اإلنتاجدون تاريخي ي  3-2                     

  واالنتهاء باليوم والشهر والسنة. اإلنتاجاقل يدون تاريخ  أو أشهرللسلع التي مدة صالحيتها ستة   3-2-1
واالنتهاء بالشهر والسنة ولحساب مدة الصالحية  اإلنتاجتدون تواريخ  أشهرمن ستة  أكثرللسلع التي مدة صالحيتها   3-2-2

  من الشهر المحدد لالنتهاء كتاريخ انتهاء. األولواليوم  اإلنتاجهو تاريخ  اإلنتاجن شهر م األوليعتبر اليوم 
المدد التي ترد على المواد الغذائية من قبل الشركات الصانعة وتكون اقل من المدد المحددة بالمواصفات الفلسطينية، ال   3-3             

  ، ويجب االلتزام بها كمدة صالحية داخل فلسطين.الفلسطينيةحددة بالمواصفة تعديلها لتتوافق مع المدد الم أويجوز زيادتها 
في حالة المواد الغذائية المصنعة على شكل قطع صغيرة كالملبس والتوفي والنوجة والعلكة وما شابهها والتي ال تحمل    4- 3                          

كما هو مشار اليه في مواصفة رقم  تاريخ الصنع واالنتهاء على عبواتها الكبيرة يذكر أنبطاقة بيانها تاريخي الصنع واالنتهاء يجب 
  الخاصة ببطاقة البيان للمواد الغذائية المعبأة. 135م ف 

على تعتبر هذه المواصفة مكملة لجميع مواصفات المواد الغذائية المعتمدة رسميا في فلسطين وتطبق كافة شروط هذه المواصفة    3-5             
  المواد التي تحددت صالحيتها بموجب مواصفات خاصة بها.

    على كل عبوة غذائية.واحد وتاريخ انتهاء واحد ) إنتاج( تعبئةمن تاريخ  أكثريمنع وجود   3-6  
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  يمنع عرض السلع المنتهية الصالحية للبيع لالستهالك البشري   3-7
  تتعارض مع بنود هذه المواصفة فيما يتعلق بمدد الصالحية واشتراطاتها.اشتراطات سابقة  أو مواصفات أيةتلغي هذه المواصفة   3-8
  تاريخ انتهاء الصالحية، المواد الواردة في ملحق رقم "أ" من هذه المواصفة. أوواالنتهاء  اإلنتاجيستثنى من ذكر تاريخي   3-9
ة في هذه المواصفة و المعدة لالستهالك البشري شريطة تعتبر الفترات التالية هي المدد القصوى لصالحية المواد الغذائية الوارد  3-10

  :إنتاجهاحفظها ضمن شروط التخزين الجيدة وثبوت صالحيتها لالستهالك البشري حسيا ومخبريا محسوبة ابتداء من تاريخ 
  
  الحليب ومشتقاته:  -أ

  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية
  شهرا 15  معلبالحليب المركز، المكثف او المبخر ال -1
  شهرا 24  الحليب المكثف المحلى المعلب -2
للمعبأة بعبوات  واحد شهر  المبردة اللبنة -3

 وبالستيكية مغطاة بغطاء ألمنيوم 
    معبأة بأكياس بالستيكيةال

  شهر   أو المخلالت أو الفواكه بالخضار مبردة لبنه -4

  أشهر 6  كرات اللبنه المغمورة بالزيت - 5

  شهرا 12  والمجمدةالمعبأة والملفوفة بورق خاص  الزبدة -6
  شهرا 24  الزبدة المعلبة المبردة -7
  شهرا 24  جبان المطبوخة المعلبةاأل -8
  شهرا 12  جبان المطبوخة غير المعلبة (مثلثات، كاسات، قوالب)األ -9

  شهرا 12  طابات وما شابهها أقراصجبان الجافة ونصف الجافة على شكل األ - 10
  شهرا 12  %15في محلول ملحي  بأنواعهاجبان المغلية األ - 11
  شهران  %15الطازجة في علب وفي محلول مائي  المكبوسة ةالجبن - 12
  شهر واحد   مفرغه من الهواء وبدون محلول مائي أكياسفي  ة المبردة والمحفوظةالجبن - 13
  شهرا 12  جبان المجمدة األ - 14
  شهرا 24  ص بالرضع الخاو  المعلب الحليب المجفف - 15
  شهرا 18  الحليب المجفف الخاص بالرضع و في عبوات أخرى - 16
  أشهر 9  جبان بالعفن المبردةاأل - 17
  أشهر 6  الجبنة المكبوسة في عبوات مناسبة أخرى و في محلول ملحي (الفيتا) - 18
  شهرا للمعلب في عبوات معدنية 36  سمن الحليب،(السمن الحر) - 19

  األخرىأ في العبوات شهرا للمعب 18
 الفاكهة الطبيعية  أجزاء أوالتي ال تحتوي على المكسرات  المثلجات القشدية والحليبية - 20

  والمجمدة
  شهرا 12

  أشهر 9  والمجمدةالفاكهة الطبيعية  أجزاء أوالتي تحتوي على المكسرات  المثلجات القشدية والحليبية - 21
  راشه12  المثلجات المائية المجمدة - 22
  يوم 21  المبرد اللبن - 23
  يوم 21  المبرد الفواكهاللبن مع  - 24
  أيام 7  المبرد اللبن المصنع بالطريقة التقليدية - 25
  شهر  المبرد لبن مخيض - 26
  شهر  مشروب اللبن المبرد - 27
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  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية
  يوم 24  المبردة القشدة الحامضية - 28
  شهر  المبرد المهلبيات (البودنج) - 29
  يوم 15  المبردةوة الجبنة الحل - 30
  أشهر 6  بأنواعهاجبنة الحلوم  - 31
  أشهر 4  شنكليش - 32
  شهرا 24  القشدة المعلبة في عبوات معدنية - 33
  أشهر 6  القشدة المعقمة في عبوات أخرى - 34
  شهرا 24  حليب مجفف في عبوات معدنية - 35
  شهرا 18  من الهواء الحليب المجفف في أكياس معدنية معبأة تحت غاز خامل أو مفرغة - 36
  شهرا12  الحليب المجفف معبأ في عبوات من البولي ايثلين أو غيرها من العبوات البالستيكية  المناسبة - 37
  أيام 7  مختلفة وبأطعمةالمبستر والمعلب الحليب  - 38
  أشهر 6  مختلفة وبأطعمةوالمعلب  )UHTبأنواعه ( األمدطويل المعقم الحليب  - 39
 6و %8-4أشهر لنسبة ملح  3  مغلية المعبأة بأكياس مفرغة من الهواء ومبردةالجبنة ال - 40

  %8أشهر لنسبة ملح تتجاوز 
  شهر 18  الجميد الصلب - 41
مفرغة من الهواء والتي تحتوي على نسبة ملح ال تقل  أكياسالجبنة المشللة المحفوظة داخل  - 42

  ومبردة %15عن 
  شهرا 12

  ة المعبأ بعبوات بالستيكيةالطري الدنمركيةالجبنة  - 43
 حليب عالي البسترة - 44

  شراب اللبن محفوظ في عبوات تتراباك - 45
كريمة طبخ وكريمة حلويات معقمه والمغلفه بغالف تيتراباك من عدة طبقات من البالستيك  - 46

  والكرتون وااللمنيوم

  أشهر 3
  يوم 21

  أشهر 6
  أشهر 6

  
  ا:ومشتقاته واألسماكاللحوم والدواجن   -ب

 الصالحيةمدة   الغذائيةاسم المادة 
  القصوى

  شهرا  36  لحوم الالنشون المعلبة - 1
  شهرا 48  لحوم األبقار المعلبة (الكورندبيف) -2
  شهرا 36  المعلبة الخالية من النشا والحبوب األغناملحوم  - 3
  شهرا 30  السوسج المعلب – 4
  شهرا 24  لحوم مع خضار معلبة  - 5
  شهرا 48  والتونة بالزيت لوالماكريالسردين معلبات  – 6
  شهرا 24  والتونة بغير الزيت لوالماكريمعلبات السردين  – 7
  شهرا 24  المرق المجففة والمعبأة أومساحيق الشوربات  – 8
  شهرا 18  مرق على شكل مكعبات او ما شابهها أوشوربات  – 9

تالية: ملح طعام، بصل، ثوم، فلفل اسود...الخ مثل البيف برجر، لحوم مفرومة ناعمة تحتوي على بعض المكونات ال - 10
  مجمدة همبرجر ...الخ

  أشهر 6

  أشهر 6  لحم مفروم صافي مجمد - 11
  شهرا 15  السمك المملح بالطريقة الجافة - 12
  شهرا 12  السمك المحفوظ بمحلول ملحي - 13
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 الصالحيةمدة   الغذائيةاسم المادة 
  القصوى

  أشهر 4  والمبرد السمك المدخن بأنواعه - 14
  شهرا 12  ومبرد لتدخين ومعبأ تحت التفريغسمك مزدوج ا - 15
  شهرا 24  مجمدسمك مزدوج التدخين  - 16
  أيام  4  مبردسمك طازج  - 17
   أشهر 4  ومبردة خليط لحوم معاملة حرارياً  أوخنزير  أودجاج  أوغنم  أومن لحم بقر  أكانلحوم النشون سواء  - 18
  شهرا 12  مجمدةلحوم النشون  - 19
  شهرا 24  المطبوخة والمعلبة واألغنام، كالكبدة والكالوي وغيرها للمواشي والدواجن لألكللية القابلة الداخ األحشاء - 20
  ساعة 48  (مبردة) للطيورالداخلية  األعضاء - 21
  أشهر 6   (مجمدة) للطيورالداخلية  األعضاء - 22
  أيام 3  )مبردة ( لألغنامالداخلية  األعضاء - 23
  أشهر 6  (مجمدة) عدا الرئات غناملألالداخلية  األعضاء - 24
  أشهر 3  المجمدة  واألغنامرئات المواشي  - 25
  أشهر 4  السالمي المبرد  - 26
  السوسج (النقانق) المبرد  - 27
                             صدر الحبش المطبوخ المبرد                                                                  - 28

  أشهر 4
  أشهر  6

  أشهر 9  السالمي المجمد  - 29
  أشهر 9  السوسج (النقانق) المجمدة  -  30
  شهرا 12  السالمي المدخن المجمد  - 31
  شهرا 36  اللحوم المقطعة المعلبة (كالخنزير والبقر والغنم) - 32
  شهرا 24   المعلبة (السمك المملح) األنشوجة - 33
  شهرا12  المجمدة األسماك - 34
  أشهر  9  مسحوق البيض الكامل - 35
  شهرا 12  مسحوق بياض البيض - 36
  أشهر 9  مسحوق صفار البيض - 37
أشهر في  9  المجمدالبيض  - 38

  مناسبة  أوعيه
  شهرا 24   مسحوق الجلي الحيواني المعبأ - 39
  شهرا 24  البقري والجاموس والعجول والجمال المجمدة  ماللح - 40
  شهرا 24  و الماعز المجمدة  واألغنامالضأن  لحوم - 41
  المبردة  الحمراء الطازجة و اللحوم - 42
  

من  يوم 14
  تاريخ الذبح

  شرائح المرتديال المبردة - 43
       

للمغلفة  شهران
بالستيكية  بأغلفة

عادية مع 
  .فاكيوم

ر ثالثة اشه
 بأغلفةللمغلفة 
-semiمن نوع 

rigid  ومحتوية
على غاز 



 

      16 من 6 صفحة                                                                                                  2019- 59ف م 

 الصالحيةمدة   الغذائيةاسم المادة 
  القصوى

  .النيتروجين
  أيام 5  السجق المبرد  - 44
  شهرا 12  كاملة لحوم  قطع منشنيتسل المجمد  - 45
  أشهر 6  شنيتسل المجمد من لحوم مطحونة - 46
  شهرا 12  المجمدةالدواجن و الطيور  - 47
   المبردةالدواجن و الطيور  - 48
  
  

 ما الحبش والدجاج المبردةبسترا - 49

  اللية المجمدة    - 50
  اللية المبردة  - 51

   
  اللحوم الحمراء المبردة المعبأة تحت التفريغ وفي جو من غاز خامل وفي عبوات مناسبة محكمة األغالق  - 52

  درجة مئوية) 1 ±0.5-تكون درجة حرارة حفظ المنتوج (تحد من تبادل الغازات و      
  راء المبردة بالعظم أو المشفاة بالعظم والمعبأة تحت التفريغ في أغلفة مناسبة محكمة األغالقاللحوم الحم - 53

                                                                                                             

من تاريخ  ايام 5
ايام  4، و  الذبح

  من تاريخ األنتاج
  أشهر 4

  شهر 12
  ايام 4
  

يوم من  90
  تاريخ الذبح

  يوم 28

  
  

  الخضار والفواكه والحبوب ومشتقاتها:  -ج
  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية

  شهرا 18   بأكياس بالستيكيةوالمعبأة والبطاطا الجاهزه لألكل المجمدة  والفواكه الخضار -1
  شهرا 24  البقوليات المعلبة أوالخضار  -2
  شهرا 12  ينة المعبأة في علب مختلفةالطح -3
مغلفة بورق بعبوات بالستيكية مقواة و شهرا  12  الحالوة الطحينية -4

  المبطن  األلمنيومخاص من 
  شهور ألي تغليف آخر  6

  شهرا 36  المربيات والجلي والمرمالد -5
  شهرا 24  مدمس المعلب لالحمص والحمص بالطحينة المعلب والفول ا -6
  زجاجية أومعدنية بعبوات شهرا  24  الطبيعي والعصير الطبيعي ونكتار الفاكهة الشراب -7

  متعددة الطبقات  عبواتبشهرا  12
  للعبوات البالستيكية والبالستيكية الشفافة أشهر 6

  زجاجية أو شهر بعبوات معدنية 12  خفيف من الفواكهالمشروب ال -8
  بعبوات متعددة الطبقات  أشهر 9
  بالستيكية شفافة أو بالستيكيةأشهر بعبوات  6

  شوالباك أوزجاجية  أوعبوات معدنية بشهرا  24  العصائر المركزة والمركزة المحالة (سكواش الفواكه)  -9
  أخرىشهرا بعبوات  12

  والعصائر المجمدة العصائر المركزة المعدة للتصنيع - 10
في اكياس معقمة العصائر الطبيعية المركزة والمبسترة والمجمدة المحفوظة  - 11

  والمعّدة لغايات التصنيع  

  شهرا 12
  شهرا 30
  



 

      16 من 7 صفحة                                                                                                  2019- 59ف م 

  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية
العصائر الطبيعية المبسترة والمجمدة المحفوظة في اكياس معقمة والمعّدة لغايات  - 12

  التصنيع 
العصائر الطبيعية المركزة والمبسترة والمبردة المحفوظة في اكياس معقمة والمعّدة  - 13

  لغايات التصنيع  
ة والمبردة المحفوظة في اكياس معقمة والمعّدة لغايات العصائر الطبيعية المبستر   - 14

                                                          التصنيع                       

  شهرا. 12
  

  شهرا 24
  
  شهور 6

  شهر 12  مشروب الفاكهة المركز - 15
  شهرا 18  أخرىالشراب المركز بطعم الفاكهة وبأذواق  - 16
كرتونية  أوزجاجية  أوشهرا بعبوات معدنية  12  مباشرة معد للشربوالشراب بطعم الفاكهة  - 17

  متعددة الطبقات 
 أوبعبوات من رقائق األلمنيوم وبعبوات  أشهر 9

  قناني بالستيكية
في كاسات أو بأكياس بالستيكية مرنة  أشهر 6

  بالستيكية مغطاة 
  

  زجاجية أومعدنية بعبوات شهرا  24  عصير البندورة - 14
  أخرى بعبواتشهرا  12

  شهرا 24  الكاتشب - 15
  شهرا 18  هريس البندورة (بورية) - 16
  شهرا 24  غير مقشورة  أوبندورة كاملة مقشورة  - 17
  رب البندورة المعلب - 18
  
  

  رب البندورة المعبأ في عبوات بالستيكية  – 19

و زجاجية أو والمعبأ في عبوات معدنية أ شهرا 24
كرتونية مبطنة برقائق األلمنيوم (تترابك) أو رقائق 

  األلمنيوم المفرغة من الهواء.
  شهرا 12

  رب البندورة ثالثي التركيز - 20
  رب البندورة  - 21
  رب البندورة  - 22

  شهرا في براميل مغطاة بملح الطعام 12
  شهر المعبأ في عبوات الشوالبك. 24
من رقائق األلمنيوم غير  شهرا والمعبأ في عبوات 12

  مفرغة من الهواء.
  

  المغلف بورق خاص أوبعبوات كرتونية  شهرا 12  المختلفة  بأنواعهالمملح  أوالبسكويت المحلى  - 23
  شهرا  18  البسكويت المعبأ في عبوات معدنية - 24
  شهرا 12  البسكويت المحشي والويفر المغطى - 25
عبوات كرتونية مبطنة بطبقة من القصدير بهرا ش 15  المختلفة بأنواعهالشيبس  - 26

  األلمنيوم أو
شهرا للعبوات الخاصة المحفوظة بغاز خامل  12

كحد  %10ن ال تزيد نسبة الدهون عن ÷وعلى 
  اقصى من الدهن

بطبقة من  أو مبطنة في أكياس بالستيكية أشهر 6 
  األلمنيوم أوالقصدير 

  شهرا 24  وغيرها ةالمعجنات الجافة كالمعكرونة والشعيري - 27
  شهرا 24  قشيرات الذرة (كورن فليكس) - 28
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  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية
  شهرا 24  رقائق الحبوب من غير الذرة - 29
  شهرا 36  نشا الطعام - 30
  شهرا مهما كانت طريقة التعبئة أو التغليف 12  كغم 5دقيق القمح (الطحين) المعبأ في عبوات اقل من  - 31
  أشهر 6  كغم  5ة في عبوات أكبر من دقيق القمح (الطحين) بأنواعه المختلف - 32
  شهرا 24  الفواكه المجففة (القطين، الزبيب، المشمش....الخ) - 33
الفواكه والثمار المسكرة (المحالة) بالمحاليل السكرية خالل تصنيعها والمضاف  - 34

  لها السكر والمحفوظة بشكل جاف كالتين والمشمش وغيرها
  شهرا 36

  شهرا 24  ردةالمعبأة والمبالتمور  - 35
  شهر 12التمور المعبأة والمخزنة على درجة حرارة الغرفة العادية                               - 36

  

   زجاجية أوبعبوات معدنية  شهرا 24  اإلغالقالدبس كالتمر والعنب المعامل حراريًا و محكمة  - 37
  أخرىبعبوات  شهرا 12

  شهرا 24  مهروسة والمصنعة مع السكر أوالفواكه المصنعة المحفوظة كاملة  - 38
  شهرا 24  قمر الدين والملبن - 39
      شهر 12                                                                   جوز الهند المجفف       - 40

        

  

  شهرا 12  الفواكه المجمدة  - 41
  شهرا 24  الفطر " المشروم" المعلب - 42
  أيام 7  المشروم" الطازج المبرد  الفطر " - 43
  شهرا 18  خلطة كيك جاهزة على شكل مسحوق - 44
  ةالعبو  ةومهما كانت نوعي بالبسترة المعدة شهرا 36  المخلالت - 45

 أو معدنيةبعبوات  والمعبأةمبسترة الغير لشهرا  12
  بالستيكية مقواة  أوزجاجيه 

  بعبوات بالستيكيه  أشهر 3
  زيتون الكبيس - 46
  

  الزيتون المخلل المبستر والمعبأ في عبوات معدنية اوزجاجيه محكمه االغالق - 47

  شهرًا بعبوات معدنية أو زجاجية 12
  أشهر بعبوات بالستيكية 6

  شهر من تاريخ االنتاج 36
  شهرا  36  مختلفة والمحفوظة في وسط مناسب بإشكالالمعلبة المجهزة  هالفواك - 48
  شهرا 12  المعد للطعام و ليس للشرب عصير الليمون المحفوظ و - 49
  شهر أ 9  السمبوسك المجمد  - 50
البطاطا المنقورة والمجمدة، اللفت المنقور والمجمد، قرون الذرة المطهية  - 51

  والمجمدة، العكوب المقلي والمجمد
  أشهر 6

الكوسا المنقور والمجمد، الخضار المحشوة والمجمدة، ورق العنب المحشو  - 52
  وما شابههوالمجمد 

  أشهر 3

  أشهر 9  ورق العنب المجمد، العكوب المسلوق والمجمد - 53
  شهر  الحمص المنقوع والمجمد - 54
  شهرا 12  حب الذرة المسلوقة والمجمدة - 55
  أشهر 3  مخلل سلطة الفلفل - 56
  شهر  سلطة الملفوف، السلطة التركية - 57
  مبطنة أوستيكية بال أكياسمنتوجات الذرة المنفوشة المعبأة في  - 58
  كعك فيسنكي بأطعمة مختلفة  - 59

  أشهر 6
  أشهر 6
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  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية
  المفتول (الكوسكس) المجفف المعبأ في عبوات مناسبة محكمة األغالق  - 60

  المفتول (الكوسكس) المجمد المعبأ في عبوات مناسبة محكمة األغالق          
غة المفتول (الكوسكس) المجفف المعبأ في عبوات مناسبة محكمة األغالق ومفر      

  من الهواء
  خلطة الكنتاكي والمعبأ في عبوات مناسبة ومحكمة االغالق - 61
  صلصة الطماطم المتبلة والمبسترة بأنواعها - 62
  
  
  
  
  

  الصلصة الحريفة المبسترة بأنوعها  - 63
  

  )UHTالسلطات المعاملة بطريقة ( - 64

  شهر من تاريخ االنتاج 12
  شهور من تاريخ االنتاج 6

  شهر من تاريخ االنتاج 24
  
  أشهر 6

شهر من تاريخ االنتاج على ان تكون معبأة في  18
  عبوات زجاجية محكمة االغالق

شهر من تاريخ االنتاج للمعبأة في عبوات معدنية 12
او عبوات بالستيكية او عبوات كرتونية مبطنة 

  برقائق االلمنيوم 
  

شهر من تاريخ االنتاج على ان تكون معبأة في 24
  ات زجاجية محكمة االغالقعبو 
أو \المعبأة في عبوات بالستيكية و شهر و 18

  تتراباك محكمة االغالق من تاريخ اإلنتاج.
  

  
  
  
  
  
  الزيوت النباتية ومشتقاتها:  -د

  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية
  ة بالستيكية غير شفاف أوزجاجية  أوبعبوات معدنية  شهرا 24  الزيوت النباتية  -1

  شهر بعبوات بالستيكية شفافة  18
   زيت الزيتون -2
  

المعبأة في عبوات زجاجية او معدنية او بالستيكية معتمة شهر  24
    من سنة العصر بالشهر والسنة 

شفافة المعبأة في عبوات زجاجية او معدنية او بالستيكية شهر  18
    من سنة العصر بالشهر والسنة 

  عبوات معدنيةبشهرا  24  ت النباتية المهدرجة السمن النباتي والزيو  -3
   األخرىشهرا للعبوات  18

  أشهر 9  األمدالكريما النباتية "المعقمة" طويلة  -4
  شهر 12  المجمدالمرجرين  -5
  أشهر 3  المبردالمرجرين  -6
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  القهوة والكاكاو ومشتقاتهما:  - هـ
  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية

 أومركبة  أو بالستيكية مقواة أوزجاجية  أوعبوات معدنية بشهرا  24  سحوق القهوة سريعة الذوبان م -1 
   األلمنيومعبوات من رقائق 

  شهرا للعبوات الكرتونية العادية 12
 أومن الهواء  والمفرغة األلمنيومرقائق  أو معدنيةشهرا بعبوات  24  المحمصة القهوةمسحوق  -2

  غاز خامل باستخدام
  مفرغة من الهواء الغير  األلمنيومأشهر للمغلفة بأكياس من  9
أو  ئينبعبوات بالستيكيه  مغلفه ومغلقه بغطا للمعبأة أشهر 6

   ومغلفة بإحكام باأللمنيومأكياس ورقية مبطنة 
  بعبوات بالستيكيه ومغلقه بغطاء واحد للمعبأة أشهر 3

شروب غير المحلى ومسحوق م أومسحوق الكاكاو المحلى  -3
  الشوكوالتة والكابتشينو

 أومركبة  أو بالستيكية مقواة أوزجاجية  أوعبوات معدنية بشهرا  24
  محكمة اإلغالق األلمنيومعبوات من رقائق 

  شهرا للعبوات الكرتونية العادية 12
المحشوة  ةالمحالة والشوكوالت ةالسادة والشوكوالت ةالشوكوالت -4

  ببدائل زبدة الكاكاو ةبالحليب والشوكوالت ةوالشوكوالت
  زجاجية  أومعدنية بعبوات شهرا  24
  غيرها أوكرتونية  بعبواتشهرا  12

  مشروب القهوة بطعم الحليب  -5
  مسحوق مبيض القهوة  -6

  متعددة الطبقات  أوزجاجية  أوشهرا بعبوات معدنية  12
  شهر كحد أقصي 18

  
  السكاكر والتوفي والعلكة  -و

  دة الصالحية القصوىم  اسم المادة الغذائية
  شهرا 24  التوفي  -1
  شهرا 24  العلكة -2
  شهرا 24  بأنواعهاملبسات ودروبسات  -3
  أشهر 6  السمسمية والفستقية -4
  شهرا 12  حالوة جوز الهند الملفوفة و المعبأة  -5
  شهرا 12  ملبس على لوز -6
شهر للمغلفة والمعبأة مهما  12  حلقوم  -7

  كانت نوعية العلبة 
  اشهر لغير المغلفة  6

  شهرا 24  من السكر الجافة زينة الكيك -8
  شهرا 12  حلوى الجلي -9

  للمغلفة والمعبأة شهرين  الحلويات الشرقية بأنواعها المحتوية على المكسرات - 10
  شهور للمغلفة والمعبأة 3  الغريبة  - 11
 والمعبأةبنايلون  شهور للمغلفة  6  البرازق  - 12

ية مغطاة بنايلون في علب معدن
  شرينك من الخارج

  الكعك المحشو بالعجوة  - 13
  
  

  الكرواسون المحشو  - 14

 والمعبأةبنايلون  شهور للمغلفة  6
في علب معدنية مغطاة بنايلون 

  شرينك من الخارج
شهور المعبأ في عبوات من  4
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  دة الصالحية القصوىم  اسم المادة الغذائية
  

    المعبأ في عبوات مناسبة محكمة األغالقالمعجنات الحلوة  - 15
                                        المارشميلو المعبأ في عبوات مناسبة ومحكمه االغالق - 16

  األلمنيوم أو القصدير
  يوم 30
  شهر 12
  

  
  
  

  متفرقات:  -ز
  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية

 إعادة أوعند تسخينها  لألكلالمطبوخة المجمدة غير المعلبة الجاهزة  األغذية -1
  بخها ط

  أشهر 6

 أو بالستيكية مقواة أوزجاجية  أوعبوات معدنية بشهرا  24  مسحوق الشراب الصناعي -2
   األلمنيومعبوات من رقائق 

  وعبوات الكرتون العادي ةشفاف بالستيكيةعبوات بشهرا  12
المحالة كالبزر، الفستق الحلبي،  أوالمكسرات المصنعة المحمصة المملحة  -3

  البندق ...الخ
  المعبأة تحت التفريغ أوشهرا للمعلبة  15

  للمعبأة في عبوات بالستيكية أشهر 6
  زجاجية  أومعدنية  بعبواتشهرا  12  المشروبات الغازية غير الكحولية -4

  أشهر بعبوات بالستيكية 6
  للمغلف  شهران  مبردكيك بالفواكه -5
  شهرا 12  رقائق عجائن (عجينة) مجمدة  -6
  أشهر 6  نوع من الحشوات األخرى  بأي أومحشوة باللحمة  جمدة م رقائق عجينة -7
 أو زجاجية أوشهرا للمعبأ في عبوات معدنية  24  سترد و البودنج و الجلي و الكريم كراميل و السحلبامسحوق الك -8

  مركبة  أو بالستيكية مقواة
  شهرا للعبوات األخرى  12

  شهرا 12  المايونيز  -9
  شهرا 24   بأنواعهافة مثل الصلصات المقبالت المختل - 10
  مهما كانت نوعية العبوة أشهر 3  المبردةحلوى الجلي الجاهزة  - 11
  شهرا 12  البيرة - 12
  يوم 21  والمبردةالخميرة الطازجة  - 13
بالستيكية  أوبعبوات معدنية وزجاجية  شهرا للمعبأة 24  الخميرة الجافة النشطة - 14

  محفوظة بغاز خامل  أومفرغة من الهواء و  مقواة
التي ال تحتوي  أو من الهواء غير مفرغة بعبوات أشهر 6

  على غاز خامل
  شهرا 24  مسحوق الفانيال و الباكنج باودر - 15
  شهرا 24  الفانيال السائلة - 16
 أشهر 4 من رقائق األلمنيوم أو بعبوات معدنية  أشهر 9  الكيك المعلب والمعبأ - 17

  للمغلف بورق خاص
  شهرا 12  بعبوات بالستيكيه المعبأةمياه ال - 18
  شهرا 24  ةالشط - 19
  شهر واحد  الطحينيةسلطه الحمص، الباذنجان،  - 20
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  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية
  شهرا 36  الشاي - 21
  شهرا 60  عسل النحل - 22
  شهرا 60  الخل الصناعي - 23
  شهرا 24  الخل الطبيعي - 24
  شهران  العبد  رأس - 25
  شهر  خد العروس - 26
  شعر البنات - 27
  

  بعبوات عادية أو أكياس نايلون أيام 7
  يوم عبوات مناسبة ومحكمة األغالق  30

  أشهر 6  كعك قرشلة و المغلف - 28
  أشهر 3  البشار المملح المغلف - 29
  شهر واحد  البشار المحلى المغلف - 30
  شهرا 24  البهارات المطحونة - 31
  شهرا 24  مساحيق الشوربات سريعة الذوبان - 32
  اإلغالقبعبوات زجاجية محكمة  شهرا 24  غير لبنية  طفالأأغذية  - 33
على هيئة مسحوق أو حبيبات محضرة من الحبوب أو البقول  أطفالأغذية  - 34

  أو الخضر أو الفاكهة 
  اإلغالقبعبوات معدنية محكمة  شهرا 24
شهرا بعبوات من رقائق األلمنيوم أو متعددة الطبقات  18

    ضمن علب كرتونية 
ورقية خاصة  أولدائنية  أكياسمن عبوات ب شهرا 15

  وكالهما ضمن علب كرتونية 
  شهرا بعبوات معدنية محكمة اإلغالق 24  ( مجفف) بدائل الحليب للرضع  - 35

معدنية مفرغة من الهواء  أكياسشهرا بعبوات من  18
  كرتونية مقواةومحفوظة في عبوات 

  شهراً  12  ( الموالس)األسود العسل  - 36
  أشهر 6  الورد و ماء الزهر الطبيعي ماء - 37
  شهر 24  ماء الورد و ماء الزهر الصناعي - 38
  شهراً  24  مساحيق ومركزات األلوان الغذائية   - 39
  شهراً  18  النكهات الغذائية الصناعية - 40
  شهرا 12  النكهات الغذائية الطبيعية - 41
  أشهر 9  الكبة المحشية والمجمدة - 42
  شهرا 12  المجمدة عجينة الكنافة - 43
  األلمنيومشهرا بعبوات كرتونية مبطنة برقائق  24  شاي األعشاب بشكل حبيبات سريعة الذوبان - 44
  أشهر للمغلف بأكياس ورقية 6  ملح الطعام المدّعم باليود - 45

  شهرًا للمغلف بأكياس بالستيكية  12
  تاريخ التعبئةشهرًا من  24  األرز المعبأ بأحجام مختلفة و المعد للبيع - 46
شهرا على ان تكون العبوة غير منفذة ألشعة الشمس  12  خليط الزعتر المطحون المجفف بوجود الزيت  - 47

  والرطوبة
  بعدم وجود الزيتخليط الزعتر المطحون المجفف  - 48
  

  مسحوق الجلي النباتي والحيواني المعبأة  - 49
  مختلفةحبوب الذرة المنفوشة الطبيعية (بشار) بأطعمة  - 50
  الصناعي (السيراب)فراولة شراب الشوكوالتة و ال- 51

شهرا على ان تكون العبوة غير منفذة ألشعة الشمس  24
  والرطوبة

  شهر 24
  أشهر 6

شهر من تاريخ االنتاح على ان يكون معبأ في عبوات 12
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  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية
  

الخبز المعبأ والمغلف بكافة انواعه واشكاله والذي يحتوي على المضافات  - 52
 الغذائية بالنسب المسموحه

  اللوز المشرح   - 53
  

  المكسرات النية - 54
  
  

   نباتية  المسليات المصنعة من الحبوب بأنواعها والمقلية قلي عميق بزيوت - 55
  

          مشروبات الطاقة غير الكحوليه - 56
  

  المكدوس    - 56
  

  )Cheese Cakeكيك الجبن ( - 57
  
  

  مناسبة ومحكمة االغالق 
  خ اإلنتاج.ايام من تاري 7

شهر من تاريخ التعبئة معبأ تحت التفريغ أو بوجود  24
  غاز خامل في عبوات مناسبة ومحكمة األغالق

  شهرين في عبوات مناسبة
شهر من تاريخ التعبئة معبأ تحت التفريغ أو بوجود  24

  غاز خامل في عبوات مناسبة ومحكمة األغالق
  شهرين في عبوات مناسبة

اج على أن يكون معبأ في عبوات شهور من تاريخ األنت 6
  مناسبة ومحكمة األغالق.

شهر من تاريخ التعبئة معبأة في عبوات مناسبة  12
  ومحكمه االغالق

من  المعبأ في عبوات مناسبة محكمة االغالقشهر و  12
  تاريخ االنتاج    

المعبأ في عبوات مناسبة محكمة االغالق على ان ايام و  3
) 4+- 1(+ نتتراوح ما بي يحفظ مبردا على درجة حرارة

  درجات مئوية.
  

                                                  
  

  ملحق أ
 

  عبواتها،  أوواالنتهاء وال داعي لوجودها على بطاقاتها  التعبئةتستثنى المواد الغذائية التالية من ذكر تاريخ   -أ
  (السكروز). األبيضالسكر   -1
  ف.الجلوكوز السائل والمجف  -2
  وملح الليمون. التصنيعو المعد لغايات  مدّعم باليودغير  ملح الطعام (كلوريد الصوديوم)  -3
  الخضار والفواكه الطازجة.  -4
  الخضار المجففة كالبامية والملوخية.  -5
  األعشاب: يانسون، بابونج، ميرامية، القرنفل، الزعفران والحلبة......الخ.  -6
  العلكة الخام.  -7

  لمواد الغذائية التالية:لكر سنة الحصاد يكتفى بذ  -ب
  غير المطبوخة وغير المعلبة (كالبازيال، الفاصوليا، الحمص، الفول، اللوبية والعدس ....الخ). بأنواعهاالبقوليات الجافة   -1
  ، القمح، الشعير، الذرة والشوفان).السائب غير المعبأ  الحبوب الجافة غير المطبوخة بأنواعها (كاألرز  -2
  القهوة الخضراء.  -3
  التوابل والبهارات.  -4
  المكسرات النيئة بأنواعها (غير المحمصة).  -5
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  اصطالحات-4
 Shelf life   الصالحية ةمد

 Label  بطاقة
 Prepackaged  معبأ
 Syrup  شراب

 Country of Origin  بلد المنشأ

  المراجع-5
  :ةمواصفات عربي

  .الغذائيةللمواد  الصالحية ةدم  1993-288 األردنية القياسية المواصفة
  مدد صالحية أغذية الرضع واألطفال –المواد الغذائية         2001-401المواصفة القياسية األردنية 

  .الغذائيةللمواد  الصالحيةمدة   2007- 150 الخليجية المواصفة
  
  

  ملحق إضافي
 2010المؤسسة في اجتماعه السابع/الصادر عن مجلس ادارة  11/7/2010بناءًا على قرار مجلس اإلدارة رقم 

والقاضــي بتشــكيل لجنــة لبحــث ودراســة فــتح مــدة الصــالحية للمنتوجــات الغذائيــة الغيــر  21/11/2010والمنعقــد بتــاريخ 
  حساسة.

  فقد تم اعتماد التوصيات التالية من قبل أعضاء مجلس األدارة :
  واد التالية المرفقة طية كما في الجدول.أوال: تفتح مدة الصالحية للمواد الغذائية ويستثني من ذلك الم

 59/2010ثانيا: لمن يرغب من المصنعين أوالمستوردين زيادة مدة صالحية منتجاتة من المواصفة الفلسطينية م ف 
يتقدم بطلب لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مرفقا مبررا علميا لمدة الصالحية التي تضعها الجهه مقدمة 

  الطلب.
  : تشكل لجنة للنظر فى فتح مدد الصالحية المتقدمة للمؤسسة:ثالثا

  مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية    رئيسا -1
 وزارة الصحة -2

 وزارة األقتصاد الوطني -3

 وزارة الزراعة -4

 األتحاد العام للصناعات الفلسطينية -5

  مقترحة:رابعا : على المتقدم إبراز فحوصات تثبت بإن منتوجاتة تتحمل مدة الصالحية ال
  فحص الثباتية -1
 فحص ميكروبيولوجي  -2

 فحص متطلبات فيزيائية وكيميائية -3

 851تطبيق مواصفة الشروط الصحية في مصانع األغذية م ف  -4

 HACCPللمنتجات المستوردة أن يكون حاصل على شهادة  -5

 المنتجات الستوردة شهادة حرية البيع في بلد المنتج -6

 ة ومبررةأي متطلبات اضافية تراها المؤسسة ضروري -7
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خامسا: تعتبر الشركات المستوردة والمصانع المحلية مسؤولة قانونيا عن صحة مدة الصالحية المصرح بها على 
  بطاقات البيان للمنتجات الغذائية.

سادسا: يحق للجهات الرقابية اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق أي منتوج تم زيادة مدة صالحيتة بدون موافقة مؤسسة 
  المقاييس الفلسطينية عليها.المواصفات و 

  .هو في الملحق اإلضافيمالحظه: تبقي مدة الصالحية القصوي للمواد الغذائية كما 
  
 
 

  إضافيلحق م
  للمواد الغذائية القصوى مدة الصالحية  

 
  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية

واحد للمعبأة بعبوات  شهر  المبردة اللبنة -1
اء بالستيكية مغطاة بغط

معبأة بأكياس ال وألمنيوم 
    بالستيكية

  شهر   أو المخلالت أو الفواكه بالخضار مبردة لبنه -2

  شهران  %15الطازجة في علب وفي محلول مائي  المكبوسة ةالجبن -3
  شهر واحد   مفرغه من الهواء وبدون محلول مائي أكياسفي  ة المبردة والمحفوظةالجبن -4
  شهرا 24  الخاص بالرضع و  المعلب الحليب المجفف -5
  شهرا 18  الحليب المجفف الخاص بالرضع و في عبوات أخرى -6
  يوم 21  المبرد اللبن -7
  يوم 21  الفواكه المبرداللبن مع  -8
  أيام 7  المبرد اللبن المصنع بالطريقة التقليدية -9

  شهر  المبرد لبن مخيض - 10
  شهر  مشروب اللبن المبرد - 11
  يوم 24  المبردة امضيةالقشدة الح - 12
  شهر  المبرد المهلبيات (البودنج) - 13
  يوم 15  المبردةالجبنة الحلوة  - 14

  أيام 7  المبستر والمعلب وبأطعمة مختلفةالحليب  - 15
 6و %8-4أشهر لنسبة ملح  3  الجبنة المغلية المعبأة بأكياس مفرغة من الهواء ومبردة - 16

  %8أشهر لنسبة ملح تتجاوز 
وم مفرومة ناعمة تحتوي على بعض المكونات التالية: ملح طعام، بصل، ثوم، فلفل لح - 17

  مجمدة اسود...الخ مثل البيف برجر، همبرجر ...الخ
  أشهر 6

  أشهر 6  لحم مفروم صافي مجمد - 18
  أيام 4  مبردسمك طازج  - 19
 حوم معاملة حرارياً خليط ل أوخنزير  أودجاج  أوغنم  أومن لحم بقر  أكانلحوم النشون سواء  - 20

  ومبردة
   أشهر 4

(مبردة) للطيورالداخلية  األعضاء - 21 ساعة 48   
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  مدة الصالحية القصوى  اسم المادة الغذائية
)مبردة ( لألغنامالداخلية  األعضاء - 22 أيام 3   

  أشهر 4  السالمي المبرد  - 23
  أشهر 4  السوسج (النقانق) المبرد  - 24
  من تاريخ الذبح أيام 7  اللحوم المبردة  - 25
  مبردةشرائح المرتديال ال - 26

       
للمغلفة بأغلفة بالستيكية  شهران

  عادية مع فاكيوم.
ثالثة اشهر للمغلفة بأغلفة من نوع 

semi-rigid  ومحتوية على غاز
  النيتروجين.

المبردةالدواجن و الطيور  - 27 من تاريخ الذبح ايام 5   
السجق المبرد  - 28 أيام 5   
  شهر    سلطة الملفوف، السلطة التركية - 29
  أشهر 3  المبردلمرجرين ا - 30
شهرا مهما كانت طريقة التعبئة  12  كغم 5دقيق القمح (الطحين) المعبأ في عبوات اقل من  - 31

  أو التغليف
  أشهر 6  كغم  5دقيق القمح (الطحين) بأنواعه المختلفة في عبوات أكبر من  - 32
  أيام 7  الفطر " المشروم" الطازج المبرد  - 33
  شهر أ 9   السمبوسك المجمد - 34
  للمغلفة والمعبأة شهرين  الحلويات الشرقية بأنواعها المحتوية على المكسرات - 35
  شهور للمغلفة والمعبأة 3  الغريبة  - 36
  للمغلف  شهران  مبردكيك بالفواكه - 37
  شهور للمغلفة والمعبأة 3  الغريبة  - 38
والمبردةالخميرة الطازجة  - 39 يوم 21   
الطحينيةذنجان، سلطه الحمص، البا - 40  شهر واحد 
العبد  رأس - 41  شهران 
خد العروس - 42  شهر 
شعر البنات - 43 بعبوات عادية أو أكياس  أيام 7 

 نايلون
البشار المحلى المغلف - 44  شهر واحد 
غير لبنية  أطفالأغذية  - 45 بعبوات زجاجية محكمة  شهرا 24 

 اإلغالق
 ات محضرة من الحبوب أو البقول أو الخضر أوعلى هيئة مسحوق أو حبيب أطفالأغذية  - 64

 الفاكهة 
بعبوات معدنية محكمة  شهرا 24

 اإلغالق
شهرا بعبوات معدنية محكمة  24  بدائل الحليب للرضع ( مجفف)  - 47

شهرا بعبوات من أكياس 18اإلغالق 
معدنية مفرغة من الهواء ومحفوظة 

  في عبوات كرتونية مقواة
  أشهر للمغلف بأكياس ورقية 6  باليودملح الطعام المدّعم  - 48

  شهرًا للمغلف بأكياس بالستيكية 12
  


