
 22من  1صفحة                     2020-59-م  ف 

 

  
 الفلسطينية  المقاييسو   مؤسسة المواصفات

Palestine Standards Institution 
 

 
 

2020-59-Ps 2020-59ف  م  
 
 
 

 صالحية المنتجات الغذائية  مدة
Shelf life of food products  

 
 
 
 
 
 

   (22)عدد الصفحات                (67.040.00) التصنيف العالمي         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22من  2صفحة                     2020-59-م  ف 

 

 

 طينية مواصفة فلس
 2020-59م ف 

 األولى   طبعةال
 2019-59حلت محل م ف  

 
 

 صالحية المنتجات الغذائية  مدة
Shelf life of food products  

 صفحة عنوان البند  البند 
 2 المجال  -1
 2 المراجع التكميلية -2
 2 التعاريف  -3
 3 الصالحية مدةمتطلبات  -4
 4 احكام عامة  -5
 4 المصطلحات -6
 5 اجعالمر  -7
 6 ومنتجاتهموالبيض اللحوم والدواجن واألسماك  (1)ملحق  -8
 9 منتجات األلبان ومشابهاتها الحليب و  (2ملحق ) -9

 11 الخضروات ومنتجاتهماالفواكه و  (3ملحق ) -10
 13 والبقول والمكسرات ومنتجاتهاالحبوب  (4ملحق ) -11
 15 هانتجاتوموالدهون  الزيوت  (5ملحق ) -12
 16 القهوة ومشتقاتها  (6ملحق ) -13
 16 والبسكويت والمخبوزات والكيك المعجنات  (7ملحق ) -14
 17 والحلويات السكاكر  (8ملحق ) -15
 18 المياه والمشروبات  (9ملحق ) -16
 19 متفرقات  (10ملحق ) -17
 22 االستثناءات (11ملحق ) -18

 
 

 
 
 



 22من  3صفحة                     2020-59-م  ف 

 

 
 المجال  -1

 

المواصفة   ا تختص هذه  بلفلسطينيالقياسية   وجود حال وفي اآلدمي. لالستهالك المعدة الغذائية المنتجاتمدة صالحية  ة 
 .الملزمة هي  المواصفة هذه متطلبات تعتبر بالمنتوج الخاصة والمواصفة  المواصفة بين متطلبات هذه تناقض

 

 المراجع التكميلية  -2
 

 للبيع.والمعدة والمغلفة  بطاقة بيان المنتوجات الغذائية المعبأة   135م ف  -
 الشروط الصحية الواجب توفرها في مصانع المواد الغذائية.    851م ف  -
 الخاصة بوسم وعرض المنتجات الغذائية واإلعالن عنها. 2008لسنة  21التعليمات الفنية اإللزامية الفلسطينية رقم  -
 ية للغذاء.روط الصحلخاصة بالشا 2011لسنة  33التعليمات الفنية اإللزامية الفلسطينية رقم  -
 .بوسم التغذيةالخاصة  2009لسنة  24التعليمات الفنية اإللزامية الفلسطينية رقم  -
 

 

 التعاريف  -3
 

لمنتجات الغذائية المعدة لالستهالك اآلدمي، لنتهاء  االنتاج و االالواقعة بين تاريخ   الزمنية   الصالحية: هي المدة  مدة 3-1
المنب فيها  تحتفظ  بصورة   خصائصها على  ئية  الغذاتجات  حيث  البيولوجية(  الفيزيائية،  )الكيميائية،  األساسية 

 مستساغة ومقبولة وصالحة لالستهالك اآلدمي وذلك تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين.
مواد    ةلة تعبئوفي حا  ،يعالتاريخ الذي يصبح فيه الغذاء منتجا نهائيا بالعبوات المعدة للتسويق والبتاريخ اإلنتاج:   3-2

ضمن المحددة  غذائية سبق وتم تصنيعها وتخزينها كمنتوج نهائي قبل تعبئتها للتسويق فتحسب تلك المدة السابقة  
 . للصالحية

نهاية  االتاريخ   3-3 يحدد  الذي  التاريخ  والنقل والتخزين، حيث   مدةنتهاء:  للتعبئة  المحددة  الظروف  تحت  الصالحية 
 .التاريخ اوالتسويق بعد هذ اآلدمي الستهالكير قابلة لتعتبر المنتجات غ

في  المادة  ال 3-4 تستخدم  أو  اآلدمي  لالستهالك  معدة  غير مصنعة  أو  أو نصف مصنعة  مادة مصنعة  اي  غذائية: 
 تصنيع أو تحضير أو معاملة مادة غذائية اخرى. 

 مئوية(. 5  – صفرفي درجة حرارة من ) حفظ المادة الغذائيةالتخزين المبرد:  3-5
 مئوية(. 18-في درجة حرارة ) حفظ المادة الغذائيةين المجمد: التخز  3-6
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 الصالحية  مدةمتطلبات   -4
 

كما    دون استخدام الرموزنتهاء  االالمواد الغذائية تاريخ اإلنتاج وتاريخ  جميع  ليجب أن يوضح على بطاقة البيان   4-1
 يلي: 

 . ا اقل من ثالثة اشهرصالحيته مدةة التي سنة( للمنتجات الغذائي –شهر  –)يوم  -
 شهر.  18أشهر وحتى ثالثة  عنصالحيتها  مدة تزيد سنة( للمنتجات الغذائية التي –)شهر -
 .شهر 18عن  صالحيتها  مدةتزيد )سنة( للمنتجات الغذائية التي  -
 

 إلنتاج. يخ ا تار  بذكرلتزام رة االنتهاء مع ضرو االيسمح باستعمال أي من العبارات التالية للتعبير عن تاريخ 
 تاريخ انتهاء الصالحية. -            
 تستهلك حتى تاريخ )يستهلك قبل تاريخ(. -            
 صالحة لمدة .... من تاريخ اإلنتاج )صالحة لغاية(.  -            
 تستخدم قبل تاريخ )تاريخ اخر استهالك موصى به(. -            

 
تاريخ االنتاج واالنتهاء وذلك باستعمال فرزات )شرطات( مقابل الشهر    سنة يبينبالشهر واليسمح باستعمال جدول   4-2

       والسنة للتاريخين بحيث تكون مطبوعة على كراتين التعبئة.
الشهر المسجل    بدايةالصالحية حتى    مدةنتهاء بالشهر والسنة فقط تحسب  االفي حالة كتابة تاريخ اإلنتاج وتاريخ   4-3

 ية.هاء الصالحفيه انت
يجب أن تكون التواريخ محفورة أو نافرة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل لإلزالة على جميع العبوات مباشرة   4-4

بالنسبة أ القراءة  مكان واضح وسهلة  في  تكون  وأن  فقط  المنتجة  الجهة  قبل  االصلية ومن  بيانها  بطاقة  على  و 
 خفي أي معلومات هامة تتطلبها هذه المواصفة. حيث ال تستخدام، بللمستهلك في الظروف العادية للشراء واال

، سواء أكانت مستوردة أو مصنعة محليا وأال يكون هناك االنتهاءال يسمح بوضع ملصقات بتاريخ االنتاج وتاريخ   4-5
ب التالعب  أو  تغيير  أو  كما يجب عدم شطب  الواحدة،  العبوة  على  االنتهاء  أو  لإلنتاج  تاريخ  من أكثر من  أي 

 ريخين.التا
تعتبر هذه المواصفة مكملة لجميع مواصفات المواد الغذائية المعتمدة رسميا في فلسطين وتطبق كافة شروط هذه   4-6

 المواصفة على المواد التي تحددت صالحيتها بموجب مواصفات خاصة بها. 
شابهها والتي ال    علكة وماالنوجة والفي حالة المواد الغذائية المصنعة على شكل قطع صغيرة كالملبس والتوفي و  4-7

واالنتهاء على عبواتها الكبيرة كما هو   االنتاجيجب أن يذكر تاريخ    ،واالنتهاء  االنتاجتحمل بطاقة بيانها تاريخي  
 الخاصة ببطاقة البيان للمواد الغذائية المعبأة. 135مواصفة رقم  المشار اليه في 
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 الفلسطينية  ةصانعة وتكون اقل من المدد المحددة بالمواصفشركات المن قبل ال  المدد التي ترد على المواد الغذائية 4-8
الغذائية المنتجات  صالحية  بمدة  بالمواصفة  الخاصة  المحددة  المدد  مع  لتتوافق  تعديلها  أو  زيادتها  يجوز  ال   ،

 فلسطين.، ويجب االلتزام بها كمدة صالحية داخل  الخاصة بمدة صالحية المنتجات الغذائية الفلسطينية
الخاصة بوسم    2008لسنة    21رجوع الى المتطلبات الواردة في التعليمات الفنية اإللزامية الفلسطينية رقم  يجب ال 4-9

 وعرض المنتجات الغذائية واإلعالن عنها والتقيد بها. 
 
 

 احكام عامة  -5
 

المو  5-1 الواردة في هذه  الغذائية  بالمنتجات  الخاصة  الصالحية  بمدة  التقيد  أو  اراد  ال  في ح اصفة و يجب  المصنعين 
غذائي    مدةزيادة    المستوردين منتوج  أي  به و صالحية  في  خاص  الواردة  الغذائية  المنتجات  المواصفة،  هذه  من 

 : ومن ثم التقدم بطلب لمؤسسة المواصفاتعليه يجب 
لمقاييس،  : مؤسسة المواصفات واكل من  ممثل عنيحال الطلب الى لجنة تمديد مدة الصالحية المشكلة من   -

 .حة، وزارة االقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، االتحاد العام للصناعات الفلسطينيةزارة الصو 
 الصالحية وتصدر توصياتها بشأن الطلب المستوفي للشروط. مدةتحدد اللجنة متطلبات وشروط تمديد  -
 الصالحية. يصدر قرار التمديد من قبل مدير عام المؤسسة بناء على توصيات لجنة تمديد مدة  -
 مستوردين، يجب أن تكون زيادة مدة الصالحية متوافقة مع مدة الصالحية في بلد المنشأ.بخصوص ال -

زيادة   5-2 تم  منتوج  أي  بحق  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  الرقابية  للجهات  مؤسسة    مدةيحق  موافقة  بدون  صالحيته 
 المواصفات والمقاييس الفلسطينية عليها.

المحلية مسؤولة قانونيا عن صحة مدة الصالحية المصرح بها على بطاقات    صانعوالمالمستوردة  تعتبر الشركات   5-3
 البيان للمنتجات الغذائية. 

 
 
 

 المصطلحات  -6
 هذه المواصفة تحمل المصطلحات العربية المذكورة أدناه المعنى للمصطلحات االنجليزية المقابلة لها: ألغراض

 زي المقابل االنجلي المصطلح العربي
 Instant coffee powder ريعة الذوبان س القهوةمسحوق 

 Artifical drink powder مسحوق الشراب الصناعي 

 Tomato juice عصير البندورة
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 المراجع  -7
 

  -  صالحية المنتجات الغذائيةفترات    /المواصفة القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 7-1
 .2018/ 501-2  رقم الثانيالجزء 

 . 2011/ 288رقم  الغذائية للمواد الصالحية  مدد - الغذائية المواد األردنية/  المواصفة القياسية 7-2
 . 2613/2008-2رقم  الجزء الثاني  -الغذائية المواصفة القياسية المصرية/ فترات صالحية المنتجات  7-3
 . 2012/ 1847 رقم –ية واد الغذائالمواصفة القياسية العراقية/ مدة صالحية الم 7-4
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 ومنتجاتهم والبيض  : اللحوم والدواجن واألسماك (1)ق حمل
 مالحظات الصالحية  مدة نوعية التعبئة  المنتج 

 ومنتجاتها أ. اللحوم

  شهر 36 عبوات معدنية محكمة االغالق نشون الللحوم ا

  رشه 12 بةتيكية مناسعبوات بالس مجمدةنشون اللحوم 

  شهر 48 عبوات معدنية محكمة االغالق مطبوخة ومعلبة حمراء لحوم

  شهر 24 عبوات معدنية محكمة االغالق خضار ع طبوخة ومعلبة ممحمراء لحوم 

  شهر 24 عبوات معدنية محكمة االغالق لمعلب)النقانق( االسوسج 

  شهور 4 اغلفة مناسبة ةالمبرد)النقانق(  السوسج

  شهور 9 اغلفة مناسبة المجمدة( )النقانقالسوسج 

بعض   على  تحتوي  ناعمة  مفرومة  لحوم 
فلفل    المكونات التالية: ملح طعام، بصل، ثوم،
همبرجر برجر،  البيف  مثل    ...الخ ،اسود...الخ 

 )مجمدة( 

  شهور 6 مناسبة بالستيكيةعبوات 

بعض   على  تحتوي  ناعمة  مفرومة  لحوم 
فلفل    ،بصل، ثومملح طعام،  المكونات التالية:  

همبرجر برجر،  البيف  مثل    ...الخ ،اسود...الخ 
 )مبردة( 

  يوم 2 عبوات مناسبة

 من تاريخ التجميد شهور 9 مناسبة بالستيكيةعبوات  لحم مفروم صافي مجمد 

  من تاريخ الذبح والتجميد ايام 3 عبوات مناسبة (مبردة) للمواشيالداخلية  األعضاء
الرئات   واشي للمخلية  الدا  ضاءعاأل أو التبريد\و   عدا 

 )مجمدة( 
 شهور 6 عبوات مناسبة

 شهور 3 عبوات مناسبة (المجمدة)رئات المواشي 
   ساعة 48 عبوات مناسبة )مبردة( لألكلالقابلة   للمواشي الداخلية  األحشاء

  لألكل القابلة    للمواشي  الداخلية  األحشاء
 ( مجمدة)

 اشهر 3 عبوات مناسبة

 ساعة  48 عبوات مناسبة مبردة() للطيورالداخلية  األعضاء
 اشهر 6 عبوات مناسبة )مجمدة( للطيورالداخلية  األعضاء

  شهر 24 عبوات مناسبة الحيواني المعبأ الجيالتين

المجمدة الحمراء  والجامو )  اللحوم   سالبقري 
والماعزوالعجول   واالغنام    االبل و   والضأن 

 ( والغزال

 التجميد و   الذبح من تاريخ رشه 24 عبوات مناسبة

 من تاريخ اإلنتاج  ايام 7 عبوات مناسبة المبردة  الطازجة الحمراء  اللحوم
  يوم 14معبأة في اغلفة مناسبة محكمة ارباع المبردة بالعظم على شكل    الحمراء  اللحوم 
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 االغالق أو انصاف 
ارباع المبردة بالعظم على شكل  الحمراء  اللحوم  

 أو انصاف 
  ي اغلفةفو التفريغ  معبأة تحت

 مناسبة محكمة االغالق
  يوم 28

معبأة تحت التفريغ وفي اغلفة   المبردة المشفاةالحمراء اللحوم  
 محكمة االغالقمناسبة 

  يوم 49

معبأة تحت التفريغ في جو غاز   المبردة الحمراء  ومحالل
خامل وفي عبوات مناسبة محكمة 
االغالق تحد من تبادل الغازات 

  المنتوج حرارة حفظ وتكون درجة
 درجة مئوية(  0.45±1)

  يوم 90

 والتجميد   من تاريخ الذبح شهر 12 عبوات مناسبة المجمدة والطيور  الدجاج
 من تاريخ الذبح  أيام 5 عبوات مناسبة المبردة والطيور  الدجاج

 من تاريخ اإلنتاج  ايام 4 عبوات مناسبة
مدخنة\و  مبردة و مطبوخة  لحوم  منتجات    أو 

 ة السالمي الكامل ،ن الالنشو  ،المرتديال :مثل
  شهور 4 مناسبة بالستيكيةعبوات 

عادية مفرغة من  بالستيكيةاغلفة  المبردة والسالمي والالنشون  شرائح المرتديال
 الهواء 

  شهر 2

-semiمغلفة بأغلفة من نوع 

rigid    ومحتوية على غاز
 النيتروجين

 شهور 3

  شهور 6 اسبةت منعبوا المبردالحبش المطبوخ صدر 

  شهور 6 عبوات مناسبة المبردالمطبوخ  كتف العجل

  شهور 9 عبوات مناسبة السالمي المجمد 

  شهر 12 عبوات مناسبة السالمي المدخن المجمد 

  أيام 5 عبوات مناسبة السجق المبرد 

  شهر 12 عبوات مناسبة كاملة لحوم  قطع منشنيتسل مجمد 

  أشهر 6 مناسبةعبوات  ونةشنيتسل مجمد من لحوم مطح

  أشهر 4 عبوات مناسبة بستراما الحبش والدجاج المبردة 

 والتجميد   من تاريخ الذبح شهر 12 عبوات مناسبة اللية المجمدة
 والتبريد   من تاريخ الذبح أيام 4 عبوات مناسبة المبردةاللية  

 تجميد الو   من تاريخ الذبح شهور 9 عبوات مناسبة الحمام والسمان )المجمد(
  أشهر 4 عبوات مناسبة حشية المجمدةكبة الملا

 سماك ومنتجاتهاألب. ا

  شهر 15 عبوات مناسبة مجففةاسماك مملحة 
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  شهر 24 عبوات معدنية محكمة االغالق (األنشوجة) اسماك مملحة معلبة

  شهر 12 عبوات مناسبة المجمدة األسماك

  شهر 12 عبوات مناسبة السمك المحفوظ بمحلول ملحي

  شهرا 4 عبوات مناسبة بأنواعه  المبردمدخن  السمك ال

  شهر 12  معبأ تحت التفريغ المبرد سمك مزدوج التدخين

  شهر 24 عبوات مناسبة مجمدسمك مزدوج التدخين 
 من تاريخ الصيد  ايام 4 عبوات مناسبة مبرد سمك طازج 

التي يحتوي  ماكاألس أنواع شهر 12 عبوات بالستيكية أو كرتونية  األسماك غير الدهنية 
الجزء المعد للطعام منها 

 % زيت5على اقل من 
أنواع األسماك التي يحتوي  اشهر 6 عبوات بالستيكية أو كرتونية  األسماك الدهنية

الجزء المعد للطعام منها 
 زيتأو اكثر %  5على 

  شهور 9 عبوات بالستيكية أو كرتونية  الجمبري والقشريات والرخويات المجمدة 
  ايام 7 عبوات مناسبة لقشريات والرخويات المبردة بري واجمال

  شهر 12 عبوات مناسبة اسماك وقشريات مجففة 
  شهور 9 عبوات مناسبة اسماك مدخنة منزوعة األحشاء

  شهور 3 عبوات مناسبة اسماك مدخنة غير منزوعة األحشاء
 بسترللكافيار الم شهور 6 معبأة تحت التفريغ  الكافيار

  شهر 48 عبوات معدنية محكمة االغالق بالزيت  والتونة  والماكريل ينالسرد اتمعلب

  شهر 24 عبوات معدنية محكمة االغالق الزيت  بغير والتونة  والماكريل السردين معلبات
 لبيض ومنتجاته ا -ت

عبوات مناسبة محكمة االغالق  الطازج )بيض المائدة( البيض 
 مانعة لتسرب الرطوبة

،  البيض وضع اريخمن ت يوم 21
ويحفظ في جو الغرفة  

 العادي
صفار  و بياض البيض  و مسحوق البيض الكامل  

 البيض
عبوات مناسبة محكمة االغالق 

 مانعة لتسرب الرطوبة
  شهر 12

 في درجة حرارة يحفظ  شهور 9 عبوات مناسبة المجمد البيض
 (مئوية 18-)

ن نة بطبقة معبوات كرتونية مبط  المبسترالبيض السائل 
 يوم ناأللم

  يوم 14

  ايام 7 عبوات بالستيكية مناسبة
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 منتجات األلبان ومشابهاتها الحليب و : (2)ملحق 
 مالحظات الصالحية  مدة نوعية التعبئة  المنتج 

 منتجات األلبانو الحليب 
  أيام 7 عبوات مناسبة محكمة االغالق المبستر وبأطعمة مختلفة الحليب 
)بأنواع  داألمطويل    المعقمالحليب   (  UHTه 

 وبأطعمة مختلفة 
  شهور 6 عبوات مناسبة محكمة االغالق

  شهر 12 معدنية عبوات المعقمالحليب 
  يوم 21 عبوات مناسبة محكمة االغالق حليب عالي البسترة 

 معبأ تحت ظروف التعقيم  شهر 12 عبوات معدنية محكمة االغالق المكثف المحلى وأ الحليب المبخر
ة بطبقة من مبطننية عبوات كرتو 

 األلمنيوم 
  شهور 6

منزوع الدسم كليا أو جزئيا أو    الحليب المجفف
 كامل الدسم 

عبوات معدنية معبأة تحت غاز 
 خامل أو مفرغة من الهواء 

  شهر 24

مانعة   بالستيكيةعبوات كرتونية أو 
 لتسرب الرطوبة

  شهر 18

از غ معبأة تحت عبوات معدنية الدسم  كامل الحليب المجفف
 ل أو مفرغة من الهواء خام

  شهر 24

مانعة   بالستيكيةعبوات كرتونية أو 
 لتسرب الرطوبة

  شهر 18

معدنية معبأة تحت غاز  عبوات المخصص لألطفال الرضع الحليب المجفف 
 خامل أو مفرغة من الهواء 

  شهر 24

  شهر 24 عبوات مناسبة محكمة االغالق مسحوق مصل الحليب
  شهر 24 عبوات معدنية محكمة اإلغالق للرضع )مجفف( االم ليببدائل حوق مسح

عبوات من أكياس معدنية مفرغة 
من الهواء ومحفوظة في عبوات  

 كرتونية مقواة 

  شهر 18

مغطاة   بالستيكيةمعبأة بعبوات  المبردة  اللبنة
بغطاء ألمنيوم أو المعبأة بأكياس 

 بالستيكية 

  شهر واحد  

  أو المخلالت   واكهأو الف  ر بالخضا  ةردمبال  ةلبنال
 األعشابأو 

مغطاة   بالستيكيةمعبأة بعبوات 
بغطاء ألمنيوم أو المعبأة بأكياس 

 بالستيكية 

  واحد  شهر

  شهور 6 عبوات مناسبة  المغمورة بالزيت  ةكرات اللبن
  شهور 6مغطاة   بالستيكيةمعبأة بعبوات  اللبنة المعاملة حراريا بعد التخمير



 22من  11صفحة                     2020-59-م  ف 

 

 بغطاء ألمنيوم
  شهر 12 لمعبأة والملفوفة بورق خاص ا الزبدة

  شهر 15 عبوات معدنية محكمة االغالق الزبدة المعلبة 
  شهر 12 عبوات مناسبة  المجمدةجبان األ
  شهر 18 عبوات مناسبة محكمة االغالق جبان المطبوخةاأل
طابات وما   ،أقراصعلى شكل   جبان الجافة ونصف الجافة األ

 بة محكمةوات مناسعب، شابهها
 االغالق

  شهر 12

 % 15 ملحي في محلول  رشه 12  عبوات مناسبة محكمة االغالق بأنواعها المغلية  البيضاء جباناأل
 % 15 ملحي في محلول  شهر 2  عبوات مناسبة محكمة االغالق والمبسترة الطازجة   األجبان

  شهور 6 عبوات مناسبة محكمة االغالق اجبان الفيتا
مفرغه من   محفوظة في أكياس المبسترة والمبردة الطازجة  بيضاءان الاألجب

 الهواء  
 ملحي بدون محلول  شهر واحد 

  رو شه 9 عبوات مناسبة محكمة االغالق بالعفن المنضجة  جبان المبردةاأل
  يوم 15 عبوات مناسبة المبردةالحلوة  األجبان البيضاء

  شهور 6 عبوات مناسبة بأنواعها جبنة الحلوم 
معبأة بأكياس مفرغة من الهواء   المغلية  البيضاء األجبان

 ومبردة 
 % 8-4لنسبة ملح  أشهر  3
 % 8لنسبة ملح تتجاوز  أشهر 6

محفوظة داخل أكياس مفرغة من  المبردة  المجدولة  األجبان
 الهواء  

 % 15 ملحي في محلول  شهر 12

  شهور 4 عبوات مناسبة شنكليش 
  يوم 21 بوات مناسبةع فواكه لدة أو مع االمبرد الساالرائب  اللبن

  أيام 7 عبوات مناسبة المبرد  المصنع بالطريقة التقليديةالرائب اللبن 
المبر  المخيض(  )اللبن  اللبن  السادة    دمشروب 

 أو المنكه
  شهر عبوات مناسبة

عبوات مناسبة محكمة االغالق أو  الجميد الصلب
 في عبوات مفرغة من الهواء

  شهر 24

  شهرين  مناسبة محكمة االغالقعبوات  ل يد السائجمال
عبوات كرتونية مبطنة بطبقة من 

 مفرغة من الهواء  األلمنيوم
  شهر 24

  شهر 12 عبوات مناسبة محكمة االغالق الجميد المجمد
  شهر 24 محكمة االغالق عبوات معدنية المعقمة القشدة

  شهور 6 عبوات مناسبة محكمة االغالق القشدة المعقمة
  شهر عبوات مناسبة المبردة  حامضية قشدة اللا
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  شهر 18 عبوات مناسبة محكمة االغالق مسحوق القشدة )كريمة( تغطية
الدسم   منزوعة  المخفوقة  القشدة  مشابهات 

 (UHTوالمعقمة )المعاملة بطريقة الـ 
عبوات كرتونية مبطنة برقائق 

 األلمنيوم 
  أشهر 10

من   برقائقة لفوفة والمالمعبأ المجمدالمرجرين 
 البالستيك أو الكرتون 

  شهر 12
  رو شه 3 المبردالمرجرين 

يحظر تعبئة السمن في   رشه 24 معدنيةعبوات  الطبيعي )سمن الحليب( السمن الحر 
عبوات من عديد كلوريد  

 الفنيل
مناسبة محكمة معبأ في عبوات 

 االغالق
 رشه 12

لى وي عال تحتالتي    المثلجات القشدية والحليبية
 رات أو أجزاء الفاكهة الطبيعية والمجمدةلمكسا

  شهر 12 عبوات مناسبة محكمة االغالق

والحليبية القشدية  على    المثلجات  تحتوي  التي 
 المكسرات أو أجزاء الفاكهة الطبيعية والمجمدة

  رو شه 9 عبوات مناسبة محكمة االغالق

  رشه 18 عبوات مناسبة مسحوق المثلجات الحليبية
  شهر عبوات مناسبة المبرد بودنج()الالمهلبيات 

المغلفة بغالف متعدد الطبقات من   كريمة طبخ وكريمة حلويات معقمه
 األلمنيومالبالستيك والكرتون و 

  شهور 6

 
 الخضروات ومنتجاتهما الفواكه و : (3)ملحق 

 مالحظات الصالحية  مدة   نوعية التعبئة المنتج 

 ما نتجاتهالخضروات ومالفواكه و 

  شهر 18 بالستيكيةمعبأة بأكياس   المجمدة البطاطا واصابع والفواكه رواتالخض
  شهر 24 عبوات معدنية محكمة االغالق المعلبة  والفواكه رواتالخض

  شهر 24 عبوات معدنية أو زجاجية المربيات والجلي والمرمالد 
أو رقائق   بالستيكيةعبوات 

 محكمة االغالق األلمنيوم
  شهر 12

  شهر 24 زجاجية أومعدنية عبوات  رةعصير البندو 
  شهر 12 أخرى  عبوات

  شهر 18 عبوات مناسبة هريس البندورة )بورية(
  شهر 24 عبوات معدنية محكمة االغالق غير مقشورة  أومقشورة معلبة بندورة كاملة 

  شهر 24 عبوات معدنية محكمة االغالق والكاتشب رب البندورة المعلب
أو كرتونية  ات بالستيكيةعبو 

 مبطنة برقائق االلمنيوم 
  شهر 12

  شهر 24 عبوات زجاجية محكمة االغالق



 22من  13صفحة                     2020-59-م  ف 

 

  شهر 24 عبوات الشوالباك  رب البندورة ثالثي التركيز 
  شهر 12 براميل مغطاة بملح الطعام

) و   رواتالخض المجففة  البامية، الفواكه  البندورة، 
 ..الخ(..،القطين، الزبيب، المشمش

  رشه 24 ةعبوات مناسب

بالمحاليل   )المحالة(  المسكرة  والثمار  الفواكه 
السكر  لها  والمضاف  تصنيعها  خالل    السكرية 

والمشمش  كالتين  جاف  بشكل  والمحفوظة 
 وغيرها

  شهر 36 عبوات مناسبة

كاملة   المحفوظة  المصنعة  مهروسة    أوالفواكه 
 والمصنعة مع السكر 

  شهر 24 غالق معدنية محكمة االعبوات 

  شهر 24 عبوات مناسبة المعبأة والمبردةمور الت
التمور المعبأة والمخزنة على درجة حرارة الغرفة  

 العادية 
  شهر 12 عبوات مناسبة

  شهر 24 عبوات معدنية أو زجاجية تمر والعنبالدبس 
  شهر 12 مناسبة عبوات أخرى 

  شهر 24 عبوات مناسبة قمر الدين والملبن 
  شهر 12 عبوات مناسبة مبروش()ال د المجففز الهنجو 

  رشه 12 عبوات مناسبة الفواكه المجمدة
  رشه 24 عبوات معدنية محكمة االغالق  بانواعه  الفطر المعلب
  أيام 7 عبوات مناسبة بأنواعه المبرد  الفطر الطازج

  شهر 36 عبوات معدنية محكمة االغالق بما فيها الزيتون  المخلالت
  هرش 24 زجاجية  عبوات 

  شهور 12 عبوات مناسبة اخرى 
 غير مخلل  شهر  24 عبوات معدنية أو زجاجية زيتون الكبيس 

  شهور 12 عبوات بالستيكية
  شهر 12 عبوات مناسبة والمعد للطعام )المركز( عصير الليمون 

عبوات معدنية أو زجاجية أو   سلطة المستردة )سلطة الخردل( 
 االغالق محكمة بالستيكية 

  شهر 12

سلطة الملفوف،  السلطات المبردة بأنواعها مثل:  
التركية سلطة  السلطة  الحمص،  سلطة   ،

 الذرة...الخ 

  شهر عبوات مناسبة محكمة االغالق

( المعبأة في UHTالسلطات المعاملة بطريقة )
 أو تتراباك \عبوات بالستيكية و

  شهر 18 عبوات مناسبة محكمة االغالق

  شهر 18معبأة في عبوات زجاجية محكمة  المبسترة بأنواعهاطم المتبلة و الطما صلصة
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 االغالق
و عبوات أمعبأة في عبوات معدنية 

و عبوات كرتونية أ بالستيكية
 األلمنيوم مبطنة برقائق 

  شهر 12

معبأة في عبوات زجاجية محكمة  االصلصة الحريفة المبسترة بأنواعه
 االغالق

البيان   بطاقة  يذكر على شهر 24
ضت لعملية التعقيم )تعر 

 التجاري(
المخصصة   المعلبة  والخضار  الفاكهة  لب 

 للتصنيع
عبوات معدنية أو بالستيكية محمة  

 االغالق 
يوضح على بطاقة البيان   شهر 15

عبارة مخصص للتصنيع 
 وليس لالستهالك المباشر 

  شهر 24 عبوات مناسبة الحارة ةالشط
بة ومحكمه ت مناسمعبأ في عبوا المكدوس

 غالقاال
  شهر 12

 
 والبقول والمكسرات ومنتجاتها الحبوب  : (4)ملحق 

 مالحظات الصالحية  مدة نوعية التعبئة  المنتج 

 األلمنيومعبوات معدنية أو رقائق  محالة أومملحة مقشورة مكسرات محمصة 
معبأة تحت التفريغ أو في جو من  

 النيتروجين

  شهر 18

من رقائق أكياس عبوات معدنية أو 
 لمنيوم األ

  شهر 12

أو من الخيش أو  بالستيكيةأكياس 
 القماش

  شهور 6

محمصة   من مكسرات  بطبقة  مغطاة  مقشورة 
 الحلوى الجافة 

  شهر 18 األلمنيومعلب معدنية أو رقائق 
  شهر 12 بالستيكية أكياس 

معبأ تحت التفريغ أو بوجود غاز  اللوز المشرح
حكمة سبة ومخامل في عبوات منا
 األغالق

  شهر 24

  شهران عبوات مناسبة ومحكمة األغالق
معبأ تحت التفريغ أو بوجود غاز  المكسرات النية

خامل في عبوات مناسبة ومحكمة 
 األغالق

  شهر 24

  شهران عبوات مناسبة ومحكمة األغالق
الحمص  مسحوق  مثل  البقوليات    شهر 12 اسبةعبوات منمساحيق 
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 ومجروش الفالفل المجففة
الحمص والحمص بالطحينة يات معلبة مثل  بقول

 ...الخ مدمسلا  والفول
محكمة  أو معدنيةعبوات زجاجية 

 االغالق
  شهر 24

عبوات كرتونية مبطنة برقائق 
 األلمنيوم 

  شهر 12

 من تاريخ التعبئة شهر 24 عبوات مناسبة محكمة األغالق األرز المعبأ بأحجام مختلفة 
عبأ في عبوات مناسبة المجمد الم (لكوسكسالمفتول )ا

 محكمة األغالق
  شهور 6

المجفف المعبأ في عبوات مناسبة 
 محكمة األغالق ومفرغة من الهواء

  شهر 24

معبأة في أكياس المجفف ال
 أو مبطنة  بالستيكية

  شهر 12

  شهور 6 عبوات مناسبة منتوجات الذرة المنفوشة 
  شهور 3 ةمناسب عبوات البشار المملح المغلف 

  شهر عبوات مناسبة لبشار المحلى المغلف ا
عبوات كرتونية أو رقائق من  ةالمعكرونة والشعيري

 األلمنيوم 
  شهر 24

االفطار حبوب  فليكس(  منتجات  مثل  )كورن   ،
 رقائق الذرة، القمح، األرز...الخ 

  شهر 24 عبوات معدنية مناسبة 

  شهر 24 كمة االغالقنية محعبوات معد رقائق الحبوب من غير الذرة
  شهر 12 عبوات أخرى مناسبة رقائق الشوفان 

  شهر 24 عبوات معدنية محكمة االغالق
  شهر 36 عبوات مناسبة بأنواعه  نشا الطعام

درجة الحرارة في المخازن،   شهور 6 كغم  5عبوات أكبر من  دقيق القمح )الطحين( 
  21يجب أن ال تزيد عن 

ن  المخاز درجة مئوية وتكون 
ية وبعيدا عن  جيدة التهو 

 مصادر التلوث والرطوبة 
  شهور 12 كغم  5عبوات اقل من  دقيق القمح )الطحين( بأنواعه المختلفة

  شهر 12 عبوات مفرغة من الهواء  السميد
اخرى مناسبة محكمة عبوات 

 االغالق
  رو شه 6

العبوات الخاصة المحفوظة بغاز  المختلفة  بأنواعهالشيبس 
نسبة  أن ال تزيد  ل وعلىخام

  شهر 12
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% كحد اقصى من  10الدهون عن 
 الدهن 

بطبقة من  مبطنة كرتونيةأكياس 
 األلمنيوم   أوالقصدير 

  شهور 15

أو   بالستيكية أكياسمعبأة في 
  أو بطبقة من القصدير  مبطنة

 األلمنيوم 

  شهور 6

المسليات المصنعة من الحبوب بأنواعها والمقلية  
 تيةوت نباقلي عميق بزي

  شهور 6 اسبةعبوات من

  شهر 12 عبوات مناسبة محكمة االغالق الطحينة
 

 نتجاتها وم والدهون الزيوت   :(5ملحق )
 مالحظات الصالحية  مدة نوعية التعبئة  المنتج 

 نتجاتها وم والدهون  الزيوت 
عبوات معدنية أو زجاجية أو   الزيوت النباتية

 غير شفافة بالستيكية
  شهر 24

  شهر 18 شفافة  ستيكيةبالات عبو 
و  أمعبأة في عبوات زجاجية  زيت الزيتون 

معتمة من  بالستيكيةو أمعدنية 
 سنة العصر بالشهر والسنة 

  شهر 24

النباتية والزيوت  النباتي    المهدرجة   السمن 
استيارين  النخيل،  أولين  مثل  ومشتقاتها 

 النخيل...الخ 

ات  يحظر تعبئتها في عبو  شهر 24 عبوات معدنية
 شهر 18 عبوات مناسبة محكمة االغالق ريد الفنيلكلو 

  رو شه 9 عبوات مناسبة األمد النباتية "المعقمة" طويلة ة الكريم
عبوات زجاجية أو بالستيكية  زبدة الفول السوداني 

 محكمة االغالق
  شهر 12

  شهر 24 عبوات مناسبة زبدة الكاكاو
  شهر 12 مة االغالقبة محكعبوات مناس بانواعها الحالوة الطحينية
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 القهوة ومشتقاتها: (6)ملحق 
 مالحظات الصالحية  مدة نوعية التعبئة  المنتج 

 القهوة والكاكاو ومشتقاتها 
  شهر 24 زجاجية   أوعبوات معدنية  الذوبان  سريع البنمسحوق 

األلمنيوم أو من عبوات من رقائق 
 ورق خاص

  شهر 12

 األلمنيومئق رقا أو عدنيةمبوات ع البن المحمص المطحون  
  باستخدام أو من الهواء  والمفرغة

 مثل النيتروجين غاز خامل

  شهر 24

أو ورق  األلمنيوممغلفة بأكياس من 
غير    ،خاص غير منفذ للرطوبة

 مفرغة من الهواءال

  رشهو  9

مغلفه  بالستيكيةبعبوات  معبأة
أو أكياس ورقية  ئينومغلقه بغطا

 لفة بإحكامومغ وماأللمنيمبطنة ب

  شهور 6

ومغلقه  بالستيكيةبعبوات  معبأة
 بغطاء واحد

  شهور 3

  شهر 18 محكمة االغالق عبوات مناسبة مبيض القهوةمسحوق 
 

 والبسكويت  والمخبوزات والكيكالمعجنات  :(7)ملحق 
 مالحظات الصالحية  مدة نوعية التعبئة  المنتج 

 والمخبوزاتوالكيك المعجنات أ. 
  يوم 15 لفة بنايلون شفافالمغ الحلوة  عجنات الم

  يوم 30 عبوات مناسبة محكمة االغالق
  شهور  6 عبوات مناسبة محكمة االغالق الكعك المحشو بالعجوة

أو  األلمنيومالمعبأ في عبوات من  الكرواسون المحشو 
 القصدير 

  شهور 4

 جو العادي في ال ال تخزن  يوم 2  عبوات مناسب الفطائر المحشوة بالكريمة
كيك ا االسفنجي،  الكيك  الكيك،  رقائق  لكيك، 

 الشيكوالتة، كيك الفواكه
 التخزين في الجو العادي  يوم 2 عبوات مناسبة

  1التخزين في جو مبرد )+ أيام   7
 ( مئوي 4+ -

 التخزين في الجو العادي  يوم 3 عبوات مناسبة باوند كيك، الروالت المخبوزة 
  1و مبرد )+ن في جالتخزي أيام   7
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 ( مئوي 4+ -
عبوات معدنية أو من رقائق   الكيك المعلب والمعبأ

 األلمنيوم 
  شهور 9

  شهور 4 للمغلف بورق خاص 
المعبأ في عبوات مناسبة محكمة  ( Cheese Cakeكيك الجبن )

االغالق على ان يحفظ مبردا على 
-1)+ ندرجة حرارة تتراوح ما بي

 ( درجات مئوية4+

 ادي في الجو الع  يخزن ال ايام 3

   شهران عبوات مناسبة مبردكيك بالفواكه 
  شهور 6 عبوات مناسبة قرشلة  الكعك 

  شهور 6 عبوات مناسبة كعك فيسنكي بأطعمة مختلفة
  رشه 18 عبوات مناسبة خلطة كيك جاهزة على شكل مسحوق 

  شهر 12 عبوات مناسبة رقائق عجائن )عجينة( مجمدة 
العجائ بالخضار  المحشوة  مدة  المج  نرقائق 

 أو بالحشوات االخرى   واللحوم واالجبان

  شهور 9 عبوات مناسبة

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

 المسموحة

  ايام 7 عبوات مناسبة

 ب. البسكويت
غلف بورق تونية أو الموات كر عب المختلفة بأنواعهالمملح  أوالبسكويت المحلى 

 خاص
  شهر 12

  شهر 18 محكمة االغالق عبوات معدنية
  شهر 12 عبوات مناسبة البسكويت المحشي والويفر المغطى

 والحلوياتالسكاكر : (8ملحق )
 مالحظات الصالحية  مدة   نوعية التعبئة المنتج  

 والحلويات السكاكر 
  شهر 18 يةبالستيك أكياس ورقية أو  السكر البني

  شهر 24 عبوات مناسبة التوفي
  شهر 24 عبوات مناسبة العلكة 

  شهر 24 عبوات مناسبة ، حلوى جافة  بأنواعهاملبسات ودروبسات 
  شهور 6 عبوات مناسبة السمسمية والفستقية

  شهر 12 عبوات مناسبة حالوة جوز الهند الملفوفة والمعبأة
  هرش 12 عبوات مناسبة ملبس على لوز 
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  عبوات مناسبةفي   والمعبأللمغلف  لقومح
 محكمة االغالق

  شهر  12

 يباع بشكل سائب  شهور 6 غير المغلف 
  عبوات مناسبةفي   للمغلف والمعبأ حلقوم محشي بالمكسرات 

 محكمة االغالق
  شهور 9

  شهور 6 غير المغلف 
  شهر 12 عبوات مناسبة مدعمة حلوى جافة 

  شهر 18 ت مناسبةعبوا ( الجليطرية )حلوى حلوى 
  شهور 3 محكمة االغالق عبوات مناسبة المبردةحلوى الجلي الجاهزة 

  بأنواعها المحتوية على الجافة  الحلويات الشرقية  
 المكسرات 

   شهرين مغلفة ومعبأة 

  شهور  3  عبوات مناسبة الغريبة
للمغلفة بنايلون والمعبأة في علب  البرازق 

من  شرينك معدنية مغطاة بنايلون 
 الخارج

  شهور 6

  شهر 18 عبوات مناسبة محكمة االغالق المارشملو
 تباع بشكل سائب  شهر 12 غير المغلف 

  شهر 24  عبوات مناسبة من السكر الجافة  زينة الكيك
  شهران  عبوات مناسبة العبد رأس

  شهر  عبوات مناسبة خد العروس 
  امأي 7 ن عبوات عادية أو أكياس نايلو  شعر البنات 

  يوم 30 مناسبة ومحكمة األغالقعبوات 
  شهر 12 عبوات مناسبة بأنواعها  السادة  ةالشوكوالت
  رو شه 10 عبوات مناسبة بأنواعها   المحشوة ةالشوكوالت

  شهر 24 عبوات مناسبة  الشوكوالتة الخام )غير المصنعة( 
 

 المياه والمشروبات: (9)ملحق 
 ظاتمالح لصالحية ا مدة   نوعية التعبئة المنتج  

 المياه والمشروبات
أو زجاجية أو   بالستيكيةعبوات  المعبأة الشرب مياه 

 عبوات مناسبة
  شهر 12

فواره   معدنية  فواره  مياه  غير  )مكربنةوغير   ،
 (مكربنة

  شهر 24 عبوات زجاجية 
  شهر 12 محكمة االغالق بالستيكيةعبوات 
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يكية أو بالستعبوات زجاجية  منكهه مياه 
 حكمة االغالقم

 معبأة تحت ظروف تعقيم  شهر 12

الغازية   غير  و المشروبات  الطاقة  مشروبات 
 الكحولية

  شهر 12 زجاجيةأو معدنية  عبوات
  شهور 6 بالستيكية بواتع

  شهر 24 زجاجية أومعدنية عبوات  ونكتار الفاكهة ةالطبيعي العصائر
  شهر 12 متعددة الطبقات عبوات
  شهور 6  يةالستيك ب بواتع

أو  زجاجية  أوعبوات معدنية  العصائر المركزة والمركزة المحالة 
 شوالباك 

  رشه 24

  شهر 12 عبوات أخرى 
الفواكه  ةخفيفال  اتمشروبال   والحمضيات   من 

 بطعم الفاكهةوالشراب 
  شهر 12 زجاجية أو عبوات معدنية

  شهور 9 عبوات متعددة الطبقات
  ورشه 6  عبوات بالستيكية

بطعم الفاكهة وبأذواق    الصناعي المركز  شرابال
 أخرى 

  شهر 18 عبوات مناسبة

  شهر 12 عبوات مناسبة الشاي المثلج 
  شهر 12 عبوات مناسبة القهوة المثلجة 

  شهر 12 عبوات مناسبة المثلجات المائية المجمدة
  شهر 12 عبوات معدنية أو زجاجية   شراب الصويا

  شهور UHT 6ة بـ عبوات معقم
  شهور 9 عبوات معدنية محكمة االغالق شراب الشعير الخالي من الكحول 

  شهر 12 عبوات زجاجية 
  شهر 12 عبوات مناسبة البيرة 

 
 متفرقات : (10)ملحق 

 مالحظات الصالحية  مدة نوعية التعبئة  المنتج 

 محمصة للمخبوزة وال شهر 12 عبوات مناسبة األغذية الخفيفة )القرمشة( 
 منتجات االخرى لل شهور 6

أو  أطفالأغذية   مسحوق  هيئة  حبيبات    على 
أو   الخضر  أو  البقول  أو  الحبوب  من  محضرة 

 الفاكهة

  شهر 24 عبوات معدنية محكمة اإلغالق
أو   األلمنيومعبوات من رقائق 

متعددة الطبقات ضمن علب  
 كرتونية

  شهر 18

  شهر 15أو  بالستيكيةمن أكياس عبوات 
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لب كالهما ضمن عخاصة و ورقية 
 كرتونية

  شهر 24 عبوات زجاجية محكمة اإلغالق غير لبنية  أطفالأغذية 
  شهر 12 عبوات مناسبة عجينة الكنافة المجمدة

  شهور 9 عبوات مناسبة مسحوق البسبوسة المجهز
  شهور 12 عبوات مناسبة محكمة االغالق البقسماطخلطة 

  يوم 21 حكمة االغالقوات مناسبة معب ردة والمبالخميرة الطازجة 
مفرغة من الهواء  عبوات مناسبة  غير النشطة والمضغوطة الخميرة 

 محكمة االغالق و 

  شهر 18

  مفرغة من الهواء مناسبةعبوات  المجففة غير المضغوطة الخميرة النشطة
)معدنية أو كرتونية مبطنة برقائق 

محفوظة   أو األلمنيوم أو بالستيكية
 (خامل بغاز

  شهر 24

  أو  من الهواء غير مفرغة بواتع
 التي ال تحتوي على غاز خامل 

  رشهو  6

  شهور 6 مغلف بأكياس ورقية  ملح الطعام المدّعم باليود
  شهر 12 بالستيكية مغلف بأكياس 

  شهر 60 عبوات مناسبة عسل النحل 
 ( مئوي 18-مجمد عند ) شهر 12 عبوات مناسبة غذاء ملكات النحل 

لمجفف أو على  المنتج ا شهر 24
شكل كبسوالت عند درجات 

درجة    25حرارة ال تزيد عن 
 مئوية 

 على شكل مسحوق  شهر 12
  شهر 24 عبوات مناسبة شمع النحل

  شهر 12 عبوات مناسبة األسود )الموالس(العسل 
  شهور 6 بالستيكيةعبوات زجاجية أو  ماء الورد وماء الزهر الطبيعي 

  شهر 24 بالستيكيةعبوات زجاجية أو  ناعي اء الزهر الصورد ومماء ال
  شهر 18 عبوات مناسبة الغذائية توالمنكها مساحيق األلوان

  شهر 12 عبوات مناسبة على شكل سائل الغذائية توالمنكها األلوان 
  شهر 60 عبوات مناسبة الخل الصناعي 
  شهر 24 عبوات مناسبة الخل الطبيعي

  شهر 12 دنيةزجاجية أو مععبوات  المايونيز 
  رشه 24 عبوات مناسبة الفانيال السائلة 
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  شهر 24 غير منفذة للرطوبة عبوات  مسحوق الشراب الصناعي 
  شهر 12 عبوات مناسبة

الك والجلي  سترد  امسحوق  والكريم والبودنج 
 كراميل والسحلب

  شهر 24 عبوات مناسبة محكمة االغالق
  شهر 12 عبوات أخرى 

  شهر 24 عبوات مناسبة محكمة االغالق والباكنج باودروق الفانيال مسح
  شهر 18 عبوات مناسبة محكمة االغالق مسحوق المهلبية 

المحلى   الكاكاو  المحلى    غير  أومسحوق 
 والكابتشينو  ومسحوق مشروب الشوكوالتة

رقائق عبوات معدنية أو زجاجية أو 
األلمنيوم ومعبأة تحت التفريغ أو 

 غاز خامل   ي وجودف

  شهر 24

أو الكرتونية خرى مثل ا عبوات
 البالستيكية

  شهر 12

  شهر 24 عبوات كرتونية أو بالستيكية  مسحوق الجلي النباتي والحيواني المعبأة 
  شهر 12 محكمة االغالق عبوات مناسبة شراب الشوكوالتة والفراولة الصناعي )السيرب(

ة أو  نية أو زجاجيات معدعبو  القهوة بطعم الحليب مسحوق 
 متعددة الطبقات 

  شهر 12

عبوات كرتونية أو بالستيكية أو  المرق المجففة والمعبأة أو مساحيق الشوربات
 رقائق األلمنيوم 

  شهر 24

الشوربة أو المرق منزوعة الماء جزئيا على شكل 
 مكعبات أو غيره 

عبوات كرتونية أو بالستيكية أو 
 رقائق األلمنيوم 

  شهر 18

  شهر 24 عبوات مناسبة معبأ في أكياسبأنواعه ال يالشا
عبوات كرتونية مبطنة برقائق  شاي األعشاب بشكل حبيبات سريعة الذوبان 

 األلمنيوم 
  شهر 24

تحفظ العبوات في أماكن   شهر 12 عبوات مناسبة محكمة االغالق خليط الزعتر المطحون المجفف بوجود الزيت
بعيدة عن اشعة الشمس  

 باشرة الم
الزعتر وجود    خليط  بعدم  المجفف  المطحون 

 الزيت
 شهر 24

  شهر 24 عبوات مناسبة محكمة االغالق البهارات المطحونةالتوابل و 
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 االستثناءات : (11)ملحق 

 
القياسية الخاصة بكل منتوج غذائي، ال يشترط ذكر تاريخ   كتابة انتهاء الصالحية وينبغي  مع عدم االخالل بالمواصفات 

 ج أو سنة الحصاد وتاريخ التعبئة بحسب طبيعة المنتوج في حالة المنتجات التالية:تاريخ اإلنتا
 . )السكروز( األبيضالسكر  -
 السكريات الصلبة.  -
 السائب.بشكل الشاي  -
 ساعة من تصنيعها. 24منتجات المخابز أو الفطائر، والعصائر الجاهزة التي تستهلك عادة خالل  -
 .ائل والمجففوز السالجلوك -
 . وملح الليمون  التصنيع والمعد لغاياتغير مدّعم باليود    ملح الطعام )كلوريد الصوديوم( -
 . ، بما في ذلك البطاطا التي لم تقشر أو تقطع أو تعامل باي معاملة مماثلةالخضار والفواكه الطازجة -
 ...الخ. لبة...األعشاب: يانسون، بابونج، ميرامية، القرنفل، الزعفران والح -
 علكة الخام. ال -
 (. خ.... ال والعدس   اغير المطبوخة وغير المعلبة )الفاصوليا، الحمص، الفول، اللوبي  بأنواعهاالبقوليات الجافة  -
 القمح، الشعير، الذرة والشوفان(. المعبأ،السائب غير   الحبوب الجافة غير المطبوخة بأنواعها )كاألرز -
 القهوة الخضراء.  -
 . المطحونة غير البهاراتوابل و الت -


